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Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como 
dos respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 06 de Setembro de 2010. 

  
 

Serve a presente para, no cumprimento das disposições legais combinadas, constantes da alínea 

p), do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 87.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, rectificada pela Declaração n.º 9/2002, de 5 de 

Março, e do respectivo regimento do órgão executivo municipal em vigor, levar ao conhecimento 

de V. Exa. os assuntos em meu poder, bem como enviar a respectiva documentação, destinados à 

reunião ordinária do executivo municipal, agendada para as 10:00 horas, do próximo dia 06 de 

Setembro de 2010, a realizar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do concelho, sito à 

Praça do Município, n.º 1, Vila e Concelho de Montalegre. 

 
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 
1– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ACTAS N.º 18 E 19/2010, RELATIVAS À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE 

AGOSTO E REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE AGOSTO 2010. 
  
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. 

 
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 3.1 – GDC de Salto / Pedido de apoio no valor de € 8.591, 00, destinado à instalação do sistema 
de aquecimento de água nos balneários pertencentes ao Clube. 
 
3.2 - Acção Social Escolar / Fornecimento de almoços / fornecimento de manuais escolares / 
Fornecimento de transportes escolares / Minutas de protocolos a efectuara com restaurantes e 
associações para fornecimento de refeições a alunos do 1º CEB / ano lectivo 2010/2011. 
 
3.3 – Acção Social Escolar / Língua inglesa no 1º CEB / Fornecimento de manuais / ano lectivo 
2010/2011.                
 
3.4 - 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 objecto os prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de 
Paradela, deste concelho, sob os artigos nº 522, 87 e 506, apresentada pela Sra. Mariana Soeiro 
Gonçalves Ramada Afonso, residente na Rua da Igreja – Paradela / Processo da DUSU 
n.º98/2010. 
 
 
3.5 – 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 objecto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Contim, 
deste concelho, sob o artigo nº 182 apresentado pelo Sr. Alfredo Dias, residente na Calçada dos 
Lusíadas – Sassoeiros – Carcavelos / Processo da DUSU n.º103/2010. 
 
3.6– Pedido de emissão de declaração de interesse público municipal / Instalação de hotel de 
4**** com 100 quartos, no local denominado Cerrado – Montalegre. Processo da DUSU 
n.º36/2010. 
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3.7 – Cozinhas tradicionais para fabrico de fumeiro / proposta de alteração das taxas a aplicar no 
pedido e emissão de alvarás de licença / autorização de utilização. 
 
3.8 – Tarifa Social de Água / Proposta. 
 
3.9 – Empreitada de “Beneficiação da EN 103-8 da Barragem da Venda Nova à Central de Vila 
Nova” (Procº 10/015) – Alteração do Projecto. 
 
3.10 - Empreitada de “Beneficiação da EN 103-8 da Barragem da Venda Nova à Central de Vila 
Nova” (Procº 10/015) – Erros e Omissões. 
 
3.11 - Empreitada de “Beneficiação da EN 103-8 da Barragem da Venda Nova à Central de Vila 
Nova” (Procº 10/015) – Reclamação. 
 
3.12 - Empreitada de “Beneficiação da EM 514 de Sezelhe a Paradela do Rio” (Procº 10/016) – 
Erros e Omissões. 
 
3.13 – Empreitada de “Beneficiação da EM 514 de Sezelhe a Paradela do Rio” (Procº 10/016) – 
Reclamação. 
 
3.14 – Empreitada de “Beneficiação da EM de Aldeia Nova (EN 103) a Morgade e da EN 525 de 
Morgade a Negrões” (Procº 10/017) – Erros e Omissões. 
 
3.15 – Empreitada de “Beneficiação da EM de Aldeia Nova (EN 103) a Morgade e da EN 525 de 
Morgade a Negrões” (Procº 10/017) – Reclamação. 
 
3.16 – Empreitada de Construção do “Pavilhão Desportivo de salto” (Procº. 09/042) – Erros e 
Omissões. 
 
3.17 - Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.18– Resumo diário da tesouraria nº168 / 2010 (para conhecimento do executivo municipal). 
 

3.19– Proposta de lançamento da derrama e da definição da respectiva taxa, a incidir sobre o 

exercício económico de 2010, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado e 

2011. 

 

3.20 - Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, aplicáveis aos 

prédios urbanos sitos no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2011. 

 

3.21 – Proposta de fixação, para o ano de 2011, da taxa municipal de direitos de passagem 

(TMDP), conforme disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 106º, da lei nº 5/2004, de 10 de 

Fevereiro. 

 

3.22 – Regulamento de Venda de Terrenos em Loteamentos Industriais Municipais / Alteração. 
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3.23 – Ratificação de despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 25 de 

Agosto do corrente ano, relativo à cessação da autorização do prolongamento do horário que foi 

aprovado por deliberação do executivo municipal na sua reunião ordinária de 2 de Agosto de 

2010, a partir da data do despacho, à Gerência do bar “O Disco Pub a Noite”. 

 

Montalegre, Paços do Concelho, 02 de Setembro de 2010 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

________________________________ 
(Fernando José Gomes Rodrigues) 

 
 

 
 

 


