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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 07 de agosto 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 07 de agosto de 2017, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de 

suporte. 

ORDEM DO DIA 
 

 

1. Apreciação e votação da ata n.º 15/2017, relativa à reunião ordinária de 17 de julho de 
2017. 
 
 2. Apreciação e votação da ata n.º 16/2017, relativa à reunião extraordinária de 24 de 
julho de 2017. 
 
3. Período antes da ordem do dia.  
 
4. Período da ordem do dia 
 
1. Ação Social Escolar / Apoios. 
 
2. Apoio ao transporte de utentes de CAO / Cercimont. 
 
3. Aquisição de serviços de transporte de aluna com deficiência, em circuito especial. 
  
4. Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Tourém, destinado a apoiar as 
despesas com a beneficiação dos arranjos da capela Mortuária da freguesia.  
 
5. Pedido de apoio financeiro formulado pela União de Freguesias de Viade de Baixo e 
Fervidelas, destinado a apoiar as despesas com a limpeza e arranjo do caminho de Lamas a 
Loivos. 
 
6. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Ginásio Clube Mirandelense, destinado a apoiar 
as despesas com o evento “ Noite de Kickboxing “. 
 
7. Pedido de comparticipações ADERE – Peneda Gerês – Ano 2017. 
 
8. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Carlos Manuel 
Ramos Lopes, residente na rua Costa do Vale, nº 52, Travassos do Rio, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
9. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Fátima 
Afonso Miranda, residente na rua Carril, nº 16, Viade de Cima, destinado a permitir a instalação 
e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
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10. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Manuel Lopes 
Alves, residente na rua Nova, nº 2, Reigoso, destinado a permitir a instalação e funcionamento 
de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
11. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062170700002, 
celebrado com Júlia matias Morais, residente na travessa do Eirão, n.º 30 – Gralhas. 
 
12. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de assistente virtual de atendimento na página do Facebook do Município 
de Montalegre / DAGF Nº 78/2017. 
 
13. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de aquisição de gás propano para o Multiusos, edifício das piscinas 
municipais e edifício do Agrupamento Escolar de Montalegre / DAGF Nº 77/2017. 
 
14. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
15. Resumo diário da tesouraria n.º 149 /2017 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
16. Alteração aos documentos previsionais – 2017 / Sétima alteração ao Orçamento da 
Despesa / Sétima alteração ao Plano de Atividades Municipais / sexta alteração ao Plano 
Plurianual de Investimento. 
 
17. Alteração aos documentos previsionais – 2017 / oitava alteração ao Orçamento da 
Despesa / oitava alteração ao Plano de Atividades Municipais / sétima alteração ao Plano 
Plurianual de Investimento. 
 
18. Alteração aos documentos previsionais – 2017 / nona alteração ao Orçamento da Despesa 
/ nona alteração ao Plano de Atividades Municipais / oitava alteração ao Plano Plurianual de 
Investimento. 
 
19. Plano Municipal Florestal da Conservação da Natureza / Proposta. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 3 de agosto de 2017 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 


