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 18 de Junho 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 18 de junho 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 11/2012, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE JUNHO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1- Pedido de apoio financeiro formulado pela junta e freguesia de Ferral para a realização do
evento Misarela 2012.
3.2 - Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Barrosana – Associação Cultural.
3.3 - Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Associação de Agricultores das Terras do Barroso e Alto Tâmega.
3.4 - Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Ecomuseu – Associação de Barroso.
3.5 – Prestação de Serviços de Elaboração do Plano Geral de Intervenção na Quinta da Veiga –
Autorização Prévia.
3.6– Proposta de concessão de autorização prévia genérica favorável à assunção de
compromissos plurianuais.
3.7- Proposta para aquisição de serviços de som, luz, multimédia e serviços técnicos para o
evento da sexta-feira 13.
3.8 - Proposta para aquisição de serviços para a realização de espectáculo piro musical para o
evento de sexta-feira 13.
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3.9 - Proposta para aquisição de serviços de animação itinerante no âmbito do evento de sextafeira 13.
3.10 - Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.11 – Resumo diário da tesouraria nº 116/ 2012 (para conhecimento do executivo municipal).
3.12 – Revisão aos Documentos Previsionais Ano Financeiro 2012 /1ª Revisão ao Orçamento da
Receita / 2ª Revisão ao Orçamento da Despesa /2ª Revisão ao Plano Actividades Municipais / 2ª
Revisão ao Plano Plurianual Investimentos.
3.13 – Prédio Albino Fidalgo / Proposta de abertura de concurso para habitações vagas e a vagar
no prazo de 1 ano.
3.14 – Aquisição de um prédio rústico, inscrito na matriz rústica da freguesia de Montalegre, sob o
artigo 57, destinado à implantação e execução da obra pública municipal denominada “recinto de
Chegas de Bois de Montalegre”.
3.15 – Proposta de reorganização administrativa do território das freguesias do concelho de
Montalegre.
3.16 – EHATB / Relatório de Actividades e Contas relativo ao ano económico de 2011/ Para
conhecimento.
3.17 – Contrato-Programa entre o Município de Montalegre e EHATB.

4- Intervenção do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 14 de junho de 2012
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

(Fernando José Gomes Rodrigues)
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