MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
NIPC 506 149 811

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 03 de outubro de 2016.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada para o dia 03 de outubro
2016, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 20/2016, relativa à reunião ordinária de 19 de setembro de 2016.
2 - Período antes da ordem do dia.
3- Período da ordem do dia
1-Proposta de concessão de apoio financeiro à família / 2º filho.
2– Proposta de concessão de apoio financeiro à família / 3º filho.
3 – Minuta de Protocolo de Cooperação entre a UTAD e o Município de Montalegre.
4 – Comparticipação financeira do Município de Montalegre à Liga dos Amigos do Hospital de Chaves, no
valor de € 1.750,00.
5 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Francisco Afonso Gonçalves,
residente na rua Central, 14, nº 12, Lama da Missa, destinado a permitir a instalação e funcionamento de
atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).
6 – Projeto de Alteração da Toponímia da União de Freguesias de Viade de baixo e Fervidelas –
Localidade de Parafita – Antigo de Viade.
7 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
8 – Resumo diário da tesouraria n.º 188./2016 (para conhecimento do executivo municipal).
9 – Retificação da proposta de aquisição de prédio urbano, sito no lugar de Pedrário, freguesia de
Sarraquinhos (artigo 358), aprovada em reunião do executivo municipal, realizada no dia 6 de setembro
de 2016.
10 - Reembolso da franquia de sinistro ocorrido no pavilhão desportivo no valor de € 62,50 – Sinistrato:
João Paulo Ferreira Monteiro.
Montalegre, Paços do Concelho, 29 de setembro de 2016
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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