
 
 
 
 
 

 
 

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, agendada para o dia 30 
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 ordinária 

agendada para o dia 30 de novembro de 2020 (Pública), pelas 14:00 horas, na Sede da União 
de Freguesias de Covelães e Sezelhe (Casa do Povo), sita à Rua Costa do Vale, Travassos 
do Rio, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Aprovação e votação da ata n.º 17/2020, relativa à reunião ordinária de 05 de 
novembro. 
2- Período antes da ordem do dia.  
3- Período da ordem do dia: 
 
3.1. Tarifa Social de Água. 
 
3.2. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – Frequência de Creche. 
 
3.3. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – Componente solidária. 
 
3.4. Proposta / Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento. 
 
3.5. Apoio Financeiro à Família – 2º filho e seguintes. 
 
3.6. Ação Social – Programa “Olhares pela Maternidade”. 
 
3.7. Criação de linha de apoio social para aquisição de bens de primeira necessidade 
COVID19. 
 
3.8. Apoio a Estratos / Sociai Desfavorecidos - Área de Habitação. 
 
3.9. Ação Social Escolar / Fichas de atividades e fornecimento da refeição do almoço.  
 
3.10. Ratificação de Despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado do dia 16 
de novembro, relativo à aquisição de 40 routers 4G e 40 Bandas largas de 75GB, à empresa 
Portugal Telecom, destinado aos alunos em isolamento profilático. 
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3.11. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Aquavalor, destinado a suportar as despesas 
com a complementação de um Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia de Água, 
resultante de uma candidatura ao aviso NORTE-46-2018-31.  
 
3.12. Concurso Público para a Concessão do Direito de Uso Privativo de Três Postos de 
Carregamento de Mobilidade Elétrica/ Aprovação do Relatório Final, bem como a minuta do 
contrato. 
 
3.13. Empreitada de “Requalificação da Piscina Municipal de Montalegre (Processo 2020/026-
CP)” – Pedido de prorrogação de prazo para apresentação das propostas – Ratificação de 
despacho.  
 
3.14. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de fornecimento de material de expediente e outros consumíveis, de harmonia com as 
necessidades da autarquia e, que regime de fornecimento contínuo. DF. Nº109/2020. 
 
3.15. Aquisição de serviços operacionais, em regime de tarefa, para o Agrupamento de Escolas 
Dr. Bento da Cruz. DF Nº 113/2020. 
 
3.16. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços. DF. Nº114/2020. 
 
3.17. Proposta de aprovação do número máximo de unidades orgânicas flexíveis/aprovação do 
número máximo total de subunidades orgânicas. 
 
3.18. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.19. Resumo diário da tesouraria n.º 227/ 2020 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.20. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2020 – Décima sexta 
alteração permutativa ao Orçamento da Despesa, décima sexta alteração permutativa ao Plano 
de Atividades Municipal e décima segunda alteração permutativa ao Plano Plurianual de 
Investimentos, elaborada no uso da delegação de competências; 
 
3.21. Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2021 – 
Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de 
Pessoal para 2021. 
 
3.22. Início de Procedimento para elaboração de Projeto de Regulamento Municipal de 
Atribuição de Bolsas de Estudo.  
 
3.23. Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Municipal de Bombeiro. 
 
3.24. Revogação do Regulamento de Apoio ao Abate de Suínos. 
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3.25. Alteração ao Protocolo de Cooperação entre a EDP – Gestão da Produção de Energia, 
S.A., e o Município de Montalegre. 
 
3.26.  Direção-Geral de Energia e Geologia / Pedido de atribuição de concessão de exploração 
de depósitos minerais de volfrâmio, estanho, molibdénio e metais associados na sequência de 
prospeção e pesquisa, numa área designada “Borralha”, nos termos do art.º 16º do Dec. Lei nº 
88/90, de 16 e março, formulado pela Minerália – Minas, Geotécnica e Construções, Lda. 
 
3.27. CERCIMONT / Pedido de Declaração de Financiamento para candidatura ao programa 
PARES-CAO e LAR RESIDENCIAL. 
 
3.28. Proposta de atribuição de subsídios a todos os estabelecimentos comerciais, no âmbito 
do COVID-19, formulada pelos Srs. Vereadores da oposição. 
 
