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                                                        MUNICIPIO DE MONTALEGRE 

                                                               CÂMARA MUNICIPAL 

                                                                N I PC 506 149 811 

 

 
Assunto: Ordem do dia da reunião extraordinária do executivo municipal, bem como os 
respetivos documentos de suporte, agendada para o dia 14 de novembro de 2022.  

 
Serve a presente para, no cumprimento das disposições legais combinadas, constantes no disposto no artigo 35º, nº 

1 alínea n) e art.º 41, nºs 1 e 2 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e do respetivo regimento do órgão executivo 

municipal em vigor, convocar V.Exª para uma reunião extraordinária da Câmara Municipal a realizar no próximo dia 
14 de novembro de 2022, pelas 10H30, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, sito à Praça do 

Município, nº 1, Vila e Concelho de Montalegre, bem como do respetivo documento de suporte. 

 
                    Período da ordem do dia 

 
 1 - Apreciação e votação da ata nº 20/2022, relativa à reunião ordinária de 20 de outubro. 

 2 - Apreciação e votação da ata nº 21/2022, relativa à reunião ordinária de 03 de novembro. 

 
 3 - Delegação de competências da câmara municipal na Presidente da Câmara Municipal - Proposta; 
 
 4 - Distribuição de Pelouros - para conhecimento; 
 
 5 - Designação de Vice-Presidente da Câmara - para conhecimento; 
 
 6 - Designação de Vereador a tempo inteiro - para conhecimento. 
   
 
 
 Montalegre, Paços do Município, 09 de novembro de 2022 
 
 
 Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves 
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