MUNICIPIO DE MONTALEGRE
CÂMARA MUNICIPAL
N.I.P.C 506 149 811

Assunto: Envio da ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos
respectivos documentos de suporte, agendada para o dia 18 de março 2013.

Serve a presente para, no cumprimento das disposições legais combinadas, constantes da alínea
p), do n.º 1 do artigo 68.º e do n.º 2 do artigo 87.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, rectificada pela Declaração n.º 9/2002, de 5 de
março, e do respetivo regimento do órgão executivo municipal em vigor, levar ao conhecimento de
V. Exa. os assuntos em meu poder, bem como enviar a respetiva documentação, destinados à
reunião ordinária do executivo municipal (pública), agendada para as 10:00 horas, do próximo
dia 18 de março de 2013, a realizar no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, sito
à Praça do Município, n.º 1, Vila e Concelho de Montalegre.

ORDEM DE TRABALHOS

1– DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA N.º 05/2013, RELATIVA À REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE MARÇO.
2 – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA.
3 – PERÍODO DA ORDEM DO DIA

3.1 – Concurso “Queima do Judas” / Ano de 2013/ Aprovação do regulamento de participação,
bem como da fixação dos respetivos prémios.
3.2 – Atribuição de subsídio ao Ecomuseu de Barroso para executar a candidatura PRODER, ação
3.2.1, “Um Projeto Eco”.
3.3 - Atribuição de subsídio ao Ecomuseu de Barroso para executar o projeto de cooperação
transfronteiriço POCTEP – “Valor Gerês-Xurês”.
3.4 – Proposta de atribuição de subsídio ao Conselho Diretivo de Baldios para recuperação de
vários caminhos na aldeia de Cervos.
3.5 – Relatório de ponderação das participações em sede de discussão pública da Revisão do
Plano Diretor Municipal de Montalegre – Apreciação.

3.6 - Pedido de emissão de parecer favorável, nos termos e para efeitos do artigo 54º, da Lei nº
91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, relativo ao negócio
jurídico que tem por objeto o prédio rústico, inscrito na matriz predial da freguesia de Ferral, deste
concelho, sob o artigo n.º 1893, apresentado pela Sra Maria Adelaide Francisco Oliveira, residente
na rua Fonte da Igreja, n.º 12 – São Pedro Este, Braga / Processo da USUL n.º 12/2013.
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3.7 - Pedido de emissão de parecer favorável, nos termos e para efeitos do artigo 54º, da Lei nº
91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, relativo ao negócio
jurídico que tem por objetos os prédios rústicos, inscritos na matriz predial da freguesia de
Padornelos, deste concelho, sob o artigos n.º 1149 e 371, apresentado pela Sra. Cecília Diogo
Diz, residente na rua padre José Duarte Júnior, n.º 2 – Montalegre / Processo da USUL n.º
21/2013.
3.8 - Tarifa Social de Água / Proposta de isenção
3.9 – Parque do Cávado II – Alargamento – Expropriações.
3.10 – Aquisição de limpeza das instalações do Ecomuseu de Montalegre, Pavilhão Desportivo e
Pavilhão Multiusos / Autorização prévia.
3.11 – Aquisição de limpeza das instalações do Ecomuseu de Salto/ Autorização prévia
3.12 – Aquisição de serviços em regime de execução continuada de lavagem de viaturas /
Autorização prévia.
3.13- Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
3.14– Resumo diário da tesouraria nº 51 / 2013 (para conhecimento do executivo municipal).
3.15 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2013 / 3ª Alteração ao
Orçamento da Despesa/3ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais.
3.16 – Proposta de alienação do prédio urbano, sito no lugar de Ponteira, inscrito sob o artigo 260,
matriz da freguesia de Paradela do Rio, edifício no qual funcionou a escola primária dessa
localidade.
4- Intervenção do Público

Montalegre, Paços do Concelho, 14 de março de 2013

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

Fernando José Gomes Rodrigues
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