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 06 de março 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, agendada
para o dia 06 de março de 2017, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de
suporte.
ORDEM DO DIA

1. Apreciação e votação da ata n.º 5 /2017, relativa à reunião ordinária de 20 de fevereiro
de 2017.
2. Período antes da ordem do dia.
3. Período da ordem do dia

1.Pedido de disponibilização de autocarro municipal, formulado pelo Centro Desportivo e
Cultural de Montalegre para a realização das deslocalizações previstas no calendário do
campeonato de Portugal Prio (2ª fase), época 2016/2017.
2. Proposta de atribuição de subsídio a favor Associação de Produtores de Fumeiro da Terra
Fria Barrosã, para comparticipar as despesas feitas com a organização da XXV Feira do
Fumeiro e Presunto do Barroso.
3. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Sezelhe e Covelães,
destinado à beneficiação da Extensão de Saúde de Covelães.
4. Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Heitor Pires,
residente na rua Carril, nº 2, Antigo de Viade, destinado a permitir a instalação e funcionamento
de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).
5. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de
contrato de serviços de impressão, cópia, digitalização e fax, incluindo os softwares e
respetivos serviços associados, em regime de outsourcing.
6. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
7. Resumo diário da tesouraria n.º 43 /2017 (para conhecimento do executivo municipal).
8. AMAT / Pagamento da quota anual, relativa ao ano de 2017.
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9. Comparticipação Financeira para a CIM-Alto Tâmega.

Montalegre, Paços do Concelho, 02 de março de 2017

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves
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