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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 18 de fevereiro de 2021.  

 

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 18 de fevereiro de 2021, (Pública), pelas 14:00 horas, bem como dos respetivos 

documentos de suporte. Esta reunião será realizada por videoconferência, nos termos do 

artigo 3º, da Lei nº 1-A/2021, de 13 de janeiro. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Aprovação e votação da ata n. º03/2021, relativa à reunião ordinária de 04 de fevereiro. 
 
2- Período antes da ordem do dia. 
  
3- Período da ordem do dia. 
     
3.1. Ação Social – Programa “Olhares pela Maternidade. 
 
3.2. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Recreativa Cultural de Outeiro “O 
Castanheiro” para a recuperação da Sede. 
 
3.3. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Fafião 
referente à candidatura 168/2020 do fundo ambiental.  
 
3.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Presidente da Fábrica de Cambezes do Rio, 
destinado a apoiar as obras de recuperação na Capela de Frades do Rio. 
 
3.5. Autorização para a assunção de compromissos plurianais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de aluguer operacional de 6 viaturas, do tipo pick-up, de 5 
lugares. DF Nº 10/2021.  
 
3.6. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviço de aluguer de espaço de backup num datacenter externo ao Município de 
Montalegre. DF.N. 18/2021. 
 
3.7. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.8. Resumo diário da tesouraria n.º 31 / 2021 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.9. Aprovação do Mapa Fluxo de Caixa – Ano 2020. 
 
3.10. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – segunda alteração permutativa ao 
Orçamento da Despesa, segunda alteração permutativa ao Plano de Plurianual Atividades 
Municipais e segunda alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
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3.11. Alteração Modificativa aos Documentos Previsionais – primeira alteração modificativa ao 
Orçamento da Receita, primeira alteração modificativa ao Orçamento da Despesa, primeira 
alteração modificativa ao Plano de Plurianal de    Atividade e primeira alteração modificativa ao 
Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.12. Abertura de conta na Caixa Crédito Agrícola para os Censos 2021. 
 
3.13. ADERE – Peneda Gerês - Pedido de pagamento de comparticipações. 
 
3.14. Loteamento Industrial de Montalegre – Venda Definitiva do Lote nº 52 / Requerente: Jonh 
Clements Interiores. 
 
3.15. Projeto Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Municipal de Bombeiro. 
 
3.16. Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro entre o Município de Montalegre 
e a Associação Empresarial do Planalto Barrosão, destinado ao setor da restauração e 
cafetaria, no âmbito da Pandemia por COVID-19. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 16 de fevereiro de 2021                                                 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
                                                                                                      
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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