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ACTA N.º 9
Reunião ordinária da Câmara Municipal de
Montalegre, realizada no dia 2 de Maio de
2006.

No dia dois de Maio de dois mil e seis, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre,
na ausência do Senhor Presidente da Câmara, sob a Presidência do Vice-Presidente, Prof.
Manuel Orlando Fernandes Alves, e com a participação dos Senhores Vereadores, Eng.
Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Dra. Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, Dra.
Maria de Lurdes Martins Ramada e Dr. António Gonçalves Araújo, e comigo, Nuno Vaz Ribeiro,
Director do Departamento de Administração e Finanças, na qualidade de secretário. ________
Pelo Vice-Presidente, quando eram quinze horas e cinquenta minutos, foi declarada aberta a
reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia, elaborada, datada, assinada e
expedida no dia vinte e sete de Abril do ano em curso, documento que vai ficar arquivado no
maço de documentos relativos a esta reunião. _______________________________________
I
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1 - JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO RODRIGUES. ____

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, solicitou a
justificação da ausência do Senhor Presidente da Câmara, com fundamento na circunstância
de o mesmo estar fora do concelho em representação municipal. ________________________
2 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA,
ANTÓNIO MARIA DIAS CASCAIS. __________________________________________________________________

O Senhor Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, solicitou a justificação da
ausência do Senhor Vereador António Maria Dias Cascais, com fundamento em razões de
natureza profissional inadiáveis, que o impedem de estar presente nesta reunião. ___________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ______
II
ACTAS

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA
NO DIA DEZASSETE DE ABRIL DOIS MIL E SEIS. _______________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal, depois de ter dispensado a sua leitura, com fundamento

em ter sido distribuída conjuntamente com a ordem do dia da presente reunião, deliberou, por
unanimidade, aprovar a referida acta. ______________________________________________
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III
INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA

IV
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS
1 – FESTAS DO CONCELHO / TRANSFERÊNCIA DE € 2.600,00 PARA A COMISSÃO FABRIQUEIRA _________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, proposta formulada pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues,
datada de 20 de Abril do ano em curso, cujo respectivo teor se transcreve, de seguida, na
íntegra, para os devidos efeitos legais: _____________________________________________
“Despacho. __________________________________________________________________
Festas do concelho. ___________________________________________________________
Verificadas as contas das festas do concelho de 2005 apurou-se um saldo de 2.600 euros
negativos. ___________________________________________________________________
Confirmando-se que essa verba corresponde a compromissos assumidos pela organização,
determino o seu pagamento. _____________________________________________________
Por haver urgência na regularização da conta da Comissão Fabriqueira na CGD, determino a
sua transferência imediata, apresentando-se a ratificação em próxima reunião do executivo. __
À Contabilidade. ______________________________________________________________
Montalegre, 20 de Abril de 2005. _________________________________________________
O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ______________________
Esta proposta, composta por uma página, apesar de transcrita, vai ficar apensa ao maço de documentos
relativos a esta acta, sob a forma de doc. n.º 1. __________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o aludido despacho,

bem como os efeitos financeiros dele decorrentes para o orçamento municipal. _____________
Ao Serviço de Contabilidade para os devidos efeitos. _________________________________
2 – FESTAS DO CONCELHO / PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTALEGRE E A FÁBRICA DA IGREJA
DE MONTALEGRE _______________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, minuta do protocolo mencionado supra,
bem como um documento anexo ao mesmo, relativo à programação das festas do concelho e
correspondentes encargos – documentos cujo teor integral se dá aqui por reproduzido para os devidos
efeitos legais e dos quais se arquiva cópia, no respectivo maço, sob a forma de doc.s n.ºs 2 e 3 –. _____
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e a

abstenção do Sr. Vice-Presidente da Câmara, aprovar o clausulado do aludido protocolo, bem
como, nos termos e com fundamento no mesmo, autorizar a transferência financeira, no valor
de € 79.260,00 (setenta e nove mil, duzentos e sessenta euros), para a Comissão da Fábrica
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da Igreja de Montalegre, pessoa colectiva de direito canónico, com sede na freguesia e
concelho de Montalegre. _______________________________________________________
A Câmara deliberou ainda, igualmente por unanimidade, legitimar o Sr. Presidente da Câmara
a outorgar o aludido protocolo, em representação do município de Montalegre. ____________
À Divisão Sócio Cultural para procedimentalizar a presente deliberação. __________________
Ao Serviço de Contabilidade para, logo que outorgado o protocolo em causa, no respeito pela
legalidade contabilística e orçamental, proceder ao pagamento da transferência financeira ora
aprovada, de acordo com as determinações superiores, bem como à sua adequada
publicitação nos termos e para os efeitos constantes da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto. ______
Notifique-se a Fábrica da Igreja de Montalegre do teor da presente deliberação, bem como para
a outorga do identificado protocolo. _______________________________________________
3 – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO MONTANTE DE € 25.000,00, À JUNTA DE
FREGUESIA DE CABRIL, DESTINADO A CAMINHOS AGRÍCOLAS _______________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, em epígrafe, proposta formulada pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando
Rodrigues, datada de 27 de Abril do ano em curso, cujo respectivo teor se transcreve, de
seguida, na íntegra, para os devidos efeitos legais: ___________________________________
“Apoio caminhos agrícolas. ______________________________________________________
Freguesia de Cabril 25.000 euros. ________________________________________________
Para apoio para caminhos agrícolas na freguesia, transfira-se para a Junta de Freguesia a
importância de 25.000,00. _______________________________________________________
Montalegre, 27 de Abril de 2006. _________________________________________________
O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ______________________
Esta proposta, composta por uma página, apesar de transcrita, vai ficar apensa ao maço de documentos
relativos a esta acta, sob a forma de doc. n.º 4. __________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com fundamento na aludida

proposta, conceder apoio financeiro, no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), à
Freguesia de Cabril, destinado a caminhos agrícolas. _________________________________
Ao Serviço de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento do apoio financeiro ora aprovado. _____________________________
À Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral para dar conhecimento do teor
da presente deliberação à entidade beneficiária do apoio financeiro ora aprovado. __________

