
 
 

 
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

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

 
                  
Assunto: 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Montalegre” 
 
 
Nos termos e para o disposto no nº 1, do artigo 27º e da alínea b) do art.º 30, Anexo I, 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 3ª Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 27 de 
junho de 2014, pelas 09H30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 
 
 
1 – Discussão e votação da ata da 2ª sessão ordinária realizada no passado dia 28 de abril 
de 2014. 
 
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 
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. 
 
4.2 - Aquisição de serviços a mais relativos à alteração da linha n.º 12, do Protocolo “Rede de 
transportes concelhia”, no período de 08.02.214 e 10.03.2014.  
 
4.3 – Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da 
Produção de Batata de Semente. 
 
4.4 – Minuta de Alteração do Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro 
destinado ao fomento da Produção Pecuária. 
 
4.5 – Minuta do Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro à Exploração de 
Pequenos Ruminantes.  
 
4.6 – Prestação de Contas do Exercício de 2013 da Energia de Trás-os-Montes – AE-TM (para 
conhecimento). 
 
4.7 – Pedido de autorização para abertura de procedimento concursal com vista à constituição de 
relações jurídicas de emprego público por tempo determinado (seis contratos a tempo inteiro e 
catorze contratos a tempo parcial. 
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4.8 – AMAT / Relatório de Gestão e Contas relativo ao ano económico de 2013 (para 
conhecimento) 
 
4.9 – EHATB / Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4º trimestre do ano de 2013 (para 
conhecimento).   
 
4.10 – EHATB / Relatório e Contas relativo ao ano de 2013 (para conhecimento). 
 
4.11 – Associação Promotora do Ensino de Enfermagem de Chaves / Relatório de Contas relativo 
ao ano económico de 2013 (para conhecimento). 
 
4.12 – Empreendimento Eólico de Alvadia, Lda. / Relatório e Contas relativo ao ano económico de 
2013 (para conhecimento). 
 
4.13 – ADRAT / Prestação de Contas de 2013 (para conhecimento).   
 
 
5 – Período após a ordem do dia 
   
  

   Montalegre e Paços do Município, 17 de junho de 2014 
 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 
 

 
                                         Fernando José Gomes Rodrigues 
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