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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 16 de agosto de 2018.  

 

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, e do nº 40 da mesma Lei, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do 

dia da reunião, reunião (pública), agendada para o dia 16 de agosto de 2018, pelas 14:00 

horas, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 16/2018, relativa à reunião ordinária de 02 de agosto 
de 2018. 
  
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Transporte escolar-Apoio ao transporte de aluna com paralisia cerebral. 
 
3.2. Apoio ao transporte de utentes do CAO/CERCIMONTE. 
 
3.3. Ação social escolar – informação - ano letivo de 2018/2019. 
 
3.4. Atribuição de habitação em regime de comodato a concorrente suplente – Prédio Albino 
Fidalgo II. 
 
3.5. Apoio a Associações – Centro Desportivo e Cultural de Montalegre – Apoio no transporte 
para a época 2018/2019.  
 
3.6. Candidatura ao Fundo Ambiental (Para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.7. Candidatura ao programa BEM (beneficiação de equipamento municipal). 
 
3.8. Empreitada de “extensão do SAR e ETAR de Salto” (processo 2017/118) - minuta de 
contrato 
 
3.9. Loteamento Industrial de Montalegre – reserva do lote 37. 
 
3.10. Loteamento Industrial de Montalegre – reserva do lote 53.  
 
3.11 Loteamento Industrial de Montalegre – venda efetiva do lote 41 
 
3.12. Loteamento Industrial de Montalegre – venda efetiva do lote 39. 
 
3.13. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado por Mutakanga- 
Consultadoria Imobiliária, Ld.ª, residente na rua 25 de abril 1 A, Refojos de Basto, Município de 
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Cabeceiras de Basto, destinado à construção de Empreendimento Turístico, com restauração, 
na rua das flores, Padrões – Venda Nova. 
 
3.14. Procedimento de consulta prévia, com vista à aquisição de serviços em regime de 
execução continuada de abastecimento de água às populações, de acordo com as 
necessidades da autarquia, pelo prazo de 18 meses. DF Nº 66/2018. 
 
3.15. Procedimento de consulta prévia, com vista à aquisição de serviços em regime de 
execução continuada de proteção civil, de acordo com as necessidades da autarquia, pelo 
prazo de 18 meses. DF Nº 67/2018. 
 
3.16. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de fornecimento de refeições para os alunos do pré-escolar e primeiro 
ciclo do ensino básico a frequentarem os estabelecimentos de ensino do concelho de 
Montalegre, para o ano letivo de 2018-2019, DF Nº 90/2018. 
 
3.17. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.18. Resumo diário da tesouraria n.º 156/ 2018 (para conhecimento do executivo municipal). 
 

 

Montalegre, Paços do Concelho, 13 de agosto de 2018 

 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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