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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 01 de abril 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 01 de abril 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. º06/2021, relativa à reunião ordinária de 18 de março.                                                                                 
 
2- Período antes da ordem do dia. 
  
3- Período da ordem do dia. 
 
3.1. Tarifa Social de Água. 
 
3.2. Fornecimento de Refeições a alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e do Pré-Escolar.  
 
3.3. PIICIE – Trasteios / Tratamentos. 
 
3.4. Feira do Fumeiro 2021 – Despesas.  
 
3.5. Habitação Social / Cedência gratuita de habitações municipais na Borralha – Reversão de 
processo. 
 
3.6. Habitação Social / Prédio Albino Fidalgo II – Reapreciação de Situação.    
 
3.7. Pedido de apoio financeiro, destinado ao arranjo do Caminho do Poto Souto, na aldeia de 
Outeiro, formulado pela freguesia de Outeiro.   
 
3.8. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Amigos da Misarela, destinado ao 
apoio das atividades da Associação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
3.9. Centro SIPAM de Montalegre – Aprovação de projeto – Retificação.  
 
3.10. Autorização para a assunção de compromissos a assunção de compromissos plurianuais 
decorrentes da celebração de contrato de fornecimento de produtos de limpeza e higiene. DF. 
Nº 19-2021. 
 
3.11. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.12. Resumo diário da tesouraria n. º61/ 2021 (para conhecimento do executivo municipal); 
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3.13. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – terceira alteração permutativa ao 
Orçamento da Despesa, terceira alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais e 
terceira alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.14. Loteamento Industrial de Montalegre – Venda Definitiva do Lote nº 62. 
 
3.15. Sistema de Tratamento de Águas Residuais das Povoações de Morgade e Criande. 
Aquisição de Terreno. 
 
3.16. Aquisição de nascente de água e terreno para beneficiação do sistema de abastecimento 
de água a Covelo do Gerês. 
 
3.17. Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 30 de março de 2021                                                 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
            
                                         
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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