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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 02 de setembro 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 02 de setembro 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 16/2021, relativa à reunião ordinária de 19 de agosto. 
 
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 – Componente solidária – 2º filho. 
 
3.3. Ação Social / Apoios sócio educativos e auxílios económicos aos alunos do pré-escolar e 
1ºCEB e transporte escolar a todos os alunos deslocados da sua residência. 
 
3.4. Aquisição de serviços de transporte de aluna em circuito especial. 
 
3.5. Apoio ao transporte de aluna com paralisia cerebral. 
 
3.6. Lista Provisória de Candidatos (as) admitidos (as) e não admitidos (as) a Concessão de 
Bolsa de Estudo. 
 
3.7. Ratificação da celebração do Protocolo de Cooperação entre o Município de Montalegre e 
a Operation Wallace. 
 
3.8. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e o CDC Montalegre. 
 
3.9. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e o Grupo Desportivo Associação Recreativa e Cultural de Vilar de Perdizes. 
 
3.10. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e o Grupo Desportivo e Cultural de Salto. 
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3.11. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e a Academia de Futebol e Futsal Abelhas Azuis. 
 
3.12. Minuta de Protocolo entre o Município de Montalegre e a Federação Portuguesa de 
Futebol. 
 
3.13. Aperfeiçoamento “Processo 32-2021 – Pedido de Licenciamento”, Processos nº 32/2021. 
 
3.14. Legalização de Estábulo em Beçós –        Salto / Processo nº 74/2020. 
 
3.15. Legalização de Estábulo em São Pedro / Processo nº 46/2020. 
 
3.16. Licenciamento (instalações pecuárias), em Bobela, Castanheira / processo nº04/2021 
 
3.17. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de operação e manutenção da ETAR de Salto. DF N.71/2021. 
 
3.18. Procedimento de concurso público, com publicidade internacional, com vista a uma 
operação de financiamento por locação financeira (leasing), para aquisição de uma viatura 
homologada em 19 toneladas de peso bruto. DF Nº76/2020. 
  
3.19. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.20. Resumo diário da tesouraria n.º 167 / 2021 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.21. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2021 – oitava alteração 
permutativa ao Orçamento da Despesa, oitava alteração permutativa ao Plano de Atividades 
Municipais e oitava alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. 
 
3.22. Alteração Modificativa aos Documentos Previsionais – ano 2021 terceira alteração 
modificativa ao Orçamento da Despesa, terceira alteração modificativa, terceira alteração 
modificativa ao Plano de Plurianal de Atividades Municipais. 
 
3.23. Encerramento de conta na Caixa Crédito Agrícola para os Censos 2021. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Montalegre, Paços do Concelho, 31 de agosto de 2021 
 
Com os melhores cumprimentos,   

 
O Vice-Presidente da Câmara  

na ausência do Presidente  
 

 
     

Dr. David José Varela Teixeira 
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