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MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
N.I.P.C. 506 149 811 

 
                  
Assunto: 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipa l de Montalegre” 
 
 
Nos termos e para o disposto no nº 1, do artigo 27º e da alínea b) do artº 30, da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, e nos termos da alínea b), do art. 13º do Regimento, convoco V. Ex.ª para a 5ª 

Sessão Ordinária  desta Assembleia Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 20 de 

dezembro de 2013, pelas 9.30 H00 horas , no Salão Nobre dos Paços do Município, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1- Tomada de posse dos membros eleitos que não estiveram presentes na sessão da instalação, 
realizada 19 de outubro de 2013. 
 
1 – Discussão e votação da ata da 4ª sessão ordinária realizada no passado dia 14 de setembro 
de 2013. 
 
2 – Expediente para conhecimento. 
 
3 – Período Antes da Ordem do Dia 
 
4 – Período da Ordem do Dia   

 

4.1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da 
actividade do município, bem como da respectiva situação financeira, nos termos do disposto na 
alínea c), do n.º 2, do artigo 25º, e n.º 4, do artigo 35.º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
4.2 – Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2014 – 
Opções do Plano e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de Pessoal para 
2014. 
 
4.3 – Nomeação de representantes para a Comissão Concelhia de Proteção de Crianças e Jovens 
em Perigo. 
 
4.4 – Eleição de um Presidente da Junta de Freguesia para integrar o Conselho Municipal de 
Educação. 
 
4.5 – Designação de um membro da Assembleia Municipal de cada partido com representação na 
mesma para integrar o Conselho Municipal da Juventude. 
 
4.6 – Designação de um membro da Assembleia Municipal para fazer parte da Assembleia 
Distrital. 
 
4.7 – Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso 
/ Indicação de representante do Município de Montalegre. 
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4.8 – Eleição de quatro representantes para a Assembleia Intermunicipal da CIM do Alto Tâmega. 
 
4.9 – Fornecimento contínuo de combustível de aquecimento / Autorização para a assunção de 
compromisso plurianual / Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 18 de 
novembro de 2013. 
 
4.10 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços para a manutenção das 
aplicações de cartografia – munWebGIS / Ratificação de deliberação tomada pela Câmara 
Municipal em 18 de novembro de 2013 
 
4.11 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de medicina do trabalho, em 
regime de execução continuada, de harmonia com as exigências legais / Ratificação de 
deliberação tomada pela Câmara Municipal em 18 de novembro de 2013 
 
4.12 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de design e conteúdos para a 
loja interativa de turismo de Montalegre / Ratificação de deliberação tomada pela Câmara 
Municipal em 18 de novembro de 2013 
 
4.13 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de cópia, impressão e fax, 
manutenção e assistência técnica do respetivo equipamento, em regime de outsourcing, pelo 
prazo de 36 meses/ Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 18 de 
novembro de 2013 
 
4.14 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de comunicações pelo prazo de 
24 meses / Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 18 de novembro de 
2013 
 
4.15 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de contentores ao município de Montalegre / 
Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 18 de novembro de 2013. 
 
4.16 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços para limpeza urbana de 
diversos locais do domínio público do concelho de concelho de Montalegre / Ratificação de 
deliberação tomada pela Câmara Municipal em 23 de outubro de 2013. 
 
4.17– Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços externos de higiene e 
segurança no trabalho / Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 02 de 
dezembro de 2013. 
 
4.18 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de transporte escolar 
extraordinário / Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 02 de dezembro de 
2013. 
 
4.19 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de animação itinerante no 
âmbito do evento da “sexta-feira 13” a realizar no mês de dezembro / Ratificação de deliberação 
tomada pela Câmara Municipal em 02 de dezembro de 2013. 
 
4.20 – Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços para espectáculo teatral e de 
animação param evento da “sexta-feira 13” a realizar no mês de dezembro / Ratificação de 
deliberação tomada pela Câmara Municipal em 02 de dezembro de 2013. 
 
4.21– Compromissos plurianuais relativos à aquisição de serviços de aluguer de sistemas de Som, 
Luz, Imagem, multimédia e vídeo mapping para o evento da “sexta-feira13”, a realizar no mês de 
dezembro. Ratificação de deliberação tomada pela Câmara Municipal em 02 de dezembro de 
2013. 
 



 

Praça do Município 5470-214 – Tel. 276510200 – Fax: 276510201 – E-mail: assembleiamunicipal@cm-montalegre.pt 

3

4.22 – Informação relativa aos contratos de bens e serviços com encargos plurianuais autorizados 
pelo executivo, no âmbito de competência delegada pela Assembleia Municipal, em 25.06.2012. 
 
4.23 – Autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para o ano 
de 2014. 
 
4.24 – Contrato – Programa a celebrar entre a EHATB e o Município de Montalegre. 
 
4.25 – Alteração do júri de recrutamento de Chefe Divisão de Urbanismo, Ambiente e Serviços 
Urbanos (DUASU), cargo de direção intermédia de 2º grau. 
 
4.26 – Alteração do júri de recrutamento de Chefe de Divisão de Ordenamento do Território, Obras 
Municipais e Recursos Operacionais, cargo de direção intermédia de 2º grau. 
 
4.27 – Revisão do Plano Diretor Municipal de Montalegre – Declaração de retificação. 
 
4.28 – Eólica do Leiranco, Lda. / Informação sobre a situação económica e financeira reportada a 

30 de junho de 2013 / Para conhecimento. 

 
4.29 – Eólica de Barbadães, Lda. / Informação sobre a situação económica e financeira reportada 
a 30 de junho de 2013. / Para conhecimento. 
 

4.30 – Eólica da Serra de Mairos, Lda./ Informação sobre a situação económica e financeira 

reportada a 30 de junho de 2013. / Para conhecimento. 

 

4.31 – EHATB / Informação sobre a situação económica e financeira reportada a 30 de junho de 

2013 / Para conhecimento. 

 
4.32 – Empreendimento Eólico de Alvadia, Lda. / Informação sobre a situação económica e 
financeira reportada a 30 de junho de 2013 / Para conhecimento. 
 
5 – Período após a ordem do dia  
   
  
 Com os melhores cumprimentos 
 

   Montalegre e Paços do Município, 09 de dezembro de 2013 
 
 

            O Presidente da Assembleia Municipal 
 
 
 
                                                  

Fernando José Gomes Rodrigues 
 
   


