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 16 de janeiro de 2017.
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 16 de janeiro de 2017, pelas 10:00 horas, bem como dos
respetivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA

1 – Apreciação e votação da ata n.º 01/2017, relativa à reunião ordinária de 02 de janeiro
de 2017.
2- Período antes da ordem do dia.
3- Período da ordem do dia
1. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Banda Filarmónica de Salto, destinado a dar
continuidade à formação musical de todos os interessados.
2. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Nacional dos Criadores de Raça
Barrosã, destinado a desenvolver um leque de iniciativas, no âmbito do desenvolvimento rural.
3. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Meixedo e Padornelos,
destinado à construção da Casa Mortuária de Codeçoso.
4. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Alexandre Dionísio
Silva Antunes residente em Mourilhe, União das Freguesias Cambeses, Donões e Mourilhe,
destinado a permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº
165/2014, de 5/11).
5. Assunção de compromissos plurianuais relativo à contratação de serviços de auditoria
externa.
6. Revitalização do castelo de Montalegre / Aprovação do Projeto, abertura de procedimento
para concurso público e aprovação das peças do procedimento.
7. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
8. Resumo diário da tesouraria n.º 08/2017 (para conhecimento do executivo municipal).
9. Aquisição de habitação, sita no lugar de Cortiço, freguesia de Cervos, pertencente a Maria
das Dores Teixeira Monteiro.
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10. Aquisição de terreno para arranjo das margens do Rio Cávado em Montalegre.
11. Aquisição de prédio para ampliação da Casa do capitão em Salto.
12. Aquisição de prédio para alargamento de arruamento em Tabuadela (Acesso à Seara).
13. AMAT / Opções do Plano e Orçamento para 2017 / Para conhecimento.

4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público
Montalegre, Paços do Concelho, 12 de janeiro de 2017

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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