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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 5 de junho 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 agendada 

para o dia 5 de junho de 2017, pelas 10:00 horas , bem como dos respetivos documentos de 

suporte. 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 11/2017, relati va à reunião ordinária de 22 de maio de 
2017. 
  
2 – Período antes da ordem do dia.  
 
3 – Período da ordem do dia 
 
1. Visita ao Oceanário de Jardim Zoológico pelos alunos do 4º ano do 1.º CEB / Ano letivo 
2016/2017 (para conhecimento). 

2. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Grupo Desportivo Associação Recreativa e 
Cultural de Vilar de Perdizes, destinado à realização do FestiVILAR. 

3. 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. 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). 

5. 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). 

6. 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). 

7. Pedido de anulação de faturação e dos seguintes locais de consumo: CIL nº 8449 e CIL n.º 
8450,celebrados com o Sr. Aníbal Pereira Conde, com morada na rua Fundo rua, n.º 7, 
Sacozelo, 5470-125 Ferral. 

8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de solução integrada de cobrança de água (DAGF N.º 
31/2017). 
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9. Alteração à autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da 
celebração de contrato de serviços de manutenção de licenças de software antivírus e 
respetivos serviços conexos (DAGF N.º 51/2017=. 

10. Alteração da proposta de autorização para a assunção de compromissos plurianuais 
decorrentes da celebração de contrato de serviços de manutenção técnica ao equipamento 
XEROX 6204 EC/EP 1R (DAGF N.º 61/2017). 

11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de medicina no trabalho, em regime de execução continuada, 
de acordo com as exigências legais (DAGF N.º 52/2017). 

12. Ratificação da Adenda ao Contrato de Organização do Campeonato de Rallycross / 
Ratificação  

13. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 

14. Resumo diário da tesouraria n.º 105/2017 (para conhecimento do executivo municipal). 

15. Pedido de autorização para contratação de pessoal formulado pela EHATB – 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A., ao abrigo do disposto 
no artigo 123.º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março. 

16. 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. 

17. Proposta para o Conselho Local Acompanhamento da EMAACM. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 1 de junho de 2017 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 
                                               O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves  
 
 
 
 
 


