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Assunto: 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipa l de Montalegre” 
 
 
Nos termos e para o disposto no nº 2, do artigo 53.º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, dou 
conhecimento a V. Exa. da ordem do dia relativa à 3ª Sessão Ordinária desta Assembleia 
Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 30 de junho de 2017, pelas 9H00 horas , no Salão 
Nobre dos Paços do Município: 
 
1 – Apreciação e votação da ata da 2ª sessão ordiná ria do dia 19 de abril, do ano 2017. 
 
2 – Expediente para conhecimento. 
 
3 – Período Antes da Ordem do Dia  
 
4 – Período da Ordem do Dia  
 
4.1. Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da 
atividade do município, bem como da respetiva situação financeira, nos termos do disposto na 
alínea c), do n.º 2, do artigo 25º, e n.º 4, do artigo 35.º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
4.2. Escritura Pública da alteração de estatutos da ANAM / Para conhecimento. 
 
4.3. Relatório e Contas Consolidadas – 2016. 

4.4. Contrato de delegação de competências da Câmara Municipal de Montalegre na Junta da 
União de Freguesias de Montalegre e Padroso para a gestão da Casa Mortuária de 
Montalegre. 
  
4.5. Águas do Norte – Grupo Águas de Portugal / Plano de Atividades e Orçamento 2017, 
Relatório & Contas 2016 e Relatório do Governo Societário de 2016 / Para conhecimento. 
 
4.6. Proposta de transformação da sociedade por quotas “Empreendimentos Eólicos de Viade, 
Lda” participada pelo Município de Montalegre, em sociedade anónima. 
 
4.7. Ratificação da Adenda ao Contrato de Organização do Campeonato de Rallycross / 
Ratificação / Autorização para Assunção de Compromissos Plurianuais. 
 
4.8. Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no ano económico de 2017 / 
Artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela lei nº 22/2015. 
 
4.9. Pedido de apoio financeiro formulado pela União de Freguesias de Meixedo e Padornelos, 
destinado a apoiar as despesas com a construção da Casa Mortuária de Meixedo.  
 
4.10. Pedido de apoio financeiro formulado pela União de Freguesias de Viade de Baixo e 
Fervidelas, destinado a financiar as obras em Viade de Baixo e Fervidelas. 
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4.11. Pedido de apoio financeiro formulado pela Junta de Freguesia de Ferral, destinado a 
apoiar as despesas com a realização do Evento da Misarela 2017. 
  
4.12. Pedido de apoio financeiro formulado pela Junta de Freguesia de Santo André, destinado 
a apoiar as despesas com a realização de obras na piscina de Santo André.  
 
4.13. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. António José 
Lourenço Gomes, residente na rua Portela Poça, nº 15, Paredes do Rio, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.14. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Óscar Rodrigues 
Oliveira, residente em Beco Castelar, nº 3, Vilar de Perdizes, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.15. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Nuno Miguel 
Gonçalves Pereira, residente na rua Central, nº 25, Pereira, Salto, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.16. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Silvestre Dias 
Teixeira, residente na rua Principal, nº 1, Antigo de Sarraquinhos, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.17.Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Jorge Pinto 
Mendes, residente na rua Principal nº 20, Peirezes, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.18. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Manuel Acácio 
Silva Pires Rio, residente na rua do Bairro nº 7, Lamas, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.19 Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. José Pedro 
Esteves Gonçalves, residente na rua Quebrada, nº 3, Cervos, destinado a permitir a instalação 
e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.20. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Ricardo Teixeira 
Silveira, residente na rua Vaganheira, nº 3, Pedrário, freguesia de Sarraquinhos destinado a 
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 
5/11). 
 
4.21. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Ana Maria Eira 
Martins, residente na rua da Fecha, nº 20, Parada, freguesia de Outeiro, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.22. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Fernanda Jesus 
João Eira Martins, residente na rua da Fecha, nº 20, Parada, freguesia de Outeiro, destinado a 
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 
5/11). 
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4.23. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Lurdes Fátima 
Santos Pires Carneiro, residente na rua Barro, nº 12, Sarraquinhos, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.24. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Antónia 
Pereira Alves, residente na rua Santa Maria Madalena, nº 4, Vial da Ponte, destinado a permitir 
a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.25. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Emília 
Gonçalves Abreu, residente na rua do Adro, nº 3, Outeiro, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.26. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Ermelinda Dias 
Eira-Cabeça de Casal Herança, residente na rua Fecha, n.º 20, Parada, freguesia de Outeiro, 
destinado a permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec.-Lei n.º 
165/2014, de 5/11). 
 
4.27. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Sónia Margarida 
Dourado Fernandes, residente na rua D´Além, n.º 5, Amial, freguesia de Salto, destinado a 
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec.-Lei n.º 165/2014, de 
5/11). 
 
4.28. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Lúcia Jesus 
Fernandes Santos Pereira, residente na rua Central, n.º 25, Venda Nova, União de Freguesias 
de Venda Nova e Pondras, destinado a permitir a instalação e funcionamento de atividade 
agropecuária, (Dec-Lei n.º 165/2014, de 5/11). 
 
4.29. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. José Carlos 
Jesus Rodrigues Moura, residente na rua da Igreja, n.º 16, Paredes do Rio, União de 
Freguesias de Sezelhe e Covelães, destinado a permitir a instalação e funcionamento de 
atividade agropecuária, (Dec-Lei n.º 165/2014, de 5/11). 
 
4.30. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Glória 
Alves Santos, residente no Largo Rigueiro, nº 16, Covelães, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.31. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Rosa Conceição 
Gomes Duarte, residente na rua Principal, nº 20, Brandim, Viade de Baixo, destinado a permitir 
a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.32. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Graça 
Barroso Ponteira Gonçalves, residente na rua Principal, nº 20, Brandim, Viade de Baixo, 
destinado a permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 
165/2014, de 5/11). 
 
4.33. EHATB, BIM,SA / Relatórios de Execução Orçamental 1º trimestre 2017. 
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5 – Período após a ordem do dia  
 
     

 
 

Montalegre, paços do Concelho, 21 de junho de 2017 
 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 
 
 
 

Fernando José Gomes Rodrigues 
 
 
 
 


