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 05 de dezembro 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 05 de dezembro 2016, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de
suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 24/2016, relativa à reunião ordinária de 21 de
novembro de 2016.
2 - Período antes da ordem do dia.
3- Período da ordem do dia
1. Pedido de apoio financeiro formulado pela Presidente da Junta de Freguesia de Pitões das
Júnias, destinado ao pagamento do serviço de atendimento ao público prestado no Polo do
Ecomuseu, no corrente ano de 2016.
2. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Presidente da Associação Vezeira, destinado a
apoiar a dinamização do núcleo museológico a Vezeira e a Serra, em Fafião.
3. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Presidente do Centro Sócio Cultural dos
Trabalhadores da Câmara Municipal de Montalegre, destinado a apoiar diversas iniciativas de
âmbito cultural e social.
4. ADRAT / Pedido de pagamento de quota extraordinária.
5. Classificação final do imóvel Hotel Rural Senhora dos Remédios em Mourilhe como
Monumento de Interesse Municipal / retificação da deliberação tomada pelo executivo
municipal em reunião do dia 21 de novembro de dois mil e dezasseis.
6. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062161100002
celebrado com o Senhor Fernando Alves Pereira, residente na rua Central, nº 44 – Venda
Nova.
7. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Aldina Gonçalves
Pereira, residente na Lama da Missa, nº 8, U.F. de Viade de Baixo e Fervidelas, destinado a
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).
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8. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Vítor Manuel Vilar
Martins Pereira, residente em Lapela, Cabril, destinado a permitir a instalação e funcionamento
de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).
9. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Alexandre Dionísio
Silva Antunes, residente em Mourilhe, destinado a permitir a instalação e funcionamento de
atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).
10. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
11. Resumo diário da tesouraria n.º 232/2016 (para conhecimento do executivo municipal).
12. Modificação dos documentos previsionais do ano do ano financeiro de 2016 (10ª alteração
ao orçamento da despesa / 9ª alteração ao Plano de Atividades Municipais /8ª alteração ao
Plano Plurianual de Investimentos).

Montalegre, Paços do Concelho, 30 de novembro de 2016

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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