
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 

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

EDITAL 
N° 36/2015/ 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. 30°, Anexo 1, da Lei n° 75/2013, que no 

próximo dia 25 de setembro pelas 9H00,  no Pavilhão Multiusos, na sala do 2°andar, sito à 

-Avenida D. Nuno Álvares Pereira — Montalegre, se realizará a 4' Sessão Ordinária desta 

Assembleia Municipal, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1 — Apreciação e votação da ata da 3° sessão ordinária realizada no dia 27 de junho, do 
ano em curso. 

2 — Expediente para conhecimento. 

3— Período Antes da Ordem do Dia 

4— Período da Ordem do Dia 

4.1 — Informação a prestar pelo 1° Secretário Executivo da CIM do Alto Tâmega, relativa à 
atividade desenvolvida, por esta Comunidade intermunicipal. 

4.2— 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. 

4.3 — Proposta de abertura de procedimento concursal destinado à contratação excecional de 
seis técnicos, em modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, a 
tempo parcial, de modo a assegurar as atividades de enriquecimento curricular (AEC), nas 
escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz, 
Montalegre, ano letivo de 2015-2016. 

4.4— Proposta de definição da taxa de Imposto Municipal de Imóveis, IMI, aplicável aos prédios 
urbanos sitos no concelho de Montalegre, para vigorar no ano de 2016. 

4.5 - Proposta de lançamento da derrama e da definição da respetiva taxa, a incidir sobre o 
exercício de 2015, para cobrança por parte dos serviços competentes do Estado em 2016. 

4.6 - Proposta de fixação, para o ano de 2016, da taxa municipal de direitos de passagem 
(TMDP), conforme disposto na alínea b) do n.° 2 do artigo 106.°, da Lei n.° 5/2004, de 10 de 
fevereiro. 

4.7 — Prestação de Contas do Município, referente ao primeiro semestre de 2015/ Para 
conhecimento. 
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4.8— Participação variável no IRS / Definição da taxa de IRS a fixar para o ano de 2016. 

4.9- Autorização para assunção de compromissos plurianuais decorrentes de contrato de 
aquisição de energia em MT, BTE e BTN, aos municípios que integram a (AMAT). 

4.10 — Informação relativa aos compromissos plurianuais assumidos no uso da autorização 
prévia aprovada pela assembleia municipal, na reunião realizada no dia 29 de dezembro de 
2014. 

4.11 — Informação Prévia a pedido de Mansa Pereira Capela Bernardino, residente em Lagoa-
S. Mateus- Montalegre, para construção de um pavilhão com a área de 1390m2. 

4.12 — Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Ferral, destinado a suportar as 
despesas com a realização do Evento Misarela 2015. 

4.13— Pedido de apoio financeiro formulado pela freguesia de Ferral, destinado à realização de 
obras nas ruas do Salgueiro e do Bairro em Ferral. 

4.14 - 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. 

4.15 - Proposta de atribuição de subsídio à União de Freguesias de Paradela Contim e Fiães, 
destinado à compra de uma habitação na aldeia de Loivos para alargamento do Largo da festa. 

4.16 — Pedido de apoio financeiro formulado pelo Presidente da União de Freguesias de Viade 
de Baixo e Fervidelas, com sede no Largo da Seara — Viade de Baixo, destinado a obras de 
construção de novo edifício da estação dos correios. 

4.17 — Regulamento municipal da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária exercida 
por Feirantes e Vendedores Ambulantes, aprovado em reunião do executivo municipal, 
realizada no dia 16 de março de 2015 / Aprovação definitiva 

4.18 — Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em Chaves / Relatório de Contas 
relativo ao ano de 2014/ Para conhecimento. 

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-montalegre.ót. 

( ernando Jcié Grzvb,ps,,Rpcirig9y,:?:. 
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