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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 30 de janeiro de 2020.  

 

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 30 de janeiro de 2020 (Publica), pelas 14:00 horas, bem como dos respetivos 

documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Aprovação e votação da ata n.º 24/2019, relativa à reunião ordinária de 19 de 
dezembro. 
2- Aprovação e votação da ata n. º01/2020, relativa à reunião ordinária de 02 de janeiro. 
 
3- Período antes da ordem do dia.  
 
4- Período da ordem do dia. 
 
4.1. Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos - Área de Habitação – Apoio à 
melhoria do Alojamento.  
 
4.2. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos – Transporte de doentes específicos.  
 
4.3. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – 2º Filho. 
 
4.4. Tarifa Social de Água.                                        
 
4.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Centro Desportivo e Cultural de Montalegre 
para promoção de publicidade da feira do Fumeiro. 
 
4.6. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Fábrica da Igreja da Freguesia de Sezelhe, 
para reabilitação da Igreja de Sezelhe. 
 
4.7. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Freguesia de Vila da Ponte para execução de 
obras de beneficiação na casa florestal. 
 
4.8. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo MOUNTAIN RIDERS – Associação Desportiva, 
Recreativa & Cultural, relativo ao plano de atividades para o ano 2020. 
 
4.9. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Conselho Diretivo de Baldios de Cabril, a fim de 
concretizar o projeto Carrejadas 2020. 
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4.10. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação para o Desenvolvimento de 
Fafião, para fazer face às despesas com as atividades da associação. 
 
4.11. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu nº 
062191200003 Celebrado com a sra. Guiomar Rodrigues Bernardes, residente na Trv. Valado, 
2 – Vilar de Perdizes. 
 
4.12. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu nº 
062191100002 Celebrado com o sr. Manuel Correia Azevedo, residente na rua 25 de abril nº 3 
– Borralha. 
 
4.13. Empreitada de “Requalificação da Escola Secundária Bento da Cruz” (Procº 2017/031” -
Prorrogação de prazo. 
 
4.14. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de manutenção de licenças de software SIGMA e de apoio técnico. DF Nº 
10/2020. 
  
4.15. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
4.16. Resumo diário da tesouraria n.º / 2020 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
4.17. Loteamento Industrial de Montalegre – Lote nº 33 – Venda definitiva. 
 
4.18. Loteamento Industrial de Montalegre – Lote nº 34 – Venda definitiva. 
 
4.19. Loteamento Industrial de Montalegre – Lote nº 51 – Reserva. 
 
4.20. Loteamento Industrial de Montalegre – Lote nº 52 – Reserva. 
 
4.21. Loteamento Industrial de Montalegre – Venda definitiva de parte do antigo Lote nº 61, 
para anexação ao Lote nº 60. 
 
4.22. Loteamento Industrial de Salto – Lotes nº 8 e nº 9 – Reservas. 
 
4.23. Proposta de Alteração ao Regulamento – Projeto Mais Saúde, Menos Amianto. 
 
4.24. Início de Procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento de Apoio à Natalidade 
no Município de Montalegre “Olhares pela Natalidade”. 
                                          
4.25. Início de Procedimento de elaboração do Projeto de Regulamento de Atribuição de 
Regalias e Benefícios aos Bombeiros Voltários de Montalegre e Salto. 
 
4.26. Proposta de retificação da ata nº 22/2019 relativa à reunião de Câmara Municipal de 28 
de novembro de 2019, respeitante ao ponto nº 4.18 - “Minuta de Prorrogação do “Acordo de 
Prorrogação do Protocolo para a Rede de Transportes Concelhia e respetiva Adenda 2018”, 
celebrado em 2 de setembro 2019. 
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4.27. Proposta de Anulação da compra do imóvel denominado “Quinta da Veiga”. 
 
4.28. Proposta de Plano Anual de Feiras no concelho de Montalegre – Ano 2020. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 28 de janeiro de 2020 
                                                  
 
 
Com os melhores cumprimentos   
 
                                                                              
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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