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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, dou conhecimento a V. Ex.ª dos assuntos agendados para a 5ª Sessão Ordinária 
desta Assembleia Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 21 de dezembro de 2016, pelas 
9H00 horas , no Salão Nobre dos Paços do Município, com  a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
1 – Apreciação e votação da ata nº 4ª sessão ordinária realizada no dia 23 de setembro, do ano 
em curso. 
 
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 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. 
 
4.2 - Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2017 – 
Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de 
Pessoal para 2017. 
 
4.3 - Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no uso da autorização prévia 
aprovada pela assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 22 de dezembro 2015. 
 
4.4 - Alteração ao Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro à Família. 
 
4.5 -Tribunal de Contas / Homologação das contas relativas aos exercícios de 2011 e 2012 – 
Recomendações / Para conhecimento. 
 
4.6 - Pedido de apoio financeiro formulado pela Presidente da Junta de Freguesia de Pitões das 
Júnias, destinado ao pagamento do serviço de atendimento ao público prestado no Polo do 
Ecomuseu, no corrente ano de 2016. 
 
4.7 - Classificação do imóvel Hotel Rural Senhora dos Remédios em Mourilhe como monumento 
de interesse municipal em que é requerente António Lourenço Fontes, residente n rua da Portela, 
nº 5 – Mourilhe. 
 
4.8 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Francisco Afonso 
Gonçalves, residente em Lama da Missa, U.F. Viade e Fervidelas, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 



 

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

2

 
4.9 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria do Sameiro 
Francisca Carvalho Gonçalves, residente em Lamas, U.F. Viade e Fervidelas, destinado a permitir 
a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.10 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. João Manuel 
Rodrigues Mendes Duarte, residente em Montalegre, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.11 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Sebastião Armando 
Morais, residente em Vilaça, U.F. Paradela, Contim e Fiães, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.12 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. José Carlos Alves 
Barros, residente em Gralhas, destinado a permitir a instalação e funcionamento de atividade 
agropecuária, (Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.13 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Maria Clara 
Pereira Carvalho Barroso, residente em Salto, destinado a permitir a instalação e funcionamento 
de atividade agropecuária, \(Dec. Lei nº 165/2014, de 5/11). 
 
4.14 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pela Sra. Aldina Gonçalves 
Pereira, residente na Lama da Missa, nº 8, U.F. de Viade de Baixo e Fervidelas, destinado a 
permitir a instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11).  
 
4.15 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Vítor Manuel Vilar 
Martins Pereira, residente em Lapela, Cabril, destinado a permitir a instalação e funcionamento de 
atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11). 
 
4.16 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Alexandre Dionísio 
Silva Antunes, residente em Mourilhe, destinado a permitir a instalação e funcionamento de 
atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11). 
 
4.17- Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Adérito Cruz 
Mendes Rosa, residente na rua Ramil, nº 13, Morgade, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11). 
 
4.18 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. Luis Barroso Fonte, 
residente na rua Ternoval, nº 29, Codeçoso, U.F. Meixedo e Padornelos, destinado a permitir a 
instalação e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11). 
 
4.19 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. António Joaquim 
Dias Alves, residente na rua do Avelar, nº 956, Montalegre, destinado a permitir a instalação e 
funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11). 
 
4.20 - Pedido de declaração de interesse público municipal formulado pelo Sr. António  Dias 
Henriques, residente na rua Casal de Marcos, nº 97, Montalegre, destinado a permitir a instalação 
e funcionamento de atividade agropecuária, (Dec. Lei 165/2014, de 5/11). 
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4.21 - Minuta de Contra-Programa entre os municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de 
Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto 
Tâmega e Barroso, EIM, SA. 
 
4.22 - Minuta de Contra-Programa entre o município de Montalegre, e EHATB – Empreendimentos 
Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA. 
 
4.23 - CIM Alto Tâmega / Plano de Atividades e Orçamento/ Para conhecimento. 
 
 
5 – Período após a ordem do dia 
   

 
    Com os melhores cumprimentos 
     
 
    Montalegre e Paços do Município, 09 de dezembro de 2016 
 
 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

Fernando José Gomes Rodrigues 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

                


