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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 17 de junho de 2021.  

 

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 17 de junho de 2021, (Pública), pelas 14:00 horas, bem como dos respetivos 

documentos de suporte. Esta reunião será realizada por videoconferência, nos termos do 

artigo 3º, da Lei nº 1-A/2021, de 13 de janeiro. 
 

ORDEM DO DIA 
 
1- Aprovação e votação da ata n.º 10/2021, relativa à reunião ordinária de 31 de maio. 
 
2- Período antes da ordem do dia. 
  
3- Período da ordem do dia. 
 
3.1. Ação Social – Programa “Olhares pela Maternidade”. 
 
3.2. Proposta – Projeto Mais Saúde Menos Amianto.  
 
3.3. Ratificação de acordo de pagamento de dívida de água/saneamento/rsu nº 05220120001, celebrado 
com o cliente nº 40490-006. 
 
3.4. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de contrato de 
aquisição de serviço de produção comunicacional, cultural e artística, na área da comunicação online, via 
internet e por cabo. DF Nº 53/2021. 
 
3.5. Autorização para a assunção ao de compromissos plurianuais decorrentes da celebração de contrato 
de serviços de limpeza de espaços verdes. DF Nº 55/2021. 
 
3.6.  Proposta de 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021.  
 
3.7. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.8. Resumo diário da tesouraria n. º112 / 2021 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.9. Prestação de Contas Consolidadas – ano 2020. 
 
3.10. Proposta de atribuição de uma das casas no Prédio Albino Fidalgo.  
  
3.11. Proposta   de adesão à Federação Portuguesa do Caminho de Santiago.                                                                                                                                                
 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 15 de junho de 2021                                                 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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