
 
 
 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 
CÂMARA MUNICIPAL 

NIPC 506 149 811 
 

 
 

Praça do Município de Montalegre, n.º 1 5470-214 Montalegre Tel. 276 510 200/Fax. 276 510 201 Email municipio@cm-montalegre.pt  

Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 18 julho de 2019.  

 

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, (pública), agendada para o dia 18 de julho de 2019, pelas 14:00 horas, 

bem como dos respetivos documentos de suporte. 
 

ORDEM DO DIA 
 

1 – Apreciação E votação da ata n.º 13/2019, relativa à reunião ordinária de 04 julho de 
2019. 
  
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia 
 
3.1. Tarifa Social de Água. 
 
3.2. Apoio a Iniciativas Sociais, Culturais, Recreativas, Educativas, Humanitárias, Desportivas e 
Cooperativas. 
 
3.3. Protocolo de Cooperação para Apoio à Constituição do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Florestais em Montalegre.  
 
3.4. Protocolo de Cooperação para Apoio à Constituição do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Florestais em Salto.  
 
3.5. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de solução integrada de água. DAF Nº 65/2019. 
 
3.6. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de fornecimento de refeições para os alunos do pré-escolar e primeiro 
ciclo do ensino básico a frequentarem os estabelecimentos de ensino do concelho de 
Montalegre, para o ano letivo de 2019-2020. DF Nº 68/2019. 
 
3.7. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.8. Resumo diário da tesouraria n.º 135 / 2019 (para conhecimento do executivo municipal). 
   
3.9. Regulamento de Liquidação de Cobrança de Taxas Municipais.  
 
3.10. Proposta de Alteração ao Regulamento de Apoio à Produção Pecuária/Raças 
Autóctones. 
 
3.11. Projeto de Regulamento de Trânsito do Município de Montalegre.  
 

Montalegre, Paços do Concelho,16 de julho de 2019 
 

Com os melhores cumprimentos 
 

O Presidente da Câmara 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 

mailto:municipio@cm-montalegre.pt
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