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 21 de setembro de 2015.
Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião (pública),
agendada para o dia 21 de setembro de 2015, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos
documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 17/2015, relativa à reunião ordinária de 07 de
setembro de 2015.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Ação Social Escolar / Transporte especial para a aluna Patrícia Raquel Pires Castro com
necessidades educativas especiais.
2 – Pedido de apoio financeiro formulado pela ADRAT – Associação de Desenvolvimento da
Região do Alto Tâmega, destinado ao evento “Alto Tâmega 2015 – Feira de Criação de
Emprego – desenvolvimento Rural, empreendedorismo, Cooperação e Internacionalização”.
3 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Portuguesa de Carp Fishing.
4 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Liga dos Amigos do Hospital de Chaves.
5 – Pedido de apoio financeiro formulado pelo Presidente da União de Freguesias de Viade de
Baixo e Fervidelas, com sede no Largo da Seara – Viade de Baixo, destinado a obras de
construção de novo edifício da estação dos correios.
6 – Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062150800005,
celebrado com a Sra. Ana Maria Pereira Oliveira, residente no Largo do Penedo, n.º 2, Parafita,
freguesia de Viade de Baixo, concelho de Montalegre.
7 – Elaboração do Projeto de Execução da Ampliação e Adaptação do Edifício da Estação
Central de Camionagem de Montalegre.
8 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de controlo do cumprimento
das regras do regulamento municipal de concessão de apoio financeiro à exploração de
pequenos ruminantes.
9 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de limpeza das vias e espaços
públicos em Vilar de Perdizes.

Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
NIPC 506 149 811

10 – Circuito Especial de Transporte de alunos do 1º CEB para AEC – Atividade Física e
Desportiva.
11 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
12 – Resumo diário da tesouraria n.º 181 /2015 (para conhecimento do executivo municipal).
13 – Modificação dos documentos previsionais do ano do ano financeiro de 2015 (7.ª alteração
ao orçamento da despesa / 7.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais / 5.ª alteração ao
Plano Plurianual de Investimentos).
14 – Regulamento municipal da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária exercida por
Feirantes e Vendedores Ambulantes, aprovado em reunião do executivo municipal, realizada
no dia 16 de março de 2015 / Aprovação definitiva.
15 – Protocolo de Disseminação de Recursos para o Empreendedorismo SPA Consultoria e
Iniciativa GLOCAL e Município de Montalegre.

4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 17 de setembro de 2015

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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