
 
 
 
 
 

 
 

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 15 de julho 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 15 de julho 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 13/2021, relativa à reunião ordinária de 01 de julho. 
 
2- Período antes da ordem do dia. 
  
3- Período da ordem do dia. 
 
3.1. Ação Social - Programa “Olhares pela Maternidade”. 
 
3.2. Proposta de Concessão de Apoio Financeira à Família – Frequência de Creche. 
 
3.3. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento. 
 
3.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Junta de Freguesia de Cervos para realização 
de uma variante na aldeia de Cervos. 
 
3.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Amigos da Misarela para 
realização de um Spot de vídeo alusivo às lendas da Misarela. 
 
3.6. Auto de efetivação da transferência da competência nº 17 / Transferência de competências 
entre a Exma. Senhora Ministra da Cultura, a Exma. Senhora Ministra da Modernização 
Administrativa do Estado e da Administração Pública e o Município de Montalegre / Ratificação. 
 
3.7. Empreitada “Extensão do SAR e ETAR de Salto (Processo 2017/118) Medição Final. 
 
3.8. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
3.9. Resumo diário da tesouraria n. º 132 / 2021 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 13 de julho de 2021                                                 
 
Com os melhores cumprimentos 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
Manuel Orlando Fernandes Alves 
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