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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 17 de julho 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 17 de julho de 2017, pelas 10:00 horas, bem como dos 

respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 

1. Apreciação e votação da ata n.º 14 /2017, relativa à reunião ordinária de 03 de julho de 
2017. 
  
2. Período antes da ordem do dia.  
 
3. Período da ordem do dia 
       
1. Tarifa Social de Água. 
 
2. Atribuição de apoio à organização do evento Festival Música Júnior 2017. 
 
3. Protocolo de Cooperação para Apoio à constituição do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Florestais em Salto. 
 
4. Protocolo de Cooperação para Apoio à constituição do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Florestais em Montalegre. 
 
5. Apoio financeiro ao Grupo Folclórico da Venda Nova para organização do Festival de 
Folclore 2017. 
 
6. Pedido de apoio financeiro formulado pela Freguesia de Cabril, destinado a apoiar as 
despesas com a pavimentação no Santuário da Sra. das Neves, na aldeia de S. Lourenço. 
  
7. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Fernanda 
Marques Matos Minas, residente rua do Carvalho, nº 5, S. Lourenço, freguesia de Cabril, 
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. Maria da 
Conceição Luis Albelo Gonçalves, residente rua do Couto, nº 14, Outeiro, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
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9. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. António Jorge 
Correia Teixeira, residente rua da Cortinha, nº 1, Bagulhão, freguesia de Salto, destinado a 
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 
5/11). 
 
10. Contrato Piloto de Gestão de Eficiência Energética, ao abrigo do DL nº 29/2011, de 28 de 
fevereiro (implementação de medidas de melhoria da eficiência energética no “Sistema de 
Iluminação Pública” (SIP) no concelho de Montalegre) – (Processo 2016/109) – Relatório Final 
de Análise das Propostas. 
 
11. Empreitada de “Requalificação da Escola Secundária Bento da Cruz” (Processo nº 
2017/031) – Retificação de deliberação. 
 
12. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços externos de assessoria técnica especializada no âmbito da implementação 
e gestão de medidas na área de higiene e segurança no trabalho, em regime de execução 
continuada. DAGF Nº 71/2017. 
 
13. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços Ethhernet LAN em fibra ótica. DAGF Nº 72/2017. 
 
14. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
15. Resumo diário da tesouraria n.º 134/2017 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
16. Loteamento Industrial de Montalegre – Anexação dos Lotes 20 e 21 / Interessado: Aníbal 
Pires de Moura. 
 
 17. Aquisição de parcelas de terreno, por via de direito privado, necessárias à execução da 
empreitada “beneficiação da E.M, 508 de Montalegre aos limites do Concelho, por Meixedo, 
Gralhas, Solveira, Vilar de Perdizes e Meixide.” – Fase II – Troço da Ponte sobre o Rio da 
Assureira aos limites do concelho, por Meixide. 
 
 
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 13 de julho de 2017 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

       
Manuel Orlando Fernandes Alves 


