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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 03 de agosto 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 03 de agosto 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- Apreciação e votação da ata nº 14/2021, relativa à reunião ordinária de 15 de julho. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia:  
 
3.01. Ação Social - Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos –Aquisição de um esquentador e 
um frigorífico.  
 
3.02. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Empresarial do Planalto Barrosão, 
no âmbito do Programa “Apoio Covid Câmara Municipal de Montalegre”.   
 
3.03. Junção elementos/documentos ao processo – Legalização de Estábulo/Armazém –
RERAE, sito no lugar de Beçós – Salto. 
 
3.04. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu, celebrado com o 
CIL 10511. 
  
3.05. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de elaboração do Plano de citymarketing e Plano de Transformação Digital para o 
Município de Montalegre. DF Nº56/2021. 
 
3.06. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de limpeza de edifícios municipais diversos. DF Nº62/2021. 
 
3.07. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais da celebração de contrato de 
serviços de fornecimento de refeições escolares para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo 
do ensino básico, para os anos letivos 2021-2022 e 2022-2023.DF. Nº74/2021. 
   
3.08. Proposta de atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade – art.º 24 da Lei nº 
75-B/2020, de 31 de dezembro. 
  
3.09. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
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3.10. Resumo diário da tesouraria n.º 144/ 2021 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.11. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2021 – sexta alteração 
permutativa ao Orçamento da Despesa, sexta alteração permutativa ao Plano de Atividades 
Municipais e sexta alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.12. Minuta de Contrato-Programa – Aditamento, entre o Município de Montalegre e “EHATB – 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, SA”. 
 
              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Montalegre, Paços do Concelho, 29 de julho de 2021 
 
 
Com os melhores cumprimentos,   
 

 
O Presidente da Câmara  

 

 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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