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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, agendada para o dia 05 
de novembro 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 do 
executivo municipal, agendada para o dia 05 de novembro 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 16/2020, relativa à reunião ordinária de 22 de outubro 
de 2020. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia. 
 
 
3.1. Anulação de guias de receita – Edifício Albino Fidalgo / Proposta; 
 
3.2. Ação Social – Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos;  
 
3.3. Apoio a Iniciativas Sociais, Culturais, Recreativas, Educativas, Humanitárias, Desportivas, 
Cooperativas e outros – Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo;  
 
3.4. Pedido de apoio financeiro formulado pela CERCIMONT para apoio à elaboração do 
projeto técnico para as novas instalações do CAO e Lar Residencial; 
  
3.5. Pedido de apoio financeiro formulado pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Corva, para a 
conclusão das obras de requalificação do centro da aldeia; 
 
3.6. 2ª Revisão do PDM de Montalegre – Revogação de deliberação; 
  
3.7. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de elaboração de um modelo de gestão e avaliação patrimonial. DF N.º 
104/2020 – Proposta;   
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3.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.9. Resumo diário da tesouraria n.º 211/ 2020 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.10. Regulamento Municipal da Urbanização e Edificação do Município de Montalegre – 
Primeira Alteração – Proposta; 
  
 3.11. Designação de Fiscal Único na empresa “EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do 
Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA”. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                   
Montalegre, Paços do Concelho, 3 de novembro de 2020.                                                  
 
 
 
 
                                                                    
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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