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Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 20 de março de 2017.  

 

Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, reunião 

(pública), agendada para o dia 20 de março de 2017, pelas 10:00 horas, bem como dos 

respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

1. Apreciação e votação da ata n.º 06/2017, relativa à reunião ordinária de 06 de março de 
2017. 
  
2. Período antes da ordem do dia.  
 
3. Período da ordem do dia 
 
1. Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos / Tânia Isabel Dias Fonseca. 
 
2. Cedência de transporte para as equipas de Futsal Juniores e Juvenis da AFFAA, formulado 
pela Academia de Futebol e Futsal “Abelhas Azuis”, durante o ano de 2017. 
 
3. Pedido de apoio financeiro formulado pela Delegação da Cruz Vermelha em Montalegre 
destinado a apoiar pessoas carenciadas. 
                       
4. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, 
destinado a financiar as despesas relacionadas com a publicidade do Campeonato Mundial de 
Rallycross 2017, nas camisolas dos atletas. 
 
5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Defesa do Património de Vilar de 
Perdizes, destinado a financiar com as atividades da Associação, durante o ano de 2017.  
 
6. Pedido de declaração de interesse público municipal, ao abrigo do Decreto-Lei nº 165/2014, 
de 5 de novembro, formulado pela empresa Granitos de Montalegre, Lda. 
 
7. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Lígia Maria 
Fernandes da Costa, residente na rua da Costa, nº 184, Salto, destinado a permitir a instalação 
e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
8. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Teresa Jesus 
Ferreira Batista, residente na rua do Cruzeiro, nº 26, Reigoso, destinado a permitir a instalação 
e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
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9. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062170300001, 
celebrado com Ana Jesus Rodrigues, residente no Beco do Adro, n.º 4 – Vila da Ponte. 
 
10. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062170300002, 
celebrado com Ana Jesus Rodrigues, residente no Beco do Adro, n.º 4 – Vila da Ponte. 
 
11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de geolocalização de viaturas. DAGF Nº 07/1207. 
 
12. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
13. Resumo diário da tesouraria n.º 53/2017 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
14. Alteração aos documentos previsionais - segunda alteração ao orçamento da despesa, 
segunda alteração ao plano de atividades municipais e segunda alteração ao plano plurianual 
de investimentos.  
 
15. Constituição de Fundo de Maneio – Feira de Nanterre 2017. 
 
16. Lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso público de atribuição de 
habitações sociais em regime de comodato. Prédio Albino Fidalgo II. 
 
17. Correção de lapso na transcrição da ata da hasta pública de venda de prédios urbanos 
para a ata da reunião do executivo municipal, realizada no dia 06/02/2017. 
 
18. Isenção do pagamento das taxas relativas à ocupação de lojas no Mercado Municipal. 
 
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 16 de fevereiro de 2017 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 
Manuel Orlando Fernandes Alves 

 
 


