CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE

Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como
dos respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 19 de março 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, retificada pela Declaração n.º 9/2002, de 5 de Março, e do
respetivo regimento do órgão executivo municipal em vigor, levar ao conhecimento de V. Exa. os
assuntos em meu poder, bem como enviar a respetiva documentação, destinados à reunião ordinária
do executivo municipal, (pública) agendada para as 10:00 horas, do próximo dia 19 de Março 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 05/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE MARÇO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1 – Legalização da atividade de produção de fumeiro / Pedidos de devolução de taxas municipais
pagas indevidamente.
3.2 - 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
13/03/2012/ para conhecimento do executivo municipal.
3.3 – Empreitada de “Arranjos Urbanísticos em Salto - Área A (Processo nº 11/024) – Ratificação de
despacho sobre listas de erros e omissões do projeto e do caderno de encargos.
3.4 – Empreitada “Ecomuseu de Barroso – Pólo Museológico da Borralha – Edifício do Escritório e
Refeitório” (Processo 11/046) – Ratificação de despacho sobre listas de erros e omissões do projeto e
caderno de encargos e prorrogação do prazo apresentação das propostas.
3.5 – Empreitada de “Beneficiação da Rede Viária Municipal I” (Processo nº 11/005) – Prorrogação do
prazo de execução.
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3.6 – Empreitada de “Conclusão do Centro Escolar EB1/JI de Montalegre “ (Processo nº 07/040ª) –
Prorrogação do prazo de execução.
3.7 - Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.8 - Resumo diário da tesouraria n.º 53/2012 (para conhecimento do executivo municipal).
3.9 – Alteração aos Documentos Previsionais / 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa/ 2ª Alteração
ao Plano Plurianual de Investimento.
3.10 – Definição das condições gerais da hasta pública dos edifícios e respetivos logradouros das
antigas escolas primárias, sitos em Castanheira, Ladrugães e Antigo de Sarraquinhos.
3.11– Aprovação da operação de destaque e definição das condições gerais da hasta pública da
parcela de terreno, sita na localidade de Frades, freguesia de Cambezes do Rio.

Montalegre, Paços do Concelho, 15 de Março de 2012

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara de Montalegre

Fernando José Gomes Rodrigues
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