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

ordem do dia da reunião, agendada para o dia 14 de maio de 2020, pelas 14:00 horas, bem 

como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1 – Apreciação e votação da ata n.º 06/2020, relativa à reunião ordinária de 30 março de 
2020. 
  
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. 
 
3.2. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias Paradela Contim e Fiães, 
destinado à beneficiação das obras das aldeias de Ponteira, Loivos e Fiães. 
 
3.3. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Baldios de Outeiro, 
destinado à limpeza de bermas realizada pela equipa de Sapadores. 
 
3.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Baldios de Outeiro, 
destinado à realização de eventos durante o ano de 2020. 
 
3.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Desportiva e Recreativa da Vila da 
Ponte, destinado à realização de eventos durante o ano de 2020. 
 
3.6. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União de Freguesias de Montalegre e Padroso, 
destinado ao funcionamento corrente da União de Freguesias. 
                                                                                                   
3.7. Procedimento de concurso público, com vista a aquisição de serviços 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. 
 
3.8. Procedimento de concurso público, com vista a aquisição de serviços em regime de 
execução continuada de abastecimento de água às populações, de acordo com as 
necessidades da autarquia, pelo prazo de 24 meses. DF. Nº 44/2020. 
 
3.9. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de expansão e melhoria dos habitats prioritários e vegetação autóctone do Parque 
Nacional da Peneda Gerês. DF Nº 49/2020. 
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3.10. Revogação do Contrato de Aquisição de Serviços de “Fornecimento de refeições 
escolares para os alunos do Pré-Escolar e 1º CEB, para o ano letivo de 2019-2020” / Contrato 
Avulso nº 51 / 2019. 
 
3.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de manutenção simples de quatro elevadores e de um monta-cargas 
instalados em edifícios municipais.  DF Nº 56/2020. 
 
3.12. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de geolocalização de viaturas, pelo prazo de 36 meses.  DF Nº 57/2020. 
 
3.13. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de medicina, higiene e segurança .DF Nº 58/2020. 
 
3.14 Proposta de consolidação de Mobilidade Intercategorias da trabalhadora em funções 
públicas Ana Maria Branco Alves da Costa, de Assistente Técnica para Coordenadora Técnica. 
 
3.15. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.16. Resumo diário da tesouraria n.º 90 / 2020 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.17. Aprovação dos documentos de prestação de contas do exercício económico de 2019 – 
Mapas de Prestação de Contas e Relatório de Gestão. 
 
3.18. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – quinta alteração permutativa ao 
Orçamento da Despesa, quinta alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais e 
quarta alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.19. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – sexta alteração permutativa ao 
Orçamento da Despesa, sexta alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais e 
quinta alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.20. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – sétima alteração permutativa ao 
Orçamento da Despesa, sétima alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais e 
sexta alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.21. 2ª 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).  
 
3.22. Loteamento Industrial de Montalegre – Lotes nº 49 e 50 – Prorrogação do prazo de 
reserva. 
 
3.23. Contrato de Comodato entre o Município de Montalegre e a Cooperativa Agrícola de 
Montalegre, Coopbarroso, CRL/ Para conhecimento. 
 
3.24. Contrato de Comodato entre o Município de Montalegre e a Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Montalegre / Para conhecimento.    
 
3.25. Minuta de Protocolo de Colaboração para a Celebração de Contrato de Cooperação Inter 
Administrativo para obras de remodelação do Posto Territorial da Guarda Nacional 
Republicana. 
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3.26. Minuta de Protocolo de Cooperação entre a EDP – Gestão de produção de Energia, S.A 
e o Município de Montalegre. 
 
3.27. Doação de Autocarro pesado de passageiros – 92-83-SI, ao Município do Tarrafal de 
santiago – Cabo Verde.                 
 
3.28. Ressarcimento de danos em viatura com a matrícula 62-72-QV.   
 
3.29. EHATB / Relatório e Contas 2019. / Para conhecimento. 
 
3.30. Alienação da participação acionista do Município na Sociedade Comercial Matadouro 
Regional do Barroso e Alto Tâmega, S.A. 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 12 de maio de 2020 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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