
 
 
 
 
 

 
 

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 04 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 04 de junho de 2021, 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- Período antes da ordem do dia. 
  
2- Período da ordem do dia. 
 
2.1. Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento. 
 
2.2. Minuta de Adenda ao Protocolo de Cedência e Doação de Espólio Cultural e Artístico. 
 
2.3. Pedido de apoio financeiro, formulado pela COOPBARROSO – Cooperativa Agrícola do Barroso, 
C.R.L, para apoio aos produtores de hortícolas em Modo de Produção Biológica. 
 
2.4. Pedido de apoio financeiro, formulado pela COOPBARROSO – Cooperativa Agrícola do Barroso, 
C.R.L, no âmbito da atividade Apícola no concelho de Montalegre. 
 
2.5. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação para o Desenvolvimento de Fafião, no âmbito 
do Plano de Atividades apresentado. 
 
2.6. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Seara, para pavimentação do 
caminho de acesso à Fáfia. 
 
2.7. Pedido de apoio financeiro, formulado pelo Conselho Diretivo de Baldios de Cabril, no âmbito do 
projeto Carrejadas 2021. 
 
2.8. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Associação Recreativa e Cultural os Amigos do Larouco – 
Clube Ciclismo de Montalegre – Acácio da Silva, no âmbito da realização de atividades desportivas, 
recreativas e de lazer. 
 
2.9. Pedido de apoio financeiro, formulado pela Banda Filarmónica de Salto, de acordo com o Plano de 
Atividades para o ano de 2021. 
 
2.10. Relação dos pagamentos efetuados (para conhecimento do executivo municipal). 
 
2.11. Resumo diário da tesouraria nº 105 / 2021 (para conhecimento do executivo municipal). 
 
Montalegre, Paços do Concelho, 01 de junho de 2021  
                                                
Com os melhores cumprimentos 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

Manuel Orlando Fernandes Alves 
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