
 
 
 
 
 

 
 

MUNICÍPIO 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 02 de junho de 2014.  

 

Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 53º, Anexo I, 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, agendada para o dia 02 de junho de 2014, 

pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 11/2014, relativa à reunião ordinária de 19 de maio de 
2014. 
  
2 – Período antes da ordem do dia. 
 
3 – Período da ordem do dia 
 
1 – Proposta de atribuição de subsídio à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Montalegre para substituição de esquadrias no edifício sede da Instituição. 
 
2 – Proposta de atribuição de subsídio à Associação Agricultores Terras de Barroso e Alto 
Tâmega para promover ações de formação e apoio na promoção e comercialização de 
produtos locais. 
 
3 – Proposta de atribuição de subsídio à Papaventos – Clube desportos Montanha para apoio 
ao turismo ornitológico. 
 
4 – Retificação do protocolo n.º 06/2014, celebrado entre o Município de Montalegre e 
Ecomuseu – Associação de Barroso. 
 
5 – Retificação do protocolo n.º 07/2014, celebrado entre o Município de Montalegre e 
Associação para a promoção das Terras de Barroso. 
 
6 – Retificação do protocolo n.º 08/2014, celebrado entre o Município de Montalegre e 
Associação Borda d´Água. 
 
7 – Retificação do protocolo n.º 09/2014, celebrado entre o Município de Montalegre e 
Barrosana – Associação Cultural. 
 
8 – Protocolo Específico entre o Município de Montalegre, o Município de Vieira do Minho e a 
EDP Produção e a Universidade do Minho. 
9 – Minuta de Protocolo entre o Município de Montalegre e a Comissão da Fábrica da Igreja de 
Montalegre. 
 
10 – Proposta de atribuição de concessão de apoio financeiro à família. 
 
11 – Autorização prévia para a aquisição de fornecimento de refeições para os alunos do pré-
escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) dos estabelecimentos de ensino do concelho de 
Montalegre, para o ano letivo 2014-1015. 
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12 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
13 – Resumo diário da tesouraria n.º 102 /2014 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
14 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2014 (4ª Alteração ao 
Orçamento da Despesa / 3ª Alteração ao Plano de Atividades / 3ª Alteração ao Plano 
Plurianual Investimentos). 
 
15 – Constituição de Fundo de Maneio na DDCSC, cuja responsabilidade ficará a cargo da 
assistente técnica, Maria João Afonso Alves. 
 
16 – AMAT / pagamento da quota mensal. 
 
17 – Contrato de Financiamento entre Turismo Norte de Portugal, I.P e – Associação de 
Municípios do Alto Tâmega – AMAT. 
  
18 – Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da 
Produção de Batata de Semente. 
 
19 – Associação Promotora do Ensino de Enfermagem de Chaves / Relatório de Contas 
relativo ao ano de 2013 (para conhecimento).   
 
20 – EHATB / Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4.º trimestre do ano de 2013 (para 
conhecimento).   
 
21 – EHATB / Relatório e Contas relativo ao ano de 2013 (para conhecimento). 
 
22 – Empreendimento Eólico de Alvadia, Lda. / Relatório e Contas relativo ao ano económico 
de 2013 (para conhecimento). 
 
23 – ADRAT / Prestação de Contas de 2013 (para conhecimento).   
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 29 de maio de 2014 
 
 
Com os melhores cumprimentos 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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