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Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, bem como os respetivos 
documentos de suporte, agendada para o dia 22 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, (Pública), 

agendada para o dia 22 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 17/2022, relativa à reunião ordinária de 01 de 
setembro. 

2 - Período antes da ordem do dia.  

3 - Período da ordem do dia: 

3.1. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre – Proposta; 

3.2. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e o Grupo Desportivo Associação Recreativa e Cultural de Vilar de Perdizes – 
Proposta; 

3.3. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e o Grupo Desportivo e Cultural de Salto – Proposta; 

3.4. Minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, entre o Município de 
Montalegre e a Academia de Futebol e Futsal Abelhas Azuis – Proposta; 

3.5. Pedido de apoio financeiro formulado pela Freguesia de Reigoso, para obras de 
beneficiação e pavimentação de diversos arruamentos na aldeia de Ladrugães, incluindo 
beneficiação do sistema de drenagem superficial e das tubagens de rega – Proposta; 

3.6. Plano de Contingência para Situações de Seca – Proposta; 

3.7. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de 
contrato de serviços de cobrança de água. DF N.º 94/2022 – Proposta; 

3.8. Designação do Júri do procedimento concursal para recrutamento de um cargo de direção 
intermédia de 2º grau, para Chefe da Divisão Sociocultural e Educação – Unidade Flexível de 
2º grau – Proposta;   

3.9. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal) – Para 
conhecimento 

3.10. Resumo diário da tesouraria n.º 179/2022 (para conhecimento do executivo municipal) – 
Para conhecimento 
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3.11. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Nona alteração permutativa ao 
Orçamento Despesa, Nona alteração permutativa ao Plano Plurianual de Atividades e Oitava 
alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos, elaborada no uso da delegação de 
competências, em dezoito de outubro de dois mil e vinte um – Para conhecimento; 

3.12. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Décima alteração permutativa ao 
Orçamento Despesa, décima alteração permutativa ao Plano Plurianual de Atividades, 
elaborada no uso da delegação de competências, em dezoito de outubro de dois mil e vinte um 
– Para conhecimento;  

3.13. Alteração Modificativa aos Documentos Previsionais – Terceira alteração modificativa ao 
Orçamento da Despesa, terceira alteração modificativa ao Plano Atividades Municipais – 
Proposta; 

3.14. Contratação de empréstimo de médio e longo prazo, pelo período de 20 anos, até ao 
montante de 1 539 878,99 €, destinado ao financiamento de investimento municipal, 
correspondente à contrapartida nacional – Proposta; 

3.15. Regulamento Interno de Funcionamento dos Serviços da Câmara Municipal de 
Montalegre – Proposta; 

3.16. Retificação da deliberação relativa à reunião ordinária da câmara realizada no dia 
23.06.2022 – ponto 3.26 – constante da ata n.º 12/2022, para formalização e outorga da 
escritura pública da cedência a título gratuito da casa de habitação n.º 24, sita na Ladeira do 
Vale ou Bairro da Ladeira Velha freguesia de Salto, a herdeiros de Herculano Fernandes 
Afonso, com a determinação de parte a que legitimamente cabe a cada um dos herdeiros do 
cessionário já falecido – Herculano Fernandes Afonso. 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 20 de setembro de 2022. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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