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

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos respetivos
documentos de suporte, agendada para o dia 18 de novembro de 2013.

Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49.º e 53.º, da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, bem como do respetivo regimento em vigor, dar conhecimento a V. Ex.ª da
ordem do dia da reunião pública, agendada para o dia 18 de novembro de 2013, bem como dos
respectivos documentos de suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Discussão e votação da ata n.º 21/2013, relativa à reunião ordinária de 04 de novembro
de 2013.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Barrosana – Associação Cultural.
2 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Barrosana – Associação Cultural.
3 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Ecomuseu – Associação de Barroso.
4 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Ecomuseu – Associação de Barroso.
5 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre e
Associação Social e Cultural de Paredes do Rio.
6 – Minuta de Protocolo entre a GREEN LINES – Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, o
Município de Montalegre e Ecomuseu de Barroso – Associação de Barroso, para realização do
Congresso – Ecomuseums 2014.
7 – Minuta de Adenda ao Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro celebrado entre o
Município de Montalegre e Associação Social e Cultural de Paredes do Rio.
8 – Minuta de Adenda ao Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro celebrado entre o
Município de Montalegre e Ecomuseu – Associação de Barroso.
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9 – Pedido de apoio financeiro formulado pela Associação Defesa do Património para a realização
do evento “Halloween”, em Vilar de Perdizes.
10 – Proposta de atribuição de apoio financeiro a favor da União das Freguesias de Vilar de
Perdizes e Meixide, para realização de alguns trabalhos na área da freguesia.
11 – Transferência financeira para a União de Freguesias de Montalegre e Padroso.
12 – Transferência financeira para a União de Freguesias de Cambeses do Rio, Donões e
Mourilhe.
13 – Empreitada de Construção do “Parque do Cávado II” (Proc.11/002) – Prorrogação de Prazo
de Execução.
14 – Empreitada de construção do “Edifício Albino Fidalgo II – Loteamento do Cerrado” (Proc.
05/039) – Prorrogação de Prazo de Execução.
15 – Pedido de averbamento de alvará de sepultura perpétua correspondente ao talhão B –
Secção D – n.º 11, do Cemitério Municipal de Montalegre.
16 – Revisão do PDM – Declaração de retificação.
17 – Fornecimento contínuo de combustível de aquecimento para edifícios municipais /
Autorização para a assunção de compromisso plurianual.
18 – Autorização prévia relativa à aquisição de serviços para manutenção das aplicações de
cartografia – munWebGIS.
19 – Autorização prévia relativa à aquisição de serviços de medicina do trabalho, em regime de
execução continuada, de harmonia com as exigências legais.
20 – Autorização prévia relativa à aquisição de serviços de design e conteúdos para a loja
interativa de turismo de Montalegre.
21 – Autorização prévia para aquisição de serviços de cópia, impressão e fax, manutenção e
assistência técnica do respetivo equipamento, em regime de outsourcing, pelo prazo de 36 meses.
22 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de comunicações pelo prazo de 24 meses.
23 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos,
fornecimento, manutenção e lavagem de contentores ao município de Montalegre, pelo prazo de
60 meses.
24 – Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal).
25 – Resumo diário da tesouraria n.º 224/ 2013 (para conhecimento do executivo municipal).
26 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2013 (12ª Alteração ao
Orçamento da Despesa e 12ª Alteração ao Plano de Atividades Municipais).
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27 – Proposta de abertura de concurso, pelo prazo de um ano, para habitações vagas no prédio
Albino Fidalgo.
28 – Loteamento Industrial de Montalegre – Pedido de autorização de venda do lote n.º 2 e de
alteração da sua utilização.
29 – Proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no respetivo Presidente da
Câmara Municipal / Aditamento à proposta n.º 3/2013.
30 – Proposta de designação de representante do município de Montalegre na Assembleia-Geral
dos EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A.
31 – Regulamento interno para a atribuição e utilização de telemóveis de uso oficial.
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho,13 de novembro de 2013.

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal

Manuel Orlando Fernandes Alves

_____________________________________________________________________________________________
Praça do Município, n.º 1, 5470-214 Montalegre Tel.276510200/Fax:276510201 E-mail: município@cm-montalegre.pt

3

