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 25 de julho 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, reunião
(pública), agendada para o dia 25 de julho de 2016, pelas 10:00 horas, bem como dos
respetivos documentos de suporte.

ORDEM DO DIA

1 – Apreciação e votação da ata n.º 14/2016, relativa à reunião ordinária de 04 de julho de
2016.
2 - Período antes da ordem do dia.
3 - Período da ordem do dia
1 – Proposta de concessão de Apoio Financeiro à Família / 2º filho
2 - Proposta de concessão de Apoio Financeiro à Família – Frequência de creche.
3 – Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre Município de Montalegre e a
Comissão da Fábrica da Igreja de Montalegre.
4 – Minuta de protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Montalegre e a
Associação Projeto Enraizarte.
5 – Minuta de Protocolo de colaboração a celebrar entre a Direção-Geral de Alimentação e
Veterinária, o Município de Montalegre e o Médico Veterinário Municipal/Corrida de cavalos.
6 – Minuta de Protocolo de colaboração entre a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, o
Município de Montalegre e o Médico Veterinário Municipal/ Concurso de bovinos.
7 - Pedido de apoio financeiro formulado pela Freguesia de Salto, destinado a apoiar a
despesas com o funcionamento do Centro Interpretativo da Borralha.
8 - Pedido de apoio financeiro formulado pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de
Montalegre, destinado a apoiar a despesas com o funcionamento da rede local de intervenção
social.
9 - Pedido de comparticipação financeira formulada pela CIM Alto Tâmega.
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10 - Pedido de apoio financeiro formulado pela COOPBARROSO – Cooperativa Agrícola do
Barroso, C,R.L de Montalegre, destinado a apoiar a despesas com a produção e
comercialização da batata de semente.
11- Pedido de comparticipação financeira formulado pela ADERE/PG, destinado a apoiar as
despesas com a Associação.
12 – Apoio à organização do Festival de Música Júnior.
13 – Cedência de transportes para concertos à banda de Parafita.
14 - Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Vila da Ponte, destinado a apoiar
obras na aldeia de Vila da Ponte.
15 - Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Pitões das Júnias, destinado a
apoiar a dinamização sociocultural e económica da freguesia.
16 - Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Outeiro, destinado a apoiar as
obras de restauro do tanque público, na localidade de Outeiro.
17 - Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Nacional dos Criadores de Gado de
Raça Barrosã, destinado a apoiar as despesas com a organização da Semana do Barrosão,
em Salto.
18 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. António Manuel
Campos Teixeira Canedo, residente em Montalegre, destinado a permitir a instalação e
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11).
19- Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. João camposcarnes do Barroso Unipessoal, Lda, residente em Salto, destinado a permitir a instalação e
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11).
20 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
21 – Resumo diário da tesouraria n.º 140 /2016 (para conhecimento do executivo municipal).
22 – Modificação dos documentos previsionais do ano financeiro de 2016 (6ª alteração ao
Orçamento da Despesa / 5ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais e/ 4ª Alteração Plano
Plurianual de Investimentos).
23 – Loteamento Industrial de Montalegre – Lote nº 2. Pedido de Declaração de cumprimento
de Cláusulas Regulamentares.
24 – Empreitada de “Beneficiação da E.M 508 de Montalegre aos limites do concelho, por
Meixedo, Gralhas, Solveira, Vilar de Perdizes e Meixide” – Processo 2015/027 – Parcela 45 A –
Informação.
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25– Cedência do edifício onde funcionou a escola primária de Meixedo, à União de Freguesias
de Meixedo e Padornelos, através de contrato de comodato, pelo prazo de 20 anos.
26 – Regulamento de Apoio à Produção Pecuária / Raças Autóctones.
27 – Liquidação de dívida em prestações, relativa à ocupação da loja nº 1 do Mercado
Municipal, em que é requerente Maria José Fonseca Lameirão.

4 – Período de intervenção e esclarecimento do público

Montalegre, Paços do Concelho, 21 de julho de 2016

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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