
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

CÂMARA MUNICIPAL 
N.I.P.0 506 149 811 

EDITAL 
N° 288/2010/SATEAG 

FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, Presidente da Câmara Municipal de 
Montalegre, 	  

Faz saber, para efeitos do disposto no art. 91 (Publicidade das deliberações) da lei n° 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações introduzidas pela lei 5-Al2002, de 11 de 
Janeiro, as deliberações dos Órgãos Autárquicos tomadas na Assembleia Municipal, de 
24 de Setembro de 2010: 

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 em 2011: 
Aprovada, por maioria com sete votos contra e quatro abstenções. 

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. 
Aprovada, por maioria com nove abstenções. 

Proposta de fixação, para o ano de 2011, da taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), conforme disposto na alínea b), do n° 2, do artigo 106°, da lei n° 5/2004, de 10 
dg:Fevereiro. 
Aprovada, por maioria com cinco abstenções. 

Proposta de correcção do Mapa de Pessoal, aprovado para o corrente ano de 2010. 
Aprovada a proposta, por maioria com um voto contra e duas abstenções. 

Proposta de Reorganização dos Serviços do Município de Montalegre, nos termos do 
Decreto Lei n° 304/2009, de 23 de Outubro. 
Aprovada a proposta por maioria, com uma abstenção. 

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° 36/2010. 
Aprovada a proposta, por maioria, com uma abstenção. 
Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes / Alteração dos Estatutos. 
Aprovada a proposta de alteração dos Estatutos, por unanimidade. 

Adesão d Município à Associação designada de Agência de Energia de Trás-os-Montes 
(AE-TM), bem como a aprovação dos respectivos Estatutos. 
Aprovada a proposta de adesão, bem como a aprovação dos respectivos estatutos, 
por maioria, com uma abstenção. 
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Proposta de Regulamento sobre Estabelecimentos de Hospedagem e Alojamento Local. 
Aprovada a proposta, por unanimidade. 

Regulamento de Venda de Terrenos em Loteamentos Industriais Municipais/ Alteração. 
Aprovada a proposta, por maioria, com dez votos contra e uma abstenção. 

Assembleia Municipal de Chaves / barragens do Alto Tâmega. 
Aprovada a moção, por unanimidade. 

Para constar e que ninguém alegue desconhecimento se lavrou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares do costume. 

E eu, 	 'kerv2--k.rIct 	Chefe de Divisão da Câmara Municipal de 
Montalegre, o subscrevi. 

Montalegre e Paços do Município, 04 de Outubro de 2010 

Presit ente da Cãmara 

Fernando osé Gom s Rodrigues 
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