MUNICÍPIO DE MONTALEGRE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
N.I.P.C. 506 149 811

Assunto: 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 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, que alterou a Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, convoco V. Ex.ª para a 4ª
Sessão Ordinária desta Assembleia Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 26 de setembro
de 2014, pelas 9H30 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1 – Apreciação e votação das atas: 3ª sessão ordinária e 1ª sessão extraordinária realizadas,
respetivamente no dia 27 de junho e 25 de julho, do ano em curso.
2 – Expediente para conhecimento.
3 – Período Antes da Ordem do Dia
4 – Período da Ordem do Dia
4.1 – Informação a prestar pelo 1º Secretário Executivo da CIM do Alto Tâmega, relativa à
atividade desenvolvida, por esta Comunidade intermunicipal.
4.2– Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal, acerca da
atividade do município, bem como da respetiva 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.
4.3– Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal de Imóveis, IMI, aplicável aos prédios
urbanos sitos no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2015.
4.4 - Proposta de lançamento da derrama e da definição da respetiva taxa, a incidir sobre o
exercício de 2014, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado em 2015.
4.5 - Proposta de fixação, para o ano de 2015, da taxa municipal de direitos de passagem (TMDP),
conforme disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro.
4.6 - Abertura de procedimento concursal destinado à contratação excecional de seis técnicos, em
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo certo, a tempo parcial, de modo
a assegurar as atividades de enriquecimento curricular (AEC), nas escolas do primeiro ciclo do
ensino básico do Agrupamento de Escolas de Montalegre, ano letivo de 2014-2015 / Ratificação
da deliberação tomada pelo executivo municipal em 18.08.2014.
4.7 - Apoio financeiro apresentado pela União das Freguesias de Viade de Baixo e Fervidelas, no
valor de €, 38.303,10, destinado a suportar os encargos com arruamentos da freguesia.
4.8 – Informação relativa aos contratos de bens e serviços com encargos plurianuais autorizados
pelo Executivo, no âmbito de competência delegada, pela Assembleia Municipal de Montalegre,
em 20.12.2013.
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4.9 – Prestação de Contas do Município, referente ao primeiro semestre de 2014/ Para
conhecimento.
4.10 - EHATB, Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM,SA /Informação
sobre a situação económica e Financeira.
5 – Período após a ordem do dia
Com os melhores cumprimentos
Montalegre e Paços do Município, 17 de setembro de 2014

O 1º Secretário na ausência
do Presidente da Assembleia Municipal
Manuel António Silva Carvalho
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