
 
 
 
 
 

 
 

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 os respetivos 
documentos de suporte, agendada para o dia 27 de janeiro 2022.  

 

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 27 de janeiro de 2022, 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 01/2022, relativa à reunião ordinária de 06 de janeiro. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia: 
 
3.1. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento – Proposta; 
 
3.2. Apoio Financeiro à Família – 2.º filho e seguintes: alteração, renovação e indeferimento – 
Proposta; 
 
3.3. Ação Social Escolar – Isenção do pagamento de refeições escolares – Proposta;   
 
3.4. Ação Social – Programa “Olhares pela Maternidade”; 
 
3.5. Atribuição dos prémios do concurso Natal Alegre; 
 
3.6. Lista definitiva de candidatos(as) admitidos(as) e não admitidos(as) à concessão de Bolsas 
de Estudo para o ano letivo 2021/2022 – Proposta; 
 
3.7. Pedido de apoio financeiro, formulado pela União das Freguesias de Viade de Baixo e 
Fervidelas, destinado a limpeza das bermas, valetas de diversas vias públicas, manutenção de 
rede primária e secundária, mosaicos de gestão de combustível; 
    
3.8. Licenciamento (instalações pecuárias), em Tourém – Processo nº 100/19; 
 
3.9. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062220100001(CIL) 3995; 
 
3.10. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de produção de conteúdos informativos e de promoção de eventos do 
Município de Montalegre na rádio. DF N.º 09/2022;   
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3.11. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.12. Resumo diário da tesouraria n.º 16/ 2022 (para conhecimento do executivo municipal) 
 
3.13. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Ano 2022 – primeira alteração 
permutativa ao Orçamento da Despesa, primeira alteração permutativa ao Plano Plurianual de 
Atividades Municipais e primeira alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos, 
elaborada no uso da delegação de competências; 
 
 3.14. Loteamento Industrial de Salto – Venda definitiva dos Lotes nºs 7, 8 e 9; 
 
3.15. Loteamento Industrial de Salto – Reserva dos Lotes nºs 15, e 17; 
 
3.16.  AMAT – Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022 – Para conhecimento; 
 
3. 17. CIMAT – Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022 – Para conhecimento; 
 
3.18. Contrato de Consórcio Externo Entre as Partes – Centro de Investigação de Montanha do 
Instituto Politécnico de Bragança – CIMO-IPB, ADRAT – Associação de Desenvolvimento da 
Região do Alto Tâmega, AQUAVALOR – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia 
da Água – Associação, CMB – Câmara Municipal de Boticas e CMM – Câmara Municipal de 
Montalegre. 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 25 de janeiro de 2022 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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