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 06 de julho de 2015.
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, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem do dia da reunião, agendada
para o dia 06 de julho de 2015, pelas 10:00 horas, bem como dos respetivos documentos de
suporte.
ORDEM DO DIA
1 – Apreciação e votação da ata n.º 12/2015, relativa à reunião ordinária de 15 de junho
de 2015.
2 – Período antes da ordem do dia.
3 – Período da ordem do dia
1 – Renovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Montalegre e a FilandorraTeatro do Nordeste.
2 – Minuta de protocolo de colaboração entre o Município de Montalegre e o Presidente da
Comissão da Fábrica da Igreja de Montalegre.
3 – Rede de Bibliotecas Norte/ Minuta de Protocolo de Cooperação.
4 – Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Ferral, destinado a suportar as
despesas com a realização do Evento Misarela 2015.
5– Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Ferral, destinado à realização de
obras nas ruas do Salgueiro e do Bairro em Ferral.
6 - Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Pitões das Júnias, destinado ao
pagamento de serviço prestado ao público no Polo do Ecomuseu de Piões, durante o ano de
2014.
7 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de “assessoria técnica para
capacitação institucional no âmbito do novo ciclo de aplicação dos fundos europeus estruturais
e de investimento 2014-2020”.
8 – Parecer prévio vinculativo relativo à contratação de serviços de organização e direção do
PWC (Paragliding World Cup).
9 – Parecer prévio vinculativo relativo à construção de serviços de organização e direção do
Campeonato Nacional de Parapente.
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10 – Autorização prévia para a aquisição de fornecimento de refeições para os jovens
participantes no IV Festival de Música Júnior – Montalegre 2015.
11- Aprovação dos métodos de seleção e designação de júri do procedimento concursal
comum para o recrutamento de cinco assistentes operacionais em regime de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.
12 – Proposta de aplicação de censura disciplinar traduzida na pena de repreensão escrita, nos
termos da alínea a), do nº 1, do artigo 180º, da Lei nº 35/2014 de 20 de junho (LGTFP).
13– Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal).
14 – Resumo diário da tesouraria n.º 126/2015 (para conhecimento do executivo municipal).
15 - Alteração aos Documentos Previsionais do Ano Financeiro 2015 (4.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa / 4.ª Alteração ao Plano de Atividades / 3.ª Alteração ao Plano
Plurianual Investimentos).
16 – Revogação da deliberação de doação da habitação nº 180 (atual nº 12 da rua 25 de abril),
no Bairro Novo da Borralha.

Montalegre, Paços do Concelho, 2 de julho de 2015
Com os melhores cumprimentos

O Vice - Presidente da Câmara Municipal
na ausência do Presidente

David José Varela Teixeira
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