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Assunto: Ordem do dia da reunião ordinária do executivo municipal, agendada para o dia 20 
de outubro 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 20 de outubro 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 18/2022, relativa à reunião ordinária de 22 de 
setembro. 
2- Apreciação e votação da ata nº 19/2022, relativa à reunião ordinária de 06 de 
outubro. 
3- Período antes da ordem do dia. 
4- Período da ordem do dia: 
 
4.1. Ação Social – Programa “Olhares pela Maternidade” – Proposta; 
 
4.2. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento – Proposta; 
 
4.3. Tarifa Social de Água – Proposta; 
 
4.4. Atribuição de apoios económicos para material escolar e pedagógico, a alunos do pré-
escolar e do 1º CEB – ano letivo 2022/2023 – Proposta; 
 
4.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo atleta Diogo Afonso Lopes para participar na 
Seleção Portuguesa de Artes Marciais Chinesas para o europeu de mobilidade que se irá 
realizar em Atenas, na Grécia – Proposta; 
 
4.6. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062220900001(CIL) 5284 – Proposta; 
 
4.7. Contratação de um Técnico Superior Profissional em Serviços Jurídicos, em regime de 
avença, para o exercício de atividade de técnico de cadastro predial, no âmbito da 
implementação do BUPi. DF N.º 103/2022 – Proposta; 
 
4.8. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração 
de contrato de aquisição de módulo WC para colocar junto à Igreja Nova da Paróquia de 
Montalegre. DF N.º 108/2022 – Proposta; 
 
4.9. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal); 
 
4.10. Resumo diário da tesouraria n.º 198/2022 (para conhecimento do executivo 
municipal); 
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4.11. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Décima primeira alteração 
permutativa ao Orçamento Despesa, décima primeira alteração permutativa ao Plano 
Plurianual de Atividades e nona 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; 
 
4.12. Sistema de Tratamento de Águas Residuais da Povoação de Sezelhe – Aquisição de 
Terreno para a sua implementação – Proposta; 
 
4.13. Projeto de Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento 
Social (SAAS) – Município de Montalegre – Proposta; 
 
4.14. EHATB – Relatório Execução Orçamental 2.º Trimestre 2022 – Para conhecimento. 

 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 18 de outubro de 2022. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
Manuel Orlando Fernandes Alves 
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