MUN|CíP|O DO MONTUO
cÂnannn MuNtctPAL

REUNIÃO ORDINÁRn DE VINTE E UM DE JULHO Do

ANo DE DoIs MIL

E VINTE E UM

Exmo(a) Senhor(a) Vereador(a):

Em cumprimento do disposto no artigo 53.o do Anexo I à Lei n.'7512013, de 12 de
setembro, junto envio a V. Exa. a Ordem do Dia respeitante à reunião ordinária
desta Câmara Municipat referenciada em epígrafe e cujo teor a seguir se transcreve:

I - ADMINI

AUTÁROUICA

1' PROPOSTA N.o 121312021 -

Atribuição de apoio financeiro à Associação
Humanitária dos Bombeiros Votuntários de Montijo para suportar os encargos com a
realização de obras no quartel.

2-

N.o 121412021- Atribuição de apoio financeiros à Associação Náutica
Montijense - ANAU, para aquisição de uma canoa tradicionat do Tejo.
PROPOSTA

3- PROPOSTA N.' 121512021 - Atribuição de apoio financeiro à Santa Casa da
Misericórdia de Canha para a realização de obras de beneficiação e pintura gerat.

4-

PROPOSTA

N.o 121612021

-

Atribuição

de apoio financeiro à

Sociedade

Recreativa de Pegões Vethos para remodetação da instalação etétrica do edifício
sede.

5- PROPOSTA N.o 121712021- Acordo de parceria no âmbito do desenvolvimento do
Projeto Loucol,tlente e atribuição de apoio financeiro à Cercima - Cooperativa de
educação, reabititação, capacitação e inctusão de Montijo e Alcochete, c.R.L.

II

.

DIVISÃO DE EDUCAçÃO

í-

PROPOSTA

2-

PROPOSTA

N.o 121812021

-

Aprovação das Normas aplicáveis à utitização de
refeitórios escotares e às comparticipações famitiares nos serviços de apoio à famítia
na educação pré-escolar, para o ano letivo 202112022.

-

Aprovação das Normas apticáveis à utitização de
refeitórios escolares, às comparticipações familiares no serviço de atimentação e à
atribuição de apoios socioeconómicos, em matéria de ação social escolar, no 1o cicto
do ensino básico, para o ano letivo 202112022.
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E(ENVTìI VIMENTO SOCIAL E

N.o 122O|ZO21 - Atribuição de 1 fogo de habitação social em regime
de arrendamento apoiado no Bairro do Almansor em Canha - Aprovação das Listas
PROPOSTA

Provisórias.

2- PROPOSTA N.o 122112021- Atribuição de 09 fogos de habitação social em regime
de arrendamento apoiado nos Bairros da Caneira, Esteval Novo e Lançada
Aprovação das Listas Provisórias.

IV.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO DO TERRITORIO E URBANISMO

1- PROPOSTA N.o 122212021 - Pedido de parecer camarário, referente ao aumento
do número de compartes, para transmissão entre vivos do prédio misto, sito em
Fazenda das Latadas, na freguesia de Canha, ao abrigo do disposto do n.o I do artigo
54.o, da Lei n." 91195, de 02 de setembro, na redação dada peta Lei n.o 10/2008, de
20 de fevereiro - PROC. N." CERTIDI+O - lgl tZt.

Paços do Município de Monti

jo,

19 de jutho de 2021.

O Presidente da Câmara Municipal

Nuno Ribeiro Canta
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