5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 25 de novembro de 2020 
 
 
                                                
Com os melhores cumprimentos   
              
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
 
 
 
 
 
 

mailto:municipio@cm-montalegre.pt

	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 ordinária agendada para o dia 30 de novembro de 2020 (Pública), pelas 14:00 hor...
	ORDEM DO DIA
	1- Aprovação e votação da ata n.º 17/2020, relativa à reunião ordinária de 05 de novembro.
	2- Período antes da ordem do dia.
	3- Período da ordem do dia:
	3.1. Tarifa Social de Água.
	3.2. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – Frequência de Creche.
	3.3. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – Componente solidária.
	3.4. Proposta / Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento.
	3.5. Apoio Financeiro à Família – 2º filho e seguintes.
	3.6. Ação Social – Programa “Olhares pela Maternidade”.
	3.7. Criação de linha de apoio social para aquisição de bens de primeira necessidade COVID19.
	3.8. Apoio a Estratos / Sociai Desfavorecidos - Área de Habitação.
	3.9. Ação Social Escolar / Fichas de atividades e fornecimento da refeição do almoço.
	3.10. Ratificação de Despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, datado do dia 16 de novembro, relativo à aquisição de 40 routers 4G e 40 Bandas largas de 75GB, à empresa Portugal Telecom, destinado aos alunos em isolamento profilático.
	3.11. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Aquavalor, destinado a suportar as despesas com a complementação de um Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia de Água, resultante de uma candidatura ao aviso NORTE-46-2018-31.
	3.12. Concurso Público para a Concessão do Direito de Uso Privativo de Três Postos de Carregamento de Mobilidade Elétrica/ Aprovação do Relatório Final, bem como a minuta do contrato.
	3.13. Empreitada de “Requalificação da Piscina Municipal de Montalegre (Processo 2020/026-CP)” – Pedido de prorrogação de prazo para apresentação das propostas – Ratificação de despacho.
	3.14. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de contrato de fornecimento de material de expediente e outros consumíveis, de harmonia com as necessidades da autarquia e, que regime de fornecimento contínuo. DF...
	3.15. Aquisição de serviços operacionais, em regime de tarefa, para o Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz. DF Nº 113/2020.
	3.16. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de contrato de aquisição de serviços. DF. Nº114/2020.
	3.17. Proposta de aprovação do número máximo de unidades orgânicas flexíveis/aprovação do número máximo total de subunidades orgânicas.
	3.18. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal);
	3.19. Resumo diário da tesouraria n.º 227/ 2020 (para conhecimento do executivo municipal);
	3.20. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2020 – Décima sexta alteração permutativa ao Orçamento da Despesa, décima sexta alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipal e décima segunda alteração permutativa ao Plano Pluria...
	3.21. Proposta de Aprovação de Documentos Previsionais para o ano económico de 2021 – Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / Mapa de Pessoal para 2021.
	3.22. Início de Procedimento para elaboração de Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo.
	3.23. Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição do Cartão Municipal de Bombeiro.
	3.24. Revogação do Regulamento de Apoio ao Abate de Suínos.
	3.25. Alteração ao Protocolo de Cooperação entre a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A., e o Município de Montalegre.
	3.26.  Direção-Geral de Energia e Geologia / Pedido de atribuição de concessão de exploração de depósitos minerais de volfrâmio, estanho, molibdénio e metais associados na sequência de prospeção e pesquisa, numa área designada “Borralha”, nos termos d...
	3.27. CERCIMONT / Pedido de Declaração de Financiamento para candidatura ao programa PARES-CAO e LAR RESIDENCIAL.
	3.28. Proposta de atribuição de subsídios a todos os estabelecimentos comerciais, no âmbito do COVID-19, formulada pelos Srs. Vereadores da oposição.
	5 – Período de Intervenção e Esclarecimento do Público.
	Montalegre, Paços do Concelho, 25 de novembro de 2020
	Com os melhores cumprimentos
	O Presidente da Câmara Municipal
	Manuel Orlando Fernandes Alves

