MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
NIPC 506 149 811

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 18 de agosto de 2014.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49º e 53º, Anexo I, da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, dar
conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião (pública), agendada para o dia 18 de
agosto de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 16/2014, relativa à reunião ordinária realizada no dia
04 de agosto de 2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Pedido de apoio financeiro extraordinário apresentado pelo Clube Automóvel de Vila Real,
no valor de € 15.000,00, destinado a suportar os encargos adicionais com a IMG.
2 – Pedido de apoio financeiro apresentado pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Montalegre, destinado a suportar encargos com a UCC de Montalegre.
3 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação de Defesa do Património de Vilar de
Perdizes, destinado à realização do XXVIII Congresso de Medicina Popular de Vilar de
Perdizes, a realizar de 4 a 7 de setembro de 2014.
4 – Fornecimento de 3 refeições diárias a família carenciada, por parte da Associação Social e
Cultural de Paredes do Rio. / Ratificação de despacho exarado pelo Presidente da Câmara, no
dia 01.08.2014.
5 – Tarifa Social de Água.
6 – Alteração de autorização prévia relativa à aquisição de serviços para limpeza de diversos
locais de domínio público do concelho de Montalegre.
7 – Proposta de abertura de procedimento concursal destinado à contratação excecional de
seis técnicos, em modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, a
tempo parcial, de modo a assegurar as atividades de enriquecimento curricular (AEC), nas
escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Montalegre, ano
letivo de 2014-2015.
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8 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
9 – Resumo diário da tesouraria n.º 154/2014 (para conhecimento do executivo municipal).
10 – Reembolso da franquia de sinistro ocorrido no pavilhão desportivo no valor de € 62,50 –
Sinistrado: Marco Alexandre Carvalho Duarte.
11 - Reembolso da franquia de sinistro ocorrido no pavilhão desportivo no valor de € 62,50 –
Sinistrado: Hélder Manuel Azevedo Lopes Azevedo.
12 – Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal de Imóveis, IMI, aplicável aos prédios
urbanos sitos no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2015.
13 – Proposta de lançamento da derrama e da definição da respetiva taxa, a incidir sobre o
exercício de 2014, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado em 2015.
14 – Proposta de fixação, para o ano de 2015, da taxa municipal de direitos de passagem
(TMDP), conforme disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de
fevereiro.
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho,13 de agosto de 2014

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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