
 
 
 
 
 

 
 

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 dos 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 05 de janeiro 2023.  

 
 

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 05 de janeiro de 2023, 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 24/2022, relativa à reunião ordinária de 15 de 
dezembro. 
 
2- Período antes da ordem do dia.  
 
3- Período da ordem do dia: 
 
3.1. Ação Social Escolar – Atribuição de apoios socioeducativos – ano letivo 
2022/2023 – para conhecimento; 
 
3.2. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento – Proposta; 
 
3.3. Cartão Municipal do Bombeiro – Proposta; 
 
3.4. Concessão de Apoio Financeiro à Família – Componente solidária – 2.º filho e 
seguintes – Proposta; 
 
3.5. Informação da Avaliação/Classificação: Concurso de Decoração de Natal – 
NATAL ALEGRE – para conhecimento; 
 
3.6. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062221200005(CIL) 823 – Proposta; 
 
3.7. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062221200003(CIL) 2408 – Proposta; 
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3.8. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062221200002(CIL) 3060 – Proposta; 
 
3.9. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062221200001(CIL) 4945 – Proposta; 
 
3.10. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062221200004(CIL) 6606 – Proposta; 
 
3.11. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água – saneamento – rsu n.º 
062221100009(CIL) 7663 – Proposta; 
 
3.12. Relação dos pagamentos efetuados no período de 13/12/2022 a 29/12/2022, 
para conhecimento do executivo municipal;  
 
3.13. Resumo diário da tesouraria n.º 248/2022, para conhecimento do executivo 
municipal; 
 
3.14. Resumo diário da tesouraria n.º 1/2023, para conhecimento do executivo 
municipal; 
 
3.15. Alteração Permutativa aos Documentos Previsionais – Décima quarta alteração 
permutativa ao Orçamento Despesa, elaborada no uso da delegação de 
competências, em catorze de novembro de dois mil e vinte dois – Para conhecimento; 

3.16. Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
(SAAS); 
 
3.17. Proposta de condicionamento de trânsito para o evento “Sexta 13” de janeiro de 
2023 – Proposta; 
 
3.18. Não atualização dos valores das taxas e preços constantes da Tabela do Taxas 
anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Montalegre de forma 
excecional para o ano de 2023 – Proposta; 
  
3.19. Reversão dos autos de cessão gratuita de habitações municipais sitas na 
Borralha – freguesia de Salto – Edital n.º 15/2021/DSCE – Proposta; 
 
3.20. Pedido de Formalização da cedência a título gratuito da casa de habitação n.º 
78/79, sita no Bairro Novo - Borralha - freguesia de Salto – Proposta; 
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3.21. Designação de elemento para integrar o Conselho Local de Saúde Mental nos 
termos da alínea b), do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 113/2021 de 14 de 
dezembro – Proposta; 
 
3.22. Código de Boa Conduta para a Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho – 
Proposta; 
 
3.23. Minuta do Protocolo de Cedência de Instalações à Coopbarroso, CRL – 
Armazém da Batata e Posto de Transformação, entre o Município de Montalegre, e a 
Cooperativa Agrícola de Montalegre, Coopbarroso, CRL – Proposta; 
 
3.24. Minuta do Protocolo de Cedência de Instalações à Coopbarroso, CRL – Fração A 
– Tesouraria do Edifício das Finanças, entre o Município de Montalegre e a 
Cooperativa Agrícola de Montalegre, Coopbarroso, CRL – Proposta; 
 
3.25. AMAT – Opções do Plano e Orçamento para 2023 – Para conhecimento.  
 
Montalegre, Paços do Concelho, 03 de janeiro de 2023 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

   
A Presidente da Câmara Municipal 

 

 
 

  Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves 
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