
 
 
 
 
 

 
 

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 07 de julho 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 07 de julho de 2014, 

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

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 13/2014, relativa à reunião ordinária de 16 de junho 
de 2014. 
  
2 – Período antes da ordem do dia. 
 
3 – Período da ordem do dia 
 
 
1 – Atribuição de apoio económico no transporte de jovens com deficiência, para frequência de 
ação de formação especial. 
 
2 - Proposta de atribuição de subsídio à Associação Agro-Florestal do Barroso para 
desenvolver iniciativas no âmbito do desenvolvimento rural. 
 
3 – Proposta de atribuição de subsídio à AHBV de Montalegre para fazer face às despesas 
com a limpeza e segurança em tempo de neve e gelo. 
 
4 – Proposta de atribuição de subsídio à Associação Agricultores Terras de Barroso e Alto 
Tâmega para promover ações de formação aos seus associados. 
 
5 – Proposta de atribuição de subsídio à Associação Nacional de Criadores de Raça Barrosã 
destinado a custear as despesas inerentes à realização da “semana do gado de raça barrosã”. 
 
6 – Apoio Financeiro destinado ao fomento da produção pecuário/Conclusão do processo 
relativo ao ano de 2012. 
 
7 – Proposta de isenção do pagamento de consumo de água a Aníbal Gonçalves Ramos, 
residente em Covelães. 
 
8 – Autorização prévia para aquisição de serviços de organização e direção do Campeonato 
Nacional de Parapente. 
 
9 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de recolha de resíduos sólidos 
urbanos, pelo período de 62 dias. 
 
10 – Parecer prévio vinculativo relativo à aquisição de serviços de publicidade, no formato de 
“banco de espaço”, no jornal Correio do Minho, para o ano de 2014. 
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11 – Aquisição de serviços de inspeção periódica de elevadores. 
 
12- Aprovação dos métodos de seleção e designação de júri do procedimento concursal 
comum para o recrutamento de 20 assistentes operacionais em regime de contrato em funções 
públicas por tempo determinado, a tempo parcial (14) e a tempo inteiro (6). 
 
13 – Aprovação dos métodos de seleção e designação de júri do procedimento concursal 
comum para o recrutamento de 3 assistentes operacionais em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado. 
 
14 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
15 – Resumo diário da tesouraria n.º 125 /2014 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
16 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2014 (5ª Alteração ao 
Orçamento da Despesa / 4ª Alteração ao Plano de Atividades / 4ª Alteração ao Plano 
Plurianual Investimentos). 
 
17 – Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2014 (6ª Alteração ao 
Orçamento da Despesa / 5ª Alteração ao Plano Plurianual Investimentos). 
 
18 – Aquisição de prédio urbano, sito no lugar do Beco do Adro, na aldeia e freguesia de Vila 
da Ponte (artigo urbano P352). 
 
19 – Indemnização pela destruição de oliveiras e videiras, em Fafião, freguesia de Cabril. 
 
20 – Pedido de autorização pela passagem no concelho de Montalegre, da 9ª Volta a Portugal 
de Juniores 2014, formulado pela Federação Portuguesa de Ciclismo. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 03 de julho de 2014. 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 

 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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