MUNICIPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
N.I.P.C 506 149 811

Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 19 de Novembro de 2012.

Serve a presente para, no cumprimento das disposições legais combinadas, constantes da alínea
p), do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 87.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, rectificada pela Declaração n.º 9/2002, de 5 de
março, e do respectivo regimento do órgão executivo municipal em vigor, levar ao conhecimento
de V. Exa. os assuntos em meu poder, bem como enviar a respectiva documentação, destinados à
reunião ordinária do executivo municipal (pública), agendada para as 10:00 horas, do próximo
dia 19 de Novembro de 2012, a realizar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho,
sito à Praça do Município, n.º 1, Vila e Concelho de Montalegre.

ORDEM DE TRABALHOS

1– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º
DE NOVEMBRO.

22/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05

2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1 – Pedido de apoio financeiro formulado pela AHBV Montalegre para aquisição de pneus de
tração e jantes.
3.2 - Pedido de apoio financeiro formulado pela AHBV Salto para aquisição de pneus arqueados
ao veículo limpa neves.
3.3 - Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Borda d’ Água Salto para instalação
de equipamento para aquecimento do Lar de Salto.
3.4 - Pedido de apoio financeiro formulado pela AHBV Salto para instalação de equipamento para
aquecimento do Quartel dos Bombeiros de Salto.
3.5- Proposta de atribuição de subsídio à Junta de Agricultores de Meixedo destinada à
Beneficiação do Regadio Tradicional de Meixedo.
3.6 - Proposta de atribuição de subsídio à Junta de Agricultores de Gralhós, destinada à
Beneficiação do Regadio Tradicional de Gralhós.
3.7 - Proposta de atribuição de subsídio à Junta de Agricultores de Castanheira da Châ, destinada
à Beneficiação do Regadio Tradicional de Castanheira da Châ.
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3.8 - Proposta de atribuição de subsídio à Junta de Agricultores de Ladrugães, destinada à
Beneficiação do Regadio Tradicional de Ladrugães.
3.9 - Proposta de atribuição de subsídio à Junta de Agricultores de Travassos da Châ, destinada à
Beneficiação do Regadio Tradicional de Travassos da Châ.
3.10 - Proposta de atribuição de subsídio à Junta de Agricultores de Torgueda destinada à
Beneficiação do Regadio Tradicional de Torgueda.
3.11 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Montalegre.
3.12 – Declaração de Interesse Público Municipal / Requerente: Estalagem Montalegre, Turismo,
Natureza, Lazer, Lda.
3.13 - Pedido de emissão de parecer favorável, nos termos e para efeitos do artigo 54º, da Lei nº
91/95, de 2 de Setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, relativo ao negócio
jurídico que tem por objecto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Reigoso,
deste concelho, sob o artigo nº 1396, apresentado pelo sr. Porfírio Costa Calheno, residente na
Rua da Trigueira, nº14 – Currais / Processo da USUL n.º118/2012.
3.14- Listagem de despachos praticados pelo vereador em regime de permanência, Manuel
Orlando Fernandes Alves, no uso da competência que lhe foi atribuída na área do urbanismo,
datada de 12/11/2012 / para conhecimento do executivo municipal.
3.15 – Pedido de tarifa social de água solicitada por Maria Gonçalves da Silva.
3.16 – Empreitada “Regeneração Urbana da Sede do Concelho de Montalegre” (Processo nº
09/041) – Cessão de créditos.
3.17 – Aquisição de serviços para aluguer de camião com motorista.
3.18 – Proposta de reorganização dos serviços do município de Montalegre/ Aprovação do modelo
de estrutura orgânica / Aprovação da estrutura nuclear a implementar, definindo as
correspondentes unidades orgânicas nucleares / Aprovação do número máximo de unidades
orgânicas flexíveis / Aprovação do número máximo total de subunidades orgânicas.
3.19 – Abono de despesas de representação aos dirigentes municipais, de acordo com o disposto
no artigo 24º da Lei nº 49/2012, de 29 de Agosto.
3.20- Proposta de Norma do Sistema de Controlo Interno.
3.21 - Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.22 – Resumo diário da tesouraria nº 223 / 2012 (para conhecimento do executivo municipal).
3.23 – Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2013 –
Opções do Plano, Plano de Actividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita/ Mapa
de Pessoal para 2013.
3.24 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2012 / 10ª Alteração ao
Orçamento da Despesa/ 8ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais / 9ª Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.
3.25 – Pedido de cessão da posição contratual formulada pelo Sr. Manuel Carvalho / Lote nº 41,
do Loteamento Industrial de Montalegre.
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3.26 – Pedido de prorrogação de prazo para celebração de escritura de compra e venda do Lote
nº 37, do Loteamento Industrial de Montalegre, formulada pela empresa V.F. Gonçalves, Lda.
3.27 – Encargos com a AMAT para o ano de 2013.
3.28 – Parecer relativo à reorganização administrativa territorial do Município de Montalegre
enviado pela Presidente da Assembleia da República / Para conhecimento.
Montalegre, Paços do Concelho, 15 de novembro de 2012
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

Fernando José Gomes Rodrigues
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