Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como
dos respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 03 de setembro 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, agendada para as 10:00 horas, do próximo dia 03 de
setembro 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 ACTA N.º 16/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE AGOSTO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1 – Apoio à recuperação de habitação pertencente a João Afonso Dias, residente me Covelães.
3.2 - 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 os prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de
Reigoso, deste concelho, sob os artigos nº 1231 e 920, apresentado pela Sr. Casimiro Fernandes
Pereira residente na Rua Principal, nº 7, Reigoso / Processo da USUL n.º 84/2012.
3.3 – Auto de Vistoria à casa nº 44, sita à Rua Direita – Montalegre em que é proprietária Maria
Inácia de Morais.
3.4 - Pousada de Vila Nova / Classificação do imóvel como de interesse municipal / Requerente:
Misarela Atividades Turísticas, Lda / Proc.01/2012.
3.5- Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.6– Resumo diário da tesouraria nº 170/ 2012 (para conhecimento do executivo municipal).
3. 7- Proposta de lançamento da derrama e da definição da respectiva taxa, a incidir sobre o
exercício de 2012, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado em 2013.
3.8 – Proposta de fixação, para o ano de 2013, da taxa municipal de direitos de passagem
(TMDP), conforme disposto na alínea b) do nº 2, do artigo 106º, da Lei nº 5/2004, de 10 de
Fevereiro.
3.9 – Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal de Imóveis, IMI, aplicável aos prédios
urbanos sitos no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2013.
3.10 – Proposta de reorganização administrativa do território das freguesias do concelho de
Montalegre.
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3.11 – Câmara Municipal de Gondomar / Pedido de parecer sobre prova desportiva de ciclismo
“Prémio Onda – Boavista”.

Montalegre, Paços do Concelho, 30 de agosto de 2012
Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara

________________________________
(Fernando José Gomes Rodrigues)
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