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MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

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

 
                  
Assunto: 2ª 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, convoco V. Ex.ª para a 2ª Sessão Ordinária desta Assembleia 

Municipal, a qual terá lugar no próximo dia 30 de abril de 2018, pelas 9H00 horas, no Salão 

Nobre dos Paços do Município, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
 
1 – Apreciação e votação da ata nº1 da 1ª sessão ordinária do dia 26 de fevereiro, do ano 
2018. 
 
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 - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do exercício económico de 
2017 – Mapas de Prestação de Contas e Relatório de Gestão. 
 
4.3 - 1ª Revisão aos Documentos Previsionais do ano financeiro 2018 (Revisão ao Orçamento 
da Despesa, Revisão do Orçamento da Receita, Plano de Atividades Municipais e Plano 
Plurianual de Investimento). 
 
4.4 - Pedido de apoio financeiro, formulado pela Junta de Freguesia de Ferral, destinado a 
suportar a despesa com a realização do programa do Evento Misarela 2018.                                                              
 
4.5 - Regularização extraordinária RERAE (DL.165/14, de 5 de novembro) -Declarações de 
Interesse Público Municipal. 
 
4.6 - Proposta de designação de júri de recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º 
grau. Divisão de Finanças (DF).  
 
4.7 - Proposta de designação de júri de recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º 
grau, Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Obras Municipais (DOTUOM). 
 
4.8 - Proposta de designação de júri de recrutamento de cargos de direção intermédia de 3º 
grau, Unidade de Serviços Operativos (USO). 
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4.9 - Proposta de designação de júri de recrutamento de cargos de direção intermédia de 1º 
grau, Departamento de Planeamento e Gestão do Território. (DPGT). 
 
4.10 - Designação de júri de recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau, Divisão 
Administrativa (DA). 
 
4.11 - Designação de júri de recrutamento de cargos de direção intermédia de 2º grau, Divisão 
de Ambiente e Serviços Urbanos (DASU). 
 
4.12 - EHATB, EIM,SA / Relatório de Execução Orçamental 4º trimestre 2017. 
 
4.13 - EHATB,EIM,SA / Dossier de Prestação de Contas de 2017. 
 
 
5 – Período após a ordem do dia 
 
     

 
Montalegre, Paços do Concelho, 19 de abril de 2018 
 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 
 
 
 

Fernando José Gomes Rodrigues 
 

 
 


