
 
 
 
 
 

 
 

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 21 de julho de 2014.  

 

Serve a presente para, nos termos do disposto no n.º 2 dos artigos 49º e 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 (pública), agendada para o dia 21 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 14/2014, relativa à reunião ordinária realizada no dia 
07 de julho de 2014. 
  
2 – Período antes da ordem do dia. 
 
3 – Período da ordem do dia 
 
1 – Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre Agência para a Modernização 
Administrativa, I.P e Município de Montalegre relativo ao Espaço do Cidadão de Montalegre. 
 
2 – Anulação do local de consumo n.º 8044 e respetiva faturação indevida, relativa ao munícipe 
Maria de Lurdes Miranda Fernandes. 
 
3 – Casa Mortuária de Montalegre / Elaboração de Projeto / Parecer Prévio Vinculativo. 
 
4 – Autorização prévia para a aquisição de fornecimento de refeições para os jovens 
participantes no III Festival de Música Júnior – Montalegre 2014. 
 
5 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de motorista de pesados de passageiros. 
 
6 – Autorização prévia para a aquisição de serviços de assistência para equipamentos de cópia 
e impressão (tesouraria e reprografia). 
 
7 – Autorização prévia para a aquisição de assessoria jurídica em matéria de contratação e 
licenciamento zero. 
 
8 – Aquisição de serviços de fornecimento de refeições para os alunos do pré-escolar e 
primeiro ciclo do ensino básico a frequentarem os estabelecimentos de ensino do concelho de 
Montalegre, para o ano letivo 2014-2015.  
 
9 – Alteração da autorização prévia concedida pelo executivo municipal para a aquisição de 
serviços 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 
2014-2015. 
 
10 – Autorização prévia relativa à aquisição de serviços para limpeza de diversos locais do 
domínio público do concelho de Montalegre. 
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11 – Relatório final relativo ao concurso público internacional para a aquisição de serviços de 
recolha, transporte e deposição de resíduos sólidos urbanos, pelo prazo de cinco anos. / 
Proposta de adjudicação. 
 
12 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
13 – Resumo diário da tesouraria n.º 135 /2014 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
14 – 1ª Revisão aos Documentos Previsionais – Ano Financeiro 2014. 
 
15 – Proposta de pagamento de indemnização ao Sr. Armindo Lopes de Carvalho, pela 
ocupação de terreno para instalação de depósito. 
 
16 – ADERE – Peneda Gerês / Comparticipações nos projetos aprovados e pagamento da 
quota anual de 2014. 
 
17 – Pedido de autorização pela passagem no concelho de Montalegre da Volta a Portugal de  
Cadetes, ano de 2014, formulado pela Federação Portuguesa de Ciclismo / Ratificação de 
despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado de 15 de julho, do ano em 
curso. 
 
18 – Constituição de sociedade unipessoal da ADERE-PG. 
 
 
4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho,17 de julho de 2014 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

 
 

O Vice - Presidente da Câmara na 
ausência do Presidente 

 
 

David José Varela Teixeira 
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