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MUNICIPIO DE MONTALEGRE 
CÂMARA MUNICIPAL 

      NIPC 506 149 811 
 
 

Assunto:  Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos respetivos 
documentos de suporte, agendada para o dia 20 de janeiro de 2014.  

 

Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49º e 53º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que alterou a Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, dar conhecimento a V.Ex.ª da 

ordem do dia da reunião (pública) , agendada para o dia 20 de janeiro de 2014, pelas 10:00 horas, 

bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1 – Apreciação e votação da ata n.º 01/2014, relati va à reunião ordinária de 06 de janeiro de 
2014. 
  
2 – Período antes da ordem do dia. 
 
3 – Período da ordem do dia 
 
1 – Atribuição de subsídio ao Clube Trepa Monte - TT Montalegre para a realização do “Raid do 
Fumeiro VIII”. 
 
2 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro a celebrar entre o Município de 
Montalegre e a Associação para a Promoção das Terras de Barroso. 
 
3 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro a celebrar entre o Município de 
Montalegre e o Ecomuseu – Associação de Barroso. 
 
4 – Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro a celebrar entre o Município de 
Montalegre e a Barrosana - Associação Cultural. 
 
5 – Ratificação de acordos de pagamentos de dívida de água/saneamento/rsu n.ºs 062140100001 
e 062140100002, celebrados com o Senhor Vítor Manuel Fernandes Freitas, residente no lugar da 
Borralha, freguesia de Salto. 
 
6 – Ratificação de acordos de pagamentos de dívida de água/saneamento/rsu n.ºs 062140100003 
e 062140100004, celebrados com o Senhor Albino Freitas Almeida, residente no lugar da 
Borralha, freguesia de Salto. 
 
7 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de aluguer de equipamentos 
musicais, assistência técnica e de formação musical. 
 
 
8 – Parecer prévio vinculativo à aquisição de serviços de manutenção simples de dois elevadores 
e de um monta-cargas instalados em edifícios municipais. 
 
9 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços para a implementação de um 
modelo de negócios para a loja interativa de turismo de Montalegre. 
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10 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, fornecimento, manutenção e lavagem de contentores ao município de Montalegre, pelo 
período de quatro meses. 
 
11 – Parecer prévio vinculativo para a renovação de contrato de prestação de serviços de gestão 
comercial de águas, incluindo o acesso remoto ao sistema, printing, finishing e cobrança, para o 
período de dez meses. 
 
12 – Aquisição de serviços de recolha, transporte e deposição de resíduos sólidos urbanos do 
concelho de Montalegre, incluindo o fornecimento de contentores de superfície, a limpeza e 
higienização dos contentores de superfície e enterrados, bem como a recolha de monos, pelo 
prazo de 60 meses. 
 
13 – Relação dos pagamentos efectuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
14 – Resumo diário da tesouraria n.º 10/2014 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
15 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2013 (14ª Alteração ao 
Orçamento da Despesa / 14ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais). 
 
16 – Prédio Albino Fidalgo / Proposta de aprovação de lista de concorrentes admitidos e excluídos 
ao concurso para habitações vagas. 
 
17 – Proposta/projeto de regulamento municipal de apoio financeiro à família (componente 
solidária à família e à frequência da Creche).  
 
 
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Públ ico 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho,16 de janeiro de 2014 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 


