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 07 de março de 2016.
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, agendada
para o dia 07 de março de 2016, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de
suporte.
ORDEM DO DIA

1 – Apreciação e votação da ata n.º 04/2016, relativa à reunião ordinária de 15 de
fevereiro de 2016.
2– Período antes da ordem do dia.
3– Período da ordem do dia
1– Ação Social Escolar / Alteração de escalão.
2 - Tarifa Social de água.
3 – Minuta de Protocolo entre o Município de Montalegre e Associação Cultural de Parafita.
4 – Relatório relativo aos apoios pagos, no ano de 2015, no âmbito do Regulamento Municipal
de Fomento da Produção Pecuária.
5 – Minuta de Protocolo de Colaboração entre a Direção de Energia e Geologia, Empresa de
Desenvolvimento Mineiro, SA e o Município de Montalegre.
6 - Pedido de apoio financeiro formulado pela Comissão Fabriqueira da Igreja de Fiães do Rio
para restauro da igreja de Fiães do Rio.
7- Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062160300001
celebrado com o Senhor José Marcelino Sá Barros, residente na rua Poça Grande 6 – S.Ane –
Cabril.
8- Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062160200001
celebrado com a Senhora Ana Maria Pereira Oliveira residente no Lg. do Penedo 2 – ParafitaViade de Baixo.
9 – Empreitada “Arranjos Urbanísticos em Salto – Área C1” – (Processo 2016/007) –
Aprovação do projeto, abertura de procedimento por concurso público e aprovação das peças
do procedimento.
10 – Elaboração do Projeto de “Regularização do Centro Escolar de Salto EB1/JI” (Processo
2016/009-P) – Autorização Prévia.
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11 – Elaboração do Projeto “Arranjo Urbanístico em Covelo do Gerês” (Processo 2016/010-p) –
Autorização Prévia.
12 – Elaboração do “Levantamento Topográfico da Povoação de Fírvidas” (Processo 2016/0IILT) Autorização Prévia.
13 – Pedido de parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços de monitor de ginásio,
em regime de contrato de avença, pelo prazo de 12 meses, com possibilidade de renovação/
Autorização para a assunção de compromissos plurianuais.
14 – Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de formação nas atividades de
enriquecimento curricular (AEC), na área de inglês, para as escolas do 1º CEB, de Ferral,
Cabril e Salto, na modalidade de contrato de avença.
15 – Autorização prévia para a aquisição de serviços para limpeza de valetas da E.M 308 entre
Outeiro e Paradela.
16 - Autorização prévia para a aquisição de serviços assessoria técnica especializada no
controlo analítico de água para consumo humano.
17 – Processos disciplinares nº 02 e nº 03 / 2015 – Relatório Final.
18 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
19 – Resumo diário da tesouraria n.º 43/2016 (para conhecimento do executivo municipal).
20 – Modificação dos documentos previsionais do ano do ano financeiro de 2016 (2ª alteração
ao orçamento da despesa / 1ª alteração ao plano de atividades municipais/ 2.ª alteração ao
plano plurianual de investimentos).
21 – Constituição de Fundo de Maneio – Feira de Nanterre 2016.
22 – Alienação, a título oneroso, e definição das condições gerias da hasta pública de prédios
urbanos do Bairro Novo da Borralha.
Montalegre, Paços do Concelho, 03 de março de 2016
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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