V
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 – PLANEAMENTO / ORDENAMENTO

___________________________________________________________________________________
Acta n.º 9 - Reunião ordinária da Câmara Municipal Montalegre, realizada no dia 02 de Maio de 2006

Folha n.º 4
_______________

2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO
3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO
4 – SERVIÇOS URBANOS

VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS

VII
FORNECIMENTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS
VIII
GESTÃO AUTÁRQUICA
1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1 - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFECTUADOS (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). ___

Foi presente, pelos serviços de contabilidade, para efeitos de conhecimento pelo executivo
municipal, a relação dos pagamentos efectuados pela autarquia – lista de ordens de
pagamento -, no período compreendido entre os dias 17 e 27 de Abril do ano em curso, na
importância global ilíquida de € 629.941,90 (seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e
quarenta e um euros e noventa cêntimos) – ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia
de tal documento, sob a forma de doc. n.º 5, no maço de documentos relativo à presente acta –. ______
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

2.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º 80/2006 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). __

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 80, respeitante ao dia vinte e seis de Abril do ano em curso, o qual apontava para
um total de disponibilidades da ordem de € 1.510.180,65 (um milhão, quinhentos e dez mil,
cento e oitenta euros e sessenta e cinco cêntimos), sendo que € 555.323,92, correspondem a
dotações orçamentais e € 954.879,93, a dotações não orçamentais – documento cujo teor se dá
aqui por integrado e reproduzido e se arquiva, cópia, no maço de documentos relativo à presente acta,
sob a forma de doc. n.º 6 –. _______________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

IX
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
X
DIVERSOS
1 – PAGAMENTO DA QUOTA RELATIVA AO ANO ECONÓMICO DE 2006 À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
MUNICÍPIOS PORTUGUESES. _______________________________________________________
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Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, ofício expedido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a
referência OFI:644/2006-PBA, registado na Secção Administrativa de Taxas, Expediente e
Arquivo Geral, sob a referência CMM004104, no dia 06 de Abril do ano em curso – documento
cujo respectivo teor se dá aqui por reproduzido para os devidos efeitos legais e se anexa ao maço de
documentos relativos a esta acta, sob doc. n.º 7 –. _______________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar da agenda este assunto,

na medida em que o mesmo já foi objecto de decisão na reunião de 20 de Fevereiro do ano em
curso, decorrendo, desse facto, a inutilidade de tomar nova deliberação. __________________
Ao serviço de Contabilidade para os devidos efeitos. __________________________________
XI
ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA
(cfr. artigo 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro)
1– CANDIDATURA/PROPOSTA CONJUNTA A APRESENTAR PELOS MUNÍCIPIOS DE MONTALEGRE E DE
BOTICAS AO MECANISMO FINANCEIRO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU, DESIGNADA POR “ECOMUSEU
DE BARROSO. _________________________________________________________________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Orlando Alves, propôs ao Executivo Municipal que, nos
termos do artigo 83º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, reconheça
a urgência de deliberação sobre o assunto identificado em epígrafe. _____________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução do referido

assunto. _____________________________________________________________________
Assim, foram presentes, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto
mencionado em epígrafe, dois quadros sinópticos, identificadores das actividades a
desenvolver e os encargos correspondentes, um relativo ao município de Montalegre e o outro
ao município de Boticas, bem como cópia das condições de acesso ao Mecanismo Financeiro
do Espaço Económico Europeu – documentos cujo teor se dá aqui por reproduzido e integrado para
os devidos efeitos legais e se anexam ao maço de documentos desta reunião, sob a forma de docs. n.ºs
8, 9 e 10, respectivamente –. ______________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou,

por

unanimidade,

aprovar

a aludida

candidatura/proposta. Proceda-se em conformidade com a mesma. ______________________
Ao respectivo serviço municipal para operacionalizar a presente deliberação. ______________
XII
REUNIÃO PÚBLICA MENSAL
(cfr. n.º 2 do artigo 84.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro)
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XIII
APROVAÇÃO DA ACTA SOB A FORMA DE MINUTA
(cfr. n.º 2 e 3 do artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro)

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a acta sob a forma de minuta, nos
precisos termos do disposto no artigo 92.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com vista à sua executoriedade imediata. ______________
XIV
ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião quando eram
dezasseis horas e cinco minutos e para constar se lavrou a presente acta, e eu, Nuno Vaz
Ribeiro, na qualidade de secretário, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Vice-Presidente
da Câmara. __________________________________________________________________

O Vice-Presidente da Câmara: _____________________________________

O Secretário da reunião: ______________________________________
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