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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 05 de março de 2020.  

 

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 05 de março de 2020, pelas 14:00 horas, bem como dos respetivos documentos de 

suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Aprovação e votação da ata n.º 04/2020, relativa à reunião ordinária de 20 de fevereiro. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Contrato do Promotor do Mundial de Rallycross, entre International Management Group 
(UK) Lda e o Município de Montalegre. 
 
3.2. Carta de Intenção para a promoção TITANSRX. 
 
3.3. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Recreativa e Cultural os Amigos do 
Larouco, Clube Ciclismo de Montalegre – Acácio Silva para apoio nas atividades da 
Associação. 
 
3.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Banda Filarmónica de Salto, para apoio nas 
atividades, durante o ano de 2020. 
 
3.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação de Defesa do Património de Vilar 
de Perdizes, para apoio nas atividades desenvolvidas pela Associação. 
 
3.6. Pedido de redução de taxas de infraestruturas urbanísticas, formulado pelo sr. Nuno Sousa 
Afonso Júnior, residente no lugar de Pereira, da freguesia de Salto.    
    
3.7. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.8. Resumo diário da tesouraria n.º 42 / 2020 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.9. Projeto de Regulamento de Apoio à Natalidade no Município de Montalegre – “Olhares 
pela Maternidade”. 
 
3.10. Projeto de Regulamento de Atribuição de Regalias aos Bombeiros Voluntários de 
Montalegre e de Salto. 
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3.11. Ratificação da Adenda ao Protocolo de Cooperação entre o Município de Montalegre e a 
Sogilub – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. 
 
3.12. Proposta de condicionamento de trânsito para o evento Sexta 13 de março de 2020. 
                                              
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 03 de março de 2020                                                  
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
                                                                                                                 
 

O Vice-Presidente da Câmara  
na ausência do Presidente 

 
 
 

 Dr. David José Varela Teixeira 
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