MUNICIPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
N.I.P.C 506 149 811

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 04 de novembro de 2013.

Serve a presente para, nos termos do disposto no nº 2 artigo 53º, da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião agendada para o dia 04 de
novembro de 2013, bem como dos respectivos documentos de suporte.

ORDEM DO DIA

1– Discussão e votação da ata n.º 20/2013, relativa à reunião ordinária de 23 de outubro.
2– Período antes da ordem do dia.
3– Período da ordem do dia

1 – Ação Social Escolar / Proposta de atribuição de apoios económicos para material escolar e
pedagógico a alunos do pré-escolar e do 1º CEB.
2 – Ação Social Escolar / Despesa com alunos com escalão 1 e 2 do abono de família a quem
foram atribuídos os manuais escolares e a refeição do almoço e isenção do pagamento de
transportes escolares.
3 - Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro a celebrar entre o Município de
Montalegre e Associação Social e Cultural de Paredes do Rio.
4 - Pedido de emissão de parecer favorável, nos termos e para efeitos do artigo 54º, da Lei nº
91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, relativo ao negócio
jurídico que tem por objeto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Covelo do
Gerês, deste concelho, sob o artigo 629, apresentado pela Sr. António Antunes Baia, residente na
Rua Eng.º Cunha Leal, 522-4º Esq.- Lisboa /Proc.º 112/2013.
5 – Proposta de constituição e comissões de vistorias para o Comissões de Vistorias para o
quadriénio 2013-2017.
6 - Estimativa do custo total da obra – valores mínimos a adotar no âmbito do RJUE e portaria nº
232/2008, de 11 de março / Proposta.
7 – Cedência 20 m3 de água a António Fernandes residente em S. Pedro, freguesia de Contim.
8 – Pedido de devolução de quantia paga por serviço não efectuado em que é requerente Jorge
Luis Loureiro Nogueira.
9 - Abertura de concurso público para o fornecimento de luminárias no âmbito da candidatura
“Eficiência Energética a LED na Iluminação Pública do Concelho de Montalegre” apresentada no
âmbito do aviso – POVT-65-2013-69 DAGF/UGF nº 40/2013.
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10- Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
11 – Resumo diário da tesouraria nº 214/ 2013 (para conhecimento do executivo municipal).
12 - Contrato de comodato celebrado entre o Município de Montalegre e a Associação Borda
d’Agua.
13 - Designação de vereador em regime de tempo inteiro ao abrigo de autorização concedida pelo
órgão executivo municipal / Para conhecimento.
14 – Proposta de aprovação de logo/marca corporativa do Município de Montalegre.

Montalegre, Paços do Concelho,30 de outubro de 2013

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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