
 
 
 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 
CÂMARA MUNICIPAL 

NIPC 506 149 811 
 

 
 

Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt  

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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 02/2020, relativa à reunião ordinária de 30 de janeiro. 
2- Aprovação e votação da ata n.º 03/2020, relativa à reunião ordinária de 06 de fevereiro. 
3- Período antes da ordem do dia.  
4- Período da ordem do dia. 
4.1. Tarifa Social de Água. 
 
4.2. Anulação de guias de receita / Para conhecimento. 
 
4.3. Proposta de autorização para restituição de valores pagos aos encarregados de educação 
dos alunos que pagaram o transporte escolar indevidamente. 
 

4.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Viade de Baixo e 
Fervidelas para apoio dos trabalhos de limpeza de   bermas e valetas de   estradas diversas. 
 

4.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Cambezes do Rio, 
Donões e Mourilhe para apoio de trabalhos diversos na aldeia de Cambezes do Rio. 
 

4.6. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Fábrica da Igreja de Vilar de Perdizes para 
apoio à realização de arranjos do recinto da Capela da Sra. da Saúde, em Vilar de Perdizes. 
 

4.7. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Federação Portuguesa de Canoagem para a 
realização da Prova da Taça de Portugal de Canoagem. 
 

4.8. Pedido de apoio financeiro formulado pela Federação Portuguesa de Voo Livre para a 
realização do Campeonato Nacional de Parapente no ano 2020. 
 

4.09. Minuta de Protocolo entre o Clube Automóvel de Vila Real e o Município de Montalegre.  
 

4.10. Minuta de Protocolo de Concessão de Apoio Financeiro destinado ao Fomento da 
Produção Agropecuária no Concelho de Montalegre. 
 

4.11. Nova Proposta de tarifário de águas e resíduos – Ano 2020. 
                                                                                                        
4.12. Decisão de autorizar a despesa e de contratar serviços de auditoria externa. DF. Nº 
17/2020. 
 

4.13. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de coordenação de segurança em obra, referente à extensão do SAR-ETAR de Salto. 
DF Nº 27/2020. 
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4.14. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
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 24 meses. DF Nº 15/2020. 
 

4.15. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de limpeza em edifícios diversos: Castelo de Montalegre, Casas de Penedones, Pista 
Automóvel e outros edifícios após eventos .DF Nº 18/2020. 
 

4.16. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 

4.17. Resumo diário da tesouraria n.º 33/ 2020 (para conhecimento do executivo municipal). 
 

4.18. 1ª Alteração Modificativa aos Documentos Previsionais do ano financeiro 2020 (Alteração 
Modificativa ao Orçamento da Receita e Despesa, Alteração Modificativa ao Plano de 
Atividades Municipais e Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimento).  
 

4.19. Alteração aos documentos previsionais – Segunda alteração ao Orçamento da Despesa, 
e Segunda alteração ao Plano de Atividades Municipais. 
 

4.20. Abertura de Conta na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Balcão da Vila de Salto, deste concelho. 
 

4.21. ADERE – Peneda Gerês - Pedido de pagamento de comparticipações. 
 

4.22. Ratificação da ata da hasta pública relativa à alienação de Equipamento Industrial e 
Sucata. 
 

4.23. Proposta de criação de um grupo de trabalho para elaborar o Regulamento Municipal 
“Projeto de Emparcelamento Gradual”. 
 

4.24. Minuta de Contrato-Programa entre os Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, 
Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos 
do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA. 
 

4.25. EHATB / Plano de Atividades e Orçamento 2020 – 1ª Revisão / Para conhecimento. 
 
5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 18 de fevereiro de 2020 
                                                  
 
 
Com os melhores cumprimentos   
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

 Manuel Orlando Fernandes Alves 
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