
 
 
 
 
 

 
 

MUNICÍPIO DE MONTALEGRE 
CÂMARA MUNICIPAL 

NIPC 506 149 811 
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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 02 de fevereiro 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 02 de fevereiro 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- Período antes da ordem do dia.  
 
2- Período da ordem do dia: 
 
2.1. Concessão de Apoio Financeiro à Família – Componente solidária – 2.º filho e 
seguintes – Proposta; 
 
2.2. Abertura de Procedimento de Hasta Pública para a concessão de uso privativo 
dos locais de venda (lojas) do Mercado Municipal de Montalegre – Proposta; 
 
2.3. Atualização do novo “CONTRATO DE COOPERAÇÃO DO IT YOURSELF (DIY)" 
– Proposta; 
 
2.4. Missão e objetivos estratégicos para o ciclo de avaliação em SIADAP para o ciclo 
2023/2024 – Proposta; 
 
2.5. Diretrizes e orientações gerais em matéria de objetivos, competências e 
indicadores de medida, relativamente à aplicação do SIADAP 3, para o biénio de 
2023/2024 – Proposta; 
 
2.6. Relação dos pagamentos efetuados no período de 24/01/2023 a 30/01/2023, para 
conhecimento do executivo municipal;  
 
2.7. Resumo diário da tesouraria n.º 21/2023, para conhecimento do executivo 
municipal; 
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2.8. Declaração de apoio ao projeto SUBBARRO – Orquestra de Instrumentos de 
Barro – no âmbito de candidatura ao Programa de Apoio a Projetos – Criação DGArtes 
– Proposta; 
 
2.9. Declaração de apoio à Associação Cultural de Parafita – no âmbito do Programa 
de Apoio a Projetos – Criação da DGArtes – Proposta; 
 
2.10. Tomada de posição em relação às quebras de produção da azeitona e de 
amêndoa no Concelho de Miranda do Douro – para conhecimento. 
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 31 de janeiro de 2023 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

  A Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

  Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves 
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