CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como
dos respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 02 de julho 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 02 de julho 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 12/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
3.1 – Minuta e Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Associação de Desenvolvimento Rural, Mútua de Seguros e Multi-Serviços, Associação Mutualista.
3.2 – Pedido de apoio para reconstrução de caminho, apresentado pelo Conselho Diretivo de Baldios
de Covêlo do Gerês.
3.3 - 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 Paradela, deste
concelho, sob o artigo número 650, apresentado pela Sra, Luiza Luis de Azevedo Dias, residente na
Rua dos Santos, nº 6 – Loivos, freguesia de Fiães do Rio. / Processo da USUL n.º60/2012.
3.4 - 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 Fiães do Rio,
deste concelho, sob os artigos número 760, 1140 e 1157, apresentado pela Sra, Luiza Luis de
Azevedo Dias, residente na Rua dos Santos, nº 6 – Loivos, freguesia de Fiães do Rio. / Processo da
USUL n.º61/2012.
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3.5- 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 Pitões das Júnias,
deste concelho, sob o artigo número 2625, apresentado pelo Sr, Domingos Fernando Pereira
Gonçalves, residente na Rua da Calçada, nº 8 – Parada , freguesia de Outeiro. / Processo da USUL
n.º57/2012.
3.6- 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 Mourilhe, deste concelho,
sob o artigo número 712, apresentado pelo Sr, Francisco António Fernandes Leal, residente na Rua
da Choia, nº 8 – Mourilhe, deste concelho. / Processo da USUL n.º54/2012.
3.7- 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 Mourilhe, deste
concelho, sob os artigos número 349,3132 e 3133, apresentado pelo Sr, João Batista Fernandes
Leal, residente na Travessa da Choia, nº 1 – Mourilhe, deste concelho. / Processo da USUL
n.º53/2012.
3.8 - Listagem de despachos praticados pelo vereador em regime de permanência, Manuel Orlando
Fernandes Alves, no uso de competências subdelegadas na área do urbanismo, datada de 26 de
junho de 2012/ Para conhecimento.
3.9 – Pedido de ligação de ramal com isenção de taxas, apresentado por Maria dos Santos Moutinho,
residente no lugar de Zebral, freguesia de Sarraquinhos.
3.10 – Abastecimento de Água à ponteira – Pavimentação dos arruamentos da povoação da Ponteira
a cubos de granito.
3.11 – Aquisição de serviços para a limpeza de bermas e valetas na rede viária.
3.12 – Aquisição de serviços para a realização de espetáculo de desperto automóvel – free style na
pista automóvel de Montalegre.
3.13 – Aquisição de serviços de conceção e colocação de bruxas decorativas em diversos locais da
vila de Montalegre no evento da sexta-feira 13.
3.14 – Aquisição de serviços de concepção, execução e colocação de conjunto escultório, em granito,
alusivo ao contrabando.
3.15- Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.16– Resumo diário da tesouraria nº 126/ 2012 (para conhecimento do executivo municipal).
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3.17 – Loteamento Industrial de Montalegre – Ampliação – Alteração de utilização do lote nº 47.
Montalegre, Paços do Concelho, 28 de junho de 2012
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

Fernando José Gomes Rodrigues
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