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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 junho de 2019 

 

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, e do artigo nº 40 da mesma Lei, dar conhecimento a V.Ex.ª da 

ordem do dia da reunião, agendada para o dia 07 de junho de 2019, pelas 14:00 horas, bem 

como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 10/2019, relativa à reunião ordinária de 16 maio de 
2019. 
  
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Estratos Sociais Desfavorecidos. 
 
3.2. Tarifa Social de Água. 
 
3.3. Projeto “Mais Saúde Menos Ambiente” / Proposta.   
 
3.4. Apoio à Banda de Parafita / Associação Cultural de Parafita – “Disponibilização da 
utilização de viaturas municipais”.  
 
3.5. Renovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Montalegre e a 
FILANDORRA – Teatro do Nordeste. 
 
3.6. Minuta de Protocolo de geminação entre os Municípios de Montalegre e Tarrafal. 
 
3.7. Proposta de Protocolo entre o Clube Automóvel de Vila Real e o Município de Montalegre.  
 
3.8. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Lamas, para apoiar a 
construção da Casa Mortuária de Lamas. 
 
3.9. Pedido de subsídio, formulado pela Associação para o Desenvolvimento de Fafião, 
destinado ao apoio na organização do evento” Art Nature Fest de Fafião.” 
 
3.10. Pedido de subsídio formulado pela Associação Essential Moutain, com a finalidade de 
estabelecer a integração e interação da comunidade estrangeira, residente no concelho de 
Montalegre e concelhos limítrofes com a população local.                    
 
3.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de conetividade para o Castelo de Montalegre. DF Nº 53/2019. 
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3.12. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais e decisão de contratar 
adicional ao contrato de aquisição, em regime de execução continuada de pneumáticos, novos 
e/ou recauchutados, respetiva montagem, calibragem, reparação de furos e serviços afins, de 
acordo com as necessidades da autarquia, pelo prazo de 8 meses. DF Nº 52/2019. 
 
3.13. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.14. Resumo diário da tesouraria n.º 107 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.15. Alteração aos Documentos Previsionais – sexta Alteração ao Orçamento da Despesa, 
sexta Alteração ao Plano de Atividades Municipais e quinta Alteração ao Plano Plurianual de 
Investimentos. 
 
3.16. Alteração aos Documentos Previsionais – sétima Alteração ao Orçamento da Despesa, 
sétima   Alteração ao Plano de Atividades Municipais e sexta Alteração ao Plano Plurianual de 
Investimentos. 
 
3.17. Relatório de Contas Consolidadas – Ano 2018. 
 
3.18. Substituto nas faltas e impedimentos do Coordenador Técnico da Tesouraria. 
 
3.19. Loteamento Industrial de Montalegre – Venda Definitiva do Lote nº 61. 
 
3.20. Loteamento Industrial de Montalegre – Reserva do Lote nº 37.  
 
3.21. Loteamento Industrial de Salto – Reserva do Lote nº 17. 
 
3.22. Cedência temporária da antiga Escola Primária de Cepeda à Associação Recreativa e 
Cultural de Cepeda. 
 
3.23. Regulamento de Liquidação de Cobrança de taxas Municipais. (Pendente da última 
reunião). 
 
3.24. Transferência de Competências para as Autarquias Locais – Lei nº 50/2018, de 16 de 
agosto.  
 
3.25. CIM – Alto Tâmega / 4ª alteração ao PDCT do Alto Tâmega. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 5 de junho de 2019 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Vice-Presidente da Câmara 
Na ausência do seu Presidente 

 
 Dr. David José Varela Teixeira 
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