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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 18 de novembro 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, (Pública), 

agendada para o dia 18 de novembro de 2021 pelas 14h00 horas, no Salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Concelho, sito à Praça do Município, nº 1, Vila e Concelho de 

Montalegre, bem como dos respetivos documentos de suporte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
  

1- Apreciação e votação da ata nº 21/2021, relativa à reunião ordinária de 04 de 
novembro. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia: 
 
3.1. Ação Social - Programa “Olhares pela Maternidade”; 
 
3.2. Atribuição de apoios económicos para material escolar e pedagógico, a alunos do pré-
escolar e do 1º CEB – ano letivo 2021/2022/Proposta; 
 
3.3. Pedido de apoio financeiro, para a participação no Miss Mundo, Lidy Alves – Miss 
Portuguesa; 
 
3.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pela ADRAT – Associação de Desenvolvimento da 
Região do Alto Tâmega, destinado a incremento da capacidade de intervenção no território, 
SIPAM/GIAHS;    
 
3.5. Licenciamento (instalações pecuárias), em Pitões das Júnias / Processo nº 183/2021; 
 
3.6. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu n.º 
062211100001(CIL) 10423; 
 
3.7. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de 
serviços de desinfestação de edifícios municipais. DF N.º 109/2021 
 
3.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários para a frota municipal. DF N.º 
112/2021;  
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3.9. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de limpeza urbana. DF N.º 114/2021;  
  
3.10. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de fornecimento contínuo de betuminoso a frio e a quente. DF N.º 115/2021; 
   
3.11. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de fornecimento contínuo de inertes e cubos em granito. DF N.º 116/2021;  
 
3.12. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.13. Resumo diário da tesouraria n.º 220/ 2021 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.14. Normas Regulamentares para o Concurso de Decoração de Natal 2021. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 16 de novembro de 2021 
 
 
Com os melhores cumprimentos,   
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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