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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 dezembro 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, e do art.º 40 da mesma Lei, dar conhecimento a V.Ex.ª da ordem 

do dia da reunião, agendada para o dia 02 de dezembro de 2021, pelas 14:00 horas, no Salão 
Nobre dos Paços do Município de Montalegre, bem como dos respetivos documentos de 

suporte. 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1- Apreciação e votação da ata nº 22/2021, relativa à reunião ordinária de 18 de 
novembro. 
 
2 - Período antes da ordem do dia.  
 
3 - Período da ordem do dia. 
 
3.1. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos/ Ratificação; 
 
3.2. Bolsas de Estudo Municipais Ano Letivo de 2020/2021/ Proposta; 
 
3.3. Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos/ Transporte; 
 
3.4. Concessão de Apoio Financeiro à Família – Componente solidária – 2º e 3º filhos/ 
Proposta; 
 
3.5. Acordo de Prorrogação do Protocolo da Rede de Transportes Concelhia e respetiva 
Adenda 2018/ Proposta - novembro/ 2021, e respetiva Minuta do “Acordo de Prorrogação do 
Protocolo da Rede de Transportes Concelhia e Adenda 2018” /Estabelecimento de Obrigação 
de Serviço Público e de Compensação por Serviço Público, para aprovação;      
 
3.6. Aprovação de pedido de apoio financeiro, formulado pela CERCIMONT – Cooperativa de 
Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Montalegre, CRL, para apoio a uma 
candidatura aos fundos comunitários para construção de um novo CACI;  
 
3.7. Complexo Desportivo de Salto – Expropriações – Retificação da Resolução de Expropriar;  
 
3.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição em regime de execução continuada de material de águas e saneamento, 
pelo prazo de 12 meses, de harmonia com as necessidades da autarquia. DF N.º 119/2021; 
 
3.9. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de serviços de transporte de alunos do Agrupamento de Escolas Dr. 
Bento da Cruz, em circuito especial. DF Nº. 120/2021;  
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3.10. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de comunicações fixas e móveis. DF N.º 121/2021;  
 
3.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de aquisição de sistemas de alarme e serviços de videovigilância durante 24 meses 
para o Pavilhão Multiusos e Ecomuseu. DF N.º 122/2021;  
      
3.12. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.13. Resumo diário da tesouraria n.º 229/ 2021 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.14. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2021 – décima terceira 
alteração permutativa ao Orçamento da Despesa, décima terceira alteração permutativa ao 
Plano de Atividades Municipal e décima segunda alteração permutativa ao Plano Plurianual 
Investimento, elaborada no uso da delegação de competências; 
 
3.15. Proposta de Aprovação dos Documentos Previsionais para o ano económico de 2022 – 
Grandes Opções do Plano de Atividades e Proposta de Orçamento da Despesa e da Receita / 
Mapa de Pessoal para 2022; 
 
3.16. Designação de Responsável de Segurança e ponto de contacto responsável nos termos 
do Decreto-Lei n.º 65/2021 de 30 de julho – Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço;    
 
3.17. Designação do representante do Município na assembleia geral da empresa “EHATB – 
Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso, EIM, S.A” / Proposta; 
 
3.18. Aprovação do financiamento municipal para o exercício pela Comunidade Intermunicipal 
do Alto Tâmega das suas competências enquanto AUTORIDADE DE TRANSPORTES/ 
Proposta – 202; 
 
3.19. Minuta do Aditamento aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, 
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Municípios Associados/ Município de Montalegre 
para aprovação. 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 02 de dezembro de 2021 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
  

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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