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 17 de fevereiro 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 17 de
fevereiro de 2014, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de suporte.

ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 03/2014, relativa à reunião ordinária de 03 de
fevereiro de 2014.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia

1 – Proposta de atribuição de subsídio a favor da Delegação de Montalegre da Cruz Vermelha
Portuguesa, destinado a apoiar pessoas carenciadas.
2 – Proposta de atribuição de subsídio a favor da Associação Cultural de Parafita, destinado a
comparticipar a aquisição de novo fardamento da Banda Musical de Parafita.
3 – Proposta de atribuição de subsídio da Associação Defesa do Património de Vilar de
Perdizes para fazer face às despesas com a realização das festividades do Carnaval.
4 – Proposta de atribuição de subsídio a favor Associação de Produtores de Fumeiro da Terra
Fria Barrosã, para comparticipar as despesas feitas na co-organização da XXIII Feira do
Fumeiro e Presunto do Barroso.
5 - Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 062140200001,
celebrado com o Senhor Guilherme Barroso Rua, residente na Rua Barreira, 4, Peirezes
freguesia de Chã.
6 – Minuta de Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) a celebrar entre o
município de Montalegre e as representativas dos trabalhadores.
7 – Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
8 – Resumo diário da tesouraria n.º 30 /2014 (para conhecimento do executivo municipal).
9 – Constituição de Fundo de Maneio para a Feira de Nanterre, em França cuja
responsabilidade ficará a cargo do assistente técnico João Ribeiro Afonso.
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10 – Prédio Albino Fidalgo – IV Concurso para atribuição de habitações vagas, em regime de
comodato.
11 – Minuta de aditamento ao contrato de doação de ações da Sociedade “Eólica da Serra das
Alturas, SA”, celebrado em 19 de novembro de 2013 entre EHATB – Empreendimentos
Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A e Município de Montalegre.
12 - Minuta de aditamento ao contrato de doação de ações da Sociedade “,Eólica de
Montenegrelo, SA”, celebrado em 19 de novembro de 2013 entre EHATB – Empreendimentos
Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A e Município de Montalegre.

4 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público

Montalegre, Paços do Concelho,10 de fevereiro de 2014

Com os melhores cumprimentos

O Presidente da Câmara

Manuel Orlando Fernandes Alves

Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt

