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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 06 de agosto 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 06 de agosto de 2020, pelas 14:00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal, 
bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Apreciação e votação da ata n.º 10/2020, relativa à reunião ordinária de 16 de julho. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia: 
 
3.1. Tarifa Social de Água. 
 
3.2. Programa “Olhares pela Maternidade” 
 
3.3. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família - Componente Solidária - 2.º, 3.º e 
seguintes Filhos. 
 
3.4. Doação dos lotes números 60 e 61 do loteamento urbano sito no lugar de “pinoco,” da 
União de Freguesias de Montalegre e Padroso – promovido pela Junta de Freguesia de 
Montalegre(extinta) – Alvará de licenciamento de loteamento urbano com obras de urbanização 
n.º 12/91. 
 
 3.5. Declaração de incobrabilidade das faturas em dívida referente à aplicação de tarifa de 
disponibilidade do sistema público de distribuição de água e ou de drenagem de águas 
residuais, constantes do mapa anexo à presente informação. 
 
3.6. Declaração de incobrabilidade dos documentos em dívida referente à aplicação de tarifa 
de disponibilidade do serviço de gestão de resíduos urbanos, constantes do mapa anexo à 
presente informação. 
 
3.7. Declaração de incobrabilidade dos documentos em dívida de fornecimento de água, 
saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos, pertencentes aos contratos 
com o fornecimento de água suspenso, constantes do mapa anexo à presente informação.  
 
3.8. Declaração de incobrabilidade dos documentos em dívida de fornecimento de água, 
saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos, pertencente aos contratos 
inativos constantes do mapa anexo à presente informação. 
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3.9. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Baldios de Cabril para a 
criação de extensão do projeto Carrejadas 2020-2021. 
 
3.10. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Social e Cultural de Travassos da 
Chã a fim de poder concretizar o plano de atividades para o ano 2020/2021. 
 
3.11. Empreitada de “Requalificação da Piscina Municipal de Montalegre” - abertura de 
procedimento por concurso público. 
 
3.12. Contrato – promessa de compra e venda de um armazém com logradouro em Salto. 
 
3.13. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de realização de rastreios de saúde aos alunos do Agrupamento de 
Escolas Dr. Bento da Cruz.  DF nº 82/2020. 
 
3.14. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrente da celebração de 
contrato de aquisição de módulos informáticos, com vista à integração automática da 
plataforma de NOPAPER, no site do Município de Montalegre, com a aplicação de Urbanismo 
existente, e respetiva manutenção, pelo prezo de 36 meses. DF nº 84/2020.  
 
3.15. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrente da celebração de 
contrato de serviços de fornecimento de refeições para os alunos do pré-escolar e primeiro 
ciclo do ensino básico a frequentarem os estabelecimentos de ensino do concelho de 
Montalegre, para o ano letivo de 2020-2021. DF n.º 80/2020. 
 
3.16. Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em AT, MT, BTE, BTN 
e IP dos Municípios de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços, Vila Pouca de 
Aguiar e AMAT. Aprovação da adenda ao contrato.  
 
3.17. Proposta de alteração do sistema do controlo interno – norma de controlo interno(NCI) – 
2020. 
 
3.18. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.19. Resumo diário da tesouraria n.º 147 / 2020 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.20. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Décima primeira alteração 
permutativa ao Orçamento da Despesa, décima primeira alteração permutativa ao Plano de 
Atividades Municipais e nona alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos 
elaborada no uso da delegação de competências. 
 
3.21 Loteamento industrial de Montalegre - venda definitiva dos lotes nºs. 49 e 50. 
 
3.22. Loteamento industrial de Montalegre - venda definitiva do lote nº 48. 
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3.23. Loteamento industrial de Montalegre - venda definitiva do lote nº 51. 
 
3.24. Minuta de Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira celebrado entre o Fundo 
Ambiental, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.(ICNF) e o Município de 
Montalegre, alteração às cláusulas 8ª e 12ª. 
 
3.25. Ratificação do despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, Manuel Orlando 
Fernandes Alves, datado de 24 de julho, em curso, revogando a deliberação tomada na 
reunião ordinária do executivo municipal de 02 de julho, corrente, relativa ao horário de 
funcionamento das esplanadas no concelho de Montalegre  
  
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Montalegre, Paços do Concelho, 4 de agosto de 2020 
 
 
Com os melhores cumprimentos,   
 
                                                                    
 

 
O Presidente da Câmara  

 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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