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Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 07 de dezembro de 2017.  

 
 
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 07 de dezembro 2017, pelas 14:00 horas, bem como dos respetivos documentos de 

suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1 – Apreciação e votação da ata n.º 23/2017, relativa à reunião ordinária de 16 de 
novembro de 2017. 
  
2 – Período antes da ordem do dia.  
 
3 – Período da ordem do dia 
 
3.1 – Ação Social Escolar / Proposta de atribuição de apoios económicos para material escolar 
a alunos do pré-escolar e do 1º CEB. 
 
3.2 - Ação Social Escolar / Proposta de isenção do pagamento de transporte escolar ao aluno 
Alexandre Gonçalves Fidalgo. 
 
3.3 - Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, 
destinado à publicidade / apoio à atividade desportiva. 
 
3.4 - Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Sócio Cultural dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Montalegre, destinado ao desenvolvimento de várias iniciativas. 
 
3.5 – Empreitada – “Extensão do SAR e ETAR de Salto” – Abertura de procedimento por 
concurso público e aprovação das peças do procedimento. 
 
3.6 – Empreitada – “Extensão do SAR e ETAR de S. Vicente da Chã” – Abertura de 
procedimento por concurso público e aprovação das peças do procedimento. 
 
3.7 - Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de instalação da rede de defesa da floresta contra incêndios. 
DFCI). (DAGF N.º 103/2017). 
 
3.8 - Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de inspeção periódica de elevadores. (DAGF N.º 108/2017). 
 
3.9 - Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de aluguer, montagem e desmontagem de iluminação festiva, com motivos 
natalícios em diversos locais do concelho de Montalegre. (DAGF N.º 109/2017). 
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3.10 - Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração 
de contrato de fornecimento de gasóleo de aquecimento para os edifícios municipais. (DAGF 
N.º 110/2017). 
 
3.11 - Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração 
de contrato de fornecimento de material de expediente e outros consumíveis, de harmonia com 
as necessidades da autarquia, em regime de fornecimento contínuo. (DAGF N.º 111/2017). 
 
3.12 - Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração 
de contrato de prestação de serviços de lavagem e desinfeção dos veículos da frota municipal., 
de harmonia com as necessidades da autarquia, em regime de fornecimento contínuo. (DAGF 
N.º 112/2017). 
 
3.13 – Proposta de alteração da estrutura nuclear a implementar, definindo as correspondentes 
unidades orgânicas nucleares / aprovação do número máximo de unidades orgânicas flexíveis/ 
aprovação do número máximo de subunidades orgânicas. 
 
3.14 - Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.15 - Resumo diário da tesouraria n.º 236/2017 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.16 - Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2018 – 
Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de 
Pessoal para 2018. 
 
3.17 - Alteração aos documentos previsionais – 2017 / décima quarta alteração ao Orçamento 
da Despesa / décima quarta alteração ao Plano de Atividades Municipais / décima terceira 
alteração ao Plano Plurianual de Investimento. 
 
3.18 – 3ª Revisão aos Documentos Previsionais do ano financeiro 2017 (Revisão ao 
Orçamento da Despesa, Revisão do Orçamento da Receita, Plano de Atividades Municipais e 
Plano Plurianual de Investimento). 
 
3.19 – Prédios Albino Fidalgo I e II – Mudanças de habitação por  alterações na composição do 
agregado familiar. 
 
3.20 – Prédios Albino Fidalgo I e II – Alteração das Normas Disciplinares de Concurso para 
atribuição de habitações, em regime de comodato, nos Prédios Albino Fidalgo I e II.  
 
3.21– Loteamento Industrial de Montalegre - Pedido de cedência do Lote nº 61. 
 
3.22 - Loteamento Industrial de Montalegre - Pedido de cedência dos Lotes nº 61,62 e 63. 
 
3.23 - Loteamento Industrial de Montalegre – Venda definitiva do Lote nº 56. 
 
3.24 - Loteamento Industrial de Montalegre – Pedido de prorrogação do período de cedência 
do Lote nº 37.  
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3.25 – Proposta de alteração o Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro 
Destinado ao Fomento da Produção Pecuária. 
 
3.26 –. Proposta de Regulamento para Apoio ao Abate de Suínos. 
 
3.27 – Proposta de Alteração ao Regulamento Municipal de Concessão de Apoio Financeiro à 
exploração de Pequenos Ruminantes. 
        
3.28 – Mapas de turnos ARS Norte 2018 – Vila Real. 
 
3.29 - EHATB,EIM,SA. Relatório de Execução Orçamental 3º trimestre 2017.  
 
3.30 – Minuta de Contrato-Programa Entre o Município de Montalegre e EHATB – 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM,SA. 
 
3.31 – Minuta de Contrato-Programa entre O Município de Boticas, Chaves, Montalegre, 
Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos 
do Alto Tâmega e Barroso, EIM,SA. 
 
3.32 – Desempenho das funções de Fiscal Único na empresa EHATB – Empreendimentos 
Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM,SA. 
 
3.33 - Designação de representantes no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Bento 
da Cruz”. 
 
                                                                                                                                                                                        
Montalegre, Paços do Concelho, 5 de dezembro de 2017 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 
 
 


