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MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

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

 
 

Assunto: 1ª 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 art.º 30, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, que alterou a Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, convoco V. Ex.ª para a 1ª Sessão Ordinária  

desta Assembleia Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 28 de fevereiro de 2014, pelas 14 H0 0 horas , 

no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1- Tomada de posse dos membros eleitos que não esti veram presentes na sessão da instalação, 
realizada 19 de outubro de 2013. 
 
2 – Discussão e votação da ata da 5ª sessão ordinár ia realizada no passado dia 20 de dezembro de 
2013. 
 
3 – Expediente para conhecimento. 
 
4 – Período Antes da Ordem do Dia 
 
5 – Período da Ordem do Dia   

 

5.1 – Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da atividade 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. 
 
5.2 – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios / Indicação de um representante das Juntas de 
Freguesia. 
 
5.3 - Proposta /projecto de regulamento municipal de apoio financeiro à família (componente solidária à 
família e à frequência de Creche). 
 
5.4 - Agência de Energia de Trás-os-Montes – AE-TM /Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014 
/ Para conhecimento. 
 
5.5 - Pedido de autorização para a fusão por incorporação da sociedade “EEA-EMPREENDIMENTO EÓLICO 
DE ALVADIA, EIM, LDA”, sociedade incorporada, na sociedade “EHATB-Empreendimentos Hidroelétricos do 
Alto Tâmega e Barroso, EIM,S.A”, sociedade incorporante. 
 
6 – Período após a ordem do dia  
 
 
 Com os melhores cumprimentos 
 

Montalegre e Paços do Município, 14 de fevereiro de 2014 

 
            O Presidente da Assembleia Municipal 
 

 Fernando José Gomes Rodrigues     


