Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como
dos respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 05 de agosto de 2013.

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 05 de
agosto de 2013, 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

I – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 15/2013, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JULHO.
II – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
III – PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1 – Minuta de adenda ao Protocolo de cedência e doação de espólio cultural e artístico entre Dr.
Barroso da Fonte e Município de Montalegre.
2 – Proposta de atribuição de apoio financeiro à AHBV Montalegre para colocação de caldeira a
Pallets e painéis solares, no edifício dos bombeiros.
3 - Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Châ Criativa para a realização da
Festa do Pão e feira das Bicas de Carne em Travassos da Châ.
4 – Pedido de atribuição da verba referente ao ano de 2013, à freguesia da Châ, no âmbito do
protocolo celebrado com as casas de Penedones.
5 - Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Montalegre, para realização de obras
na freguesia.
6 - Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Reigoso, para realização de obras
nos arruamentos da freguesia.
7 - Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Sarraquinhos, para beneficiação de
arruamentos na aldeia de Antigo de Sarraquinhos.
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8 - Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Viade de Baixo para realização de
obras de abastecimento de água da rede pública, na aldeia do Antigo de Viade.
9 – Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Conselho Diretivo de Baldios de Sabuzedo para
recuperação do forno da aldeia.
10- Proposta de atribuição de apoio financeiro à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Montalegre para pagamento de faturas em atraso para com a Empresa “Geada – Gabinete de
Engenharia e Arquitetura, entidade fiscalizadora da empreitada de UCC.
11 – Retificação de número de compromisso relativo ao subsídio atribuído à freguesia de Meixide.
12 - 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 objeto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Salto, deste
concelho, sob o artigo n.º 2534, apresentado pelo Sr. José Rodrigues, residente na rua de
Carvalhas de Cima, nº 20 Paredes - Salto / Processo da USUL n.º 66/2013.
13 - 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 objeto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Vilar de
Perdizes, deste concelho, sob o artigo n.º 6686, apresentado pelo Sr. Manuel Lopes Bernardo,
residente na rua Senhor dos Aflitos, nº 6- Vilar e Perdizes / Processo da USUL n.º 68/2013.
14 - 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 objeto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Pitões das
Júnias, deste concelho, sob o artigo nº 466, apresentado pelo Sr,António Pires Cunha, residente
na rua do Coto, nº 21- Pitões das Júnias / Processo da USUL n.º 73/2013.
15 - 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 objeto os prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de
Covelães, deste concelho, sob os artigos n.ºs 2011 e 2121, apresentado pela Sra. Ermelinda Dias
Pereira Afonso, residente na rua da Igreja, nº 15- Paredes do Rio / Processo da USUL n.º 74/2013.
16 – Projeto de alteração da toponímia da freguesia de Montalegre.
17 – Empreitada de “remodelação e Beneficiação do mercado Municipal de Montalegre” (Processo
nº 13/002) – Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas.
18 – Empreitada de Barroso – Polo Museológico da Borralha – Edifício do Escritório” (Processo nº
11/046) – Aprovação da Minuta do Contrato Escrito.
19 - Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
20- Resumo diário da tesouraria n.º 149/2013 (para conhecimento do executivo municipal)
21 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2013 / 8ª Alteração ao Orçamento
da Despesa /8ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais/ 8ª Alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos.
22 - Minuta de Contrato de Cessão de Quotas a celebrara entre EHATB – Empreendimentos
Município de Montalegre e EHATB – Empreendimentos Hidreléctricos do Alto Tâmega e Barroso,
EIM, SA e Município de Montalegre.
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23 – Agrupamento Habitacional Ex-Car, Montalegre – Venda da habitação nº 35-T2, sita à Rua E
do Agrupamento Habitacional Ex-Car, Montalegre.
24 - Alargamento excepcional do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços, inseridos no terceiro e quarto grupos do respectivo Regulamento Municipal.

Montalegre, Paços do Concelho, 01 de Julho de 2013

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

Fernando José Gomes Rodrigues
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