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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 16 de setembro 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 16 de setembro de 2021, (Pública), 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.º 17/2021, relativa à reunião ordinária de 02 de setembro. 
 

2- Aprovação e votação da ata nº 18/2021, relativa à reunião extraordinária de 08 de 
setembro. 
 
3- Período antes da ordem do dia. 
  
4- Período da ordem do dia: 
 
4.1. Ação Social - Programa “Olhares pela Maternidade”; 
 
4.2. Transporte Escolar - Decisão de autorizar despesa para contratar serviços de transporte 
especial de aluno com residência na localidade de Sirvozelo, freguesia de Outeiro, até 
Paradela / Proposta; 
 
4.3. Empreitada do “Centro SIPAM de Barroso” – Relatório Final de Análise das Propostas, 
Adjudicação e Minuta do Contrato;   
 
4.4. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de transporte de alunos do ensino profissional, em circuito especial. DF Nº 
85/2021; 
 
4.5. Aquisição de serviços de transporte rodoviário para apoio às atividades desportivas de 
alunos do centro escolar, ensino profissional e de transporte especial de utentes para o centro 
de atividades ocupacionais, para o ano letivo de 2021-2022. DF Nº 86/2021;  
 
 
4.6. Decisão de autorizar a despesa e de adquirir serviços de assessoria técnica à 
operacionalização da estratégia local de habitação (ELH) do Município de Montalegre. DF Nº 
89/2021; 
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  4.7. Contratação de um arquiteto, em regime de avença, para o exercício de atividade de 
técnico de cadastro predial, no âmbito da implementação do BUPi. DF Nº 90/2021; 
 
4.8. Contratação de um geólogo, em regime de avença, para o exercício de atividade de 
técnico de cadastro predial, no âmbito da implementação do BUPi. DF Nº 91/2021; 
 
4.9. Contratação de um geógrafo, em regime de avença, para o exercício de atividade de 
técnico de cadastro predial, no âmbito da implementação do BUPi. DF Nº 92/2021; 
 
4.10. Contratação de um engenheiro de proteção civil, em regime de avença, para o exercício 
de atividade de técnico de cadastro predial, no âmbito da implementação do BUPi. DF Nº 
93/2021; 
 
4.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de manutenção integral do relvado do estádio Dr. Diogo Vaz Pereira para os anos de 
2021 e 2022. DF Nº 94/2021; 
 
4.12. Aquisição de serviços técnicos de Assistente Social, no âmbito do projeto de Combate ao 
Abandono Escolar, em regime de avença. DF Nº 95/2021; 
 
4.13. Aquisição de serviços técnicos de Terapeuta da Fala, no âmbito do projeto de Combate 
ao Abandono Escolar, em regime de avença. DF Nº 97/2021; 
 
4.14. Aquisição de serviços técnicos de Psicólogo, no âmbito do projeto de Combate ao 
Abandono Escolar, em regime de avença. DF Nº 98/2021; 
 
4.15. Proposta de Atribuição do Suplemento Remuneratório de abono para falhas à 
trabalhadora Luísa de Jesus Francisco Ramos/Proposta; 
 
4.16. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
4.17. Resumo diário da tesouraria n. º 177 / 2021 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
4.18. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2021 – nona alteração 
permutativa ao Orçamento da Despesa, nona alteração permutativa ao Plano de Atividades 
Municipais e nona alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos; 
 
4.19. Loteamento Industrial de Salto – Reserva do Lote nº 4; 
 
4.20. Loteamento Industrial de Salto – Reserva do Lote nº 6; 
 
4.21. Loteamento Industrial de Salto – Reserva dos Lotes nº 7, 8 e 9; 
 
4.22. Parecer sobre integração de infraestruturas municipais do município de Montalegre no 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal e 
Despacho da Sua Excelência a Secretária de Estado do Ambiente que autoriza a referida 
integração/ para conhecimento; 
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4.23. Aprovação do Auto de Entrega de Infraestruturas de Abastecimento de Água a celebrar 
entre o Município de Montalegre e as Águas do Norte S.A.;  
 
4.24. Aprovação do Contrato de Cedência de Infraestruturas a celebrar entre o Município de 
Montalegre e as Águas do Norte S.A.  
 
 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 14 de setembro de 2021                                                 
 
 
 
 
Com os melhores cumprimentos 
 
                                                        
 
                                               
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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