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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 março 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 março 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 05/2020, relativa à reunião ordinária de 05 de março. 
2- Período antes da ordem do dia.  
3- Período da ordem do dia. 
 
3.1. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos/Despacho/Ratificação. 
 
3.2. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Baldios de Parafita para apoio no 
melhoramento dos espaços de estacionamento da aldeia. 
 
3.3. Proposta de apoio financeiro à Associação Produtores Fumeiro Terra Fria Barrosã, relativa à 
organização do Evento Feira do Fumeiro. 
 
3.4. Pedido de comparticipação financeira, formulada pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Montalegre, no âmbito do programa RLIS. 
 
3.5. Empreitada “Extensão do SAR e ETAR de Salto” (Processo nº 2017/118) - Suspensão da Obra – 
Ratificação. 
 
3.6. Empreitada da “Revitalização do Castelo de Montalegre” – Trabalhos Adicionais. 
 
3.7. Complexo Desportivo de Salto – Aprovação dos projetos e início do procedimento de aquisição de 
terrenos. 
 
3.8. 3ª alteração à 1ª revisão do PDM Montalegre – Início do Procedimento. 
 
3.9. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de 
combate à vespa velutina, desenvolvendo um plano de ação de 3 anos. DF Nº35/2020. 
 
3.10. Decisão de autorizar a despesa e de contratar a aquisição, em regime de execução continuada, de 
serviços de proteção civil, de acordo com as necessidades da autarquia, pelo prazo de 24 meses. DF.Nº 
36/2020 
 
3.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 3 serviços 
de acesso à internet, numa ligação profissional com largura de banda elevada. DF Nº41/2020. 
 
3.12. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de 
elaboração do plano Estratégico de Comunicação do Município de Montalegre. DF Nº42/2020. 
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3.13. Decisão de autorizar a despesa e de contratar a aquisição, em regime de execução continuada, de 
serviços de abastecimento de água às populações, de acordo com as necessidades da autarquia, pelo 
prazo de 24 meses. DF Nº 44/2020. 
 
3.14. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de serviços de 
impressão, cópia, digitalização e serviços conexos. DF N.º 45/202. 
 
3.15. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.16. Resumo diário da tesouraria n.º 59/ 2020 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.17. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – terceira alteração permutativa ao Orçamento 
da Despesa, terceira alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais e segunda alteração 
permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.18. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – quarta alteração permutativa ao Orçamento 
da Despesa, quarta alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais e terceira alteração 
permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.19. Loteamento Industrial de Montalegre – Lote nº 33 – Pagamento em prestações. 
  
3.20. Proposta de abertura de concurso público para atribuição de 2 habitações vagas no prédio Albino 
Fidalgo I, em regime de comodato. 
 
3.21. Relatório de Observância do Direito de Oposição / Para conhecimento. 
 
3.22. Código de Conduta do Município de Montalegre. 
  
3.23. Medidas de prevenção Coronavírus – Covid -19 / Despacho / Ratificação. 
 
3.24. Autos de entrega de ativos fixos tangíveis, executados no âmbito do contrato programa celebrado 
com a EHATB para o ano de 2029. 
 
5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 26 de março de 2020 
                                                  
 
Com os melhores cumprimentos   
 
                                                    
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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