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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 01 de setembro 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, agendada 

para o dia 01 de setembro de 2022, pelas 14:00 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 16/2022, relativa à reunião ordinária de 18 de agosto. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia: 
 
3.1. Apoio ao transporte de aluna com paralisia cerebral – Proposta; 
 
3.2. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento – Proposta; 
 
3.3. Cartão Municipal do Bombeiro – Proposta; 
 
3.4. Alteração às Normas Regulamentares de atribuição de apoios socioeducativos – Proposta; 
 
3.5.  2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Montalegre para o ano de 2022 – 
Proposta; 
 
3.6. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.7. Resumo diário da tesouraria n.º 164/ 2022 (para conhecimento do executivo municipal); 
 
3.8. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Oitava alteração permutativa ao 
Orçamento Despesa, oitava alteração permutativa ao Plano Plurianual de Atividades, 
elaborada no uso da delegação de competências, em dezoito de outubro de dois mil e vinte 
um; 
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3.9. Abertura da Conta Depósito Obrigatório, na Caixa Geral de Depósito – Proposta; 
 
3.10. Encerramento de contas em diversas instituições financeiras – Proposta; 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 30 de agosto de 2022 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

  O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

  Manuel Orlando Fernandes Alves 
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