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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 04 de março de 2021.  

 

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 04 de março de 2021, pelas 14:00 horas, bem como dos respetivos documentos de 

suporte. Esta reunião será realizada por videoconferência, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 

1-A/2021, de 13 de janeiro. 

 
ORDEM DO DIA 

 

1- Aprovação e votação da ata n. º04/2021, relativa à reunião ordinária de 18 de fevereiro. 
 
2- Período antes da ordem do dia. 
  
3- Período da ordem do dia. 
 
3.1.  “Vale Família” Linha de Apoio Social para aquisição de bens de primeira necessidade 
COVID 19/ PROPOSTA Nº 1.  
 
3.2. Proposta de Concessão de Apoio Financeiro à Família – Componente Solidária – 2.º filho. 
 
3.3 / Transporte Escolar / Ratificação de Despacho. 
 
3.4. Ação Social Escolar/Proposta de Atribuição de Apoios.    
 
3.5. Informação Prévia (Construção de Unidade de Exploração Agrícola) – Declaração de 
relevante interesse económico e social, na localidade de Pontezinha – Aldeia Nova.  
 
3.6. Licenciamento de Obras Particulares / Redução da faixa de proteção para 10m, de vários 
Processos: (4-2019, 24-2019, 74-202, 65-2019, 6-2019, 41-2019, 11-2020, 23-2020, 32-2020, 
49-2020, 54-2020, 01-2020, 22-2020, 30-2020, 31-2020 e 48-2020).  
 
3.7. Licenciamento das edificações existentes abrangidas pelo regime de regularização de 
atividades económicas (RERAE), aprovadas pelo Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 de novembro, 
na sua redação atual, podem ser dispensadas das condições previstas nos nºs 4 a 8, por 
deliberação da Câmara Municipal, de vários processos: (63-2020, 103-2020, 102-2020, 62-
2020, 85-2020, 93-2020 e 73-2020).    
 
3.8. Retificação da proposta a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da 
celebração de contrato de prestação de serviços de lavagem e desinfeção dos veículos da frota 
municipal. DF. Nº 08-2021. 
 
3.9. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.10. Resumo diário da tesouraria n.º 41/ 2021 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.11. Alienação a título oneroso de viaturas e condições gerais da hasta público. 
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3.12. Cedência a título gratuito de viatura ligeira de mercadoria, à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Montalegre.  
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 02 de março de 2021                                                 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
                                                                                                      
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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