
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
N.I.P.0 506 149 811 

EDITAL 
N° 1742014/ DAGF 

Fernando José Gomes Rodrigues, Presidente da Assembleia Municipal, faz público, no uso da 

competência que lhe confere a alínea b) do n° 1 do art. 300, Anexo I, da Lei n° 75/2013, que 

alterou a Lei n° 169/99, de 18 de setembro, que no próximo dia 29 de dezembro pelas 9H30, 

no Pavilhão Multiusos, na sala do 2° andar, Montalegre, se realizará a 5' Sessão Ordinária 

desta Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 — Apreciação e votação da ata n° 4a  sessão ordinária do dia 26 de setembro, do ano em 
curso. 

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.° 2, do artigo 25°, e n.° 4, do artigo 35.°, ambos da Lei n° 75/2013, de 12 de 
setembro. 

4.2 — Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2015 — 
Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de 
Pessoal para 2015. 

4.3 — Participação variável no IRS / Definição da taxa de IRS a fixar para o ano de 2015. 

4.4 - Autorização prévia genérica à assunção de compromissos plurianuais para o ano de 
2015. 

4.5 — Informação relativa aos contratos de bens e serviços com encargos plurianuais 
autorizados pelo executivo, no âmbito de competência delegada pela Assembleia Municipal, 
em 20.12.2013/ Para conhecimento. 

4.6 - Pedido de apoio financeiro apresentado pela freguesia de Morgade, no valor de E 
5.500,00, destinado a indemnizar o proprietário do palheiro que foi parcialmente destruído pelo 
alargamento de uma rua, em Carvalhais. 
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4.7— Pedido de indemnização formulado pelo Presidente da União das Freguesias de Meixedo 
e Padornelos por ocupação de terrenos baldios de Padornelos. 

4.8 - Minuta de Contrato-Programa entre o Município de Montalegre e EHATB — 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA. 

4.9 - Proposta de Alteração ao Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro à 
Exploração de pequenos Ruminantes. 

4.10 — Proposta de Alteração ao Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro 
Destinado ao Fomento da Produção de Batata de Semente. 

5— Período após a ordem do dia 

Para constar e para os devidos efeitos legais, será este edital afixado no edifico dos Paços do 
Concelho, demais lugares do costume e estilo do concelho e publicitado no sítio da Internet — 
http://www.cm-montaleare.pt. 

Montalegre e Paços do Município, 16 dezembro de 2014 

O Presiden da Assembleia Municipal 

(Fernando J sé Gomes Ro igues) 
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