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 21 de maio 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 21 de maio 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 09/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07 DE M AIO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1 - Prédio Albino Fidalgo / Atualização de taxas de conservação e manutenção.
3.2 – Venda de habitação a arrendatários do Agrupamento Habitacional Ex-Car, Montalegre.
3.3 – Minuta de Acordo de Colaboração para “Beneficiação da ER 311 – Ligação de Cabeceiras
de Basto a Lodeiro D’Arque – Salto – Montalegre.
3.4 – Rede de Bibliotecas Norte / Protocolo de Cooperação.
3.5 – Escola Profissional das Minas da Borralha / Pedido de apoio financeiro, no valor de € 331,50.
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 Meixedo,
deste concelho, sob o artigo nº 3050, apresentada pelo sr. João Alves Esteves, residente na Rua
da Calçada, nº 16 – Codeçoso, freguesia de Meixedo / Processo da USUL n.º36/2012.
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 o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Morgade,
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deste concelho, sob o artigo nº 616, apresentada pelo sr. José Alves Medeiros, residente na Rua
das Touças, nº 1 – Carvalhais, freguesia de Morgade / Processo da USUL n.º37/2012.
3.8 - 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 nº 1545, apresentada pelo sr. José Joaquim Alves Rodrigues,
residente na Rua do Tâmega, nº35 – Curalha, / Processo da USUL n.º39/2012.
3.9 - 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 Montalegre,
deste concelho, sob o artigo nº 2190, apresentada pelo sra Maria da Graça Pinto Pedreira Alves,
residente na Rua Direita, nº15 – Montalegre, / Processo da USUL n.º35/2012.
3.10 – Empreitada de “Regeneração Urbana da Sede do Concelho” (Processo nº 09/041) –
Prorrogação do prazo.
3.11 – Aquisição de serviços para reparação do polidesportivo de Salto.
3.12 – Aquisição de serviços para reparação do polidesportivo do bairro Albino Fidalgo.
3.13- Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.14– Resumo diário da tesouraria nº 96 / 2012 (para conhecimento do executivo municipal).
3.15 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2012 / 3ª Alteração ao
Orçamento da Despesa/ 2ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais / 3ª Alteração ao Plano
Plurianual de Investimentos.

4- Intervenção do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 17 de maio de 2012

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

________________________________
(Fernando José Gomes Rodrigues)
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