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 6 de junho 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 06 de junho de 2016, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de
suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 10/2016, relativa à reunião ordinária de 16 de maio de
2016.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Apoio a estratos sociais desfavorecidos.
2 – Proposta de atribuição de apoios no âmbito do “Apoio Financeiro à família”.
3 – Proposta de Atribuição de apoios no âmbito do “Apoio Financeiro à Família – Auxílio
financeiro à frequência de creche.
4 – Impugnação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara relativo ao
processo nº 11/2015/DUASU, em que é requerente o senhor José Manuel Aguiar de Carvalho,
residente na rua Pintos de Donões – Montalegre.
5 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Albina Simão da
Silva Ferreira, residente em Santo André, freguesia de Santo André, destinado a permitir a
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec-Lei n.º 165/2014, de 5/11).
6 - Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062160500002
celebrado com Manuel Lopes Afonso Carril, residente na rua Central, n.º 1328 – Salto.
7 - Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062160500003
celebrado com Domingos Pereira Santos, residente na rua Travesseiras, n.º3 – Borralha –
Salto.
8 – Empreitada de “Beneficiação da E.M. 508 de Montalegre aos limites do concelho, por
Meixedo, Gralhas, Solveira, Vilar de Perdizes e Meixide” – Relatório Final de Análise das
Propostas.
9 – ARU´s (Áreas de Reabilitação Urbana) de Montalegre, Salto, Vilar de Perdizes e Vilarinho
de Negrões – Aprovação.
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10 – Aprovação de horário de trabalho, na modalidade de jornada contínua, para os
trabalhadores do Município de Montalegre 2016 (para conhecimento do executivo municipal).
11 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
12 – Resumo diário da tesouraria n.º 107/2016 (para conhecimento do executivo municipal).
13 - Modificação dos documentos previsionais do ano financeiro de 2016 (5ª alteração ao
orçamento da despesa / 4ª alteração ao plano de atividades municipais/ 3.ª alteração ao plano
plurianual de investimentos).
14 – 2º Revisão aos Documentos Previsionais – Ano financeiro 2016.
15 – Relatório e Contas Consolidadas – 2015.
16 – Venda de Prédios Urbanos – Ratificação da Ata da Hasta Pública.
17 – Concessão da exploração do bar do Parque do Torrão da Veiga (Salto) – Ratificação da
Ata da Hasta Pública.
18 – Concessão da Exploração do bar da Praia Fluvial de Venda Nova – Ratificação da Ata da
Hasta Pública.
19 – Proposta de alteração à deliberação, relativa à aquisição de dois prédios urbanos, sitos no
lugar do Açougue, na Vila de Montalegre, aprovada pelo executivo municipal, em reunião
ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2015.
20 – Aquisição de parcelas de terreno por via de direito privado, necessárias à execução da
empreitada “Beneficiação da E.M 508 de Montalegre aos limites do Concelho, por Meixedo,
Gralhas, Solveira, Vilar de Perdizes e Meixide”.
21 – ADRAT / Relatório de Atividades e Contas – ano 2015.

Montalegre, Paços do Concelho, 02 de junho de 2016
Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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