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ACTA N.º 15
Reunião ordinária da Câmara Municipal de
Montalegre, realizada no dia 7 de Agosto de
2006.

No dia sete de Agosto 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, sob
a Presidência do Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando José Rodrigues Moura, e com a
participação dos Senhores Vereadores, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Prof. Manuel
Orlando Fernandes Alves, Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada e Dr. António Gonçalves Araújo,
e comigo, Nuno Miguel Fernandes Gonçalves, Assistente Administrativo, na qualidade de
secretário “ad hoc”, nomeado, nesta data, pelo Senhor Presidente da Câmara, em virtude de o
secretário habitual, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, se encontrar de férias. __________________________
Pelo Presidente, quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, foi declarada aberta a
reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia, elaborada, datada, assinada e
expedida no dia três de Agosto 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 DA SENHORA VEREADORA, DR.ª MARIA DE FATIMA PEREIRA FERNANDES
ALVES. ________________________________________________________________________

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, solicitou a justificação da
ausência do Senhora Vereadora, Dr.ª Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, com fundamento
na circunstância da mesma se encontrar de férias. _____________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

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. ______
I
ACTAS

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA NO
DIA DEZASSETE DE JULHO DE DOIS MIL E SEIS.

___________________________________________
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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
maioria, com a abstenção dos Vereadores Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo e Prof.
António Gonçalves Araújo, em virtude de terem estado ausentes da reunião, aprovar a referida
acta. _________________________________________________________________________
II
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS
1 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NO VALOR DE 1.000,00 EUROS, À JUNTA DE FREGUESIA DE
FERRAL, PARA A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS LENDAS DA PONTE DA MISARELA. _________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, um requerimento elaborado pelo Presidente da Junta de Ferral, a solicitar apoio
logístico e financeiro, no valor de 1.000.00 euros - 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
docs. n.º 1. _____________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar apoio financeiro, no valor

de € 1.000,00 (mil euros), à Freguesia de Ferral, deste concelho, destinado às comemorações
das lendas da ponte da Misarela.___________________________________________________
Ao Serviço de Contabilidade para proceder ao pagamento do apoio financeiro aprovado supra. __
2 – PROPOSTA DE ATRIBUÍÇÃO DE SUBSÍDIO, NO VALOR DE 2.500,00 EUROS, AO CLUBE DE CAÇA E PESCA
“OS BARROSÕES”, PARA REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES DO CLUBE. ___________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, pedido de apoio financeiro, apresentado pelo Clube Caça e Pesca “Os Barrosões”,
destinado à realização de varias actividades desportivas - 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 2. ______________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar apoio financeiro, no valor

de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Clube de Caça e Pesca “Os Barrosões”, com
sede neste concelho, destinado para o fim peticionado. _________________________________
Ao Serviço de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento do apoio financeiro ora aprovado, bem como à sua adequada
publicitação nos termos e para os efeitos constantes da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto. ______
À DSC para dar conhecimento do teor da presente deliberação à entidade beneficiária do apoio
financeiro ora aprovado. ________________________________________________________
III
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO
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1.1 – PROCEDIMENTO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA RELATIVA A OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO/ PROCESSO
N.º 5/2006/DUSU/ REQUERENTE: COAGRIMONTE – COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES PARA
BATATA DE SEMENTE CRL.__________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, informação técnica prestada pelo Eng. António J. Quintanilha A. Borges, a
desempenhar funções na Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos (DUSU), datada de 11 de
Julho do ano em curso – documento cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais e se anexa, sob a forma de doc. n.º 3, ao maço de documentos relativo a esta acta –. _____
DESPACHO EXARADO SOBRE ESSA INFORMAÇÃO TÉCNICA PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, PROF. MANUEL
ORLANDO FERNADES ALVES, EM 13 DE JULHO DE 2006: “À C.M.”.
DELIBERAÇÃO:

_______________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de loteamento e

respectivas obras de urbanização, nos termos e com os fundamentos constantes da informação
técnica a que se aludiu supra. Proceda-se de acordo com o proposto nas conclusões da aludida
informação técnica, ora aprovada. __________________________________________________
Notifiquem-se a interessada do teor integral da presente deliberação. ______________________
À Secção Administrativa da DUSU para operacionalizar a presente decisão administrativa. _____
1.2 - PROCEDIMENTO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA A INSTALAÇÃO DE UM PARQUE DE
MERENDAS / PROCESSO N.º 2/2005/DUSU/ REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE GRALHAS. ________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, informação técnica prestada pelo Eng. António J. Quintanilha A. Borges, a
desempenhar funções na Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos (DUSU), datada de 19 de
Julho do ano em curso – documento cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais e se anexa, sob a forma de doc. n.º 4, ao maço de documentos relativo a esta acta –. _____
DESPACHO EXARADO SOBRE ESSA INFORMAÇÃO TÉCNICA PELO VEREADOR RESPONSÁVEL, PROF. MANUEL
ORLANDO FERNADES ALVES, EM 22 DE JUNHO DE 2006: “À C.M.”.
DELIBERAÇÃO:

_______________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido em causa, nos

termos e com os fundamentos constantes da informação técnica a que se aludiu supra. Procedase de acordo com a aludida informação técnica, ora aprovada. ___________________________
Notifique-se o interessado do teor integral da presente deliberação. ________________________
À Secção Administrativa da DUSU para operacionalizar a presente decisão administrativa. _____
2 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO
2.1 – LISTAGEM DE DESPACHOS PRATICADOS PELO VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA, MANUEL
ORLANDO FERNANDES ALVES, NO USO DE COMPETÊNCIAS SUBDELEGADAS, NA ÁREA DO URBANISMO,
DATADA DE 01 DE AGOSTO DE 2006 / PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. _____________

Foi presente, para conhecimento do executivo municipal, a listagem identificada em epígrafe, –
documento cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa, sob a
forma de doc. n.º 5, ao maço de documentos relativo a esta acta –. ____________________________
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DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

IV
GESTÃO AUTÁRQUICA
1 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
1.1 - 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 Montalegrense – lista de ordens
de pagamento -, no período compreendido entre os dias 13 de Julho e 02 de Agosto em curso, na
importância global ilíquida de € 1.017.913,06 (um milhão, dezassete mil, novecentos e treze
euros e seis cêntimos) – ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal documento, sob a
forma de doc. n.º 7, no maço de documentos relativo à presente acta –. __________________________

Quanto a este assunto o Senhor Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, vereador eleito
pelas listas do Partido Social Democrata, solicitou, pelo modo oral, ao Senhor Presidente da
Câmara, acesso, a título de consulta, aos processos de despesa que deram origem às ordens de
pagamento identificadas pelos n.ºs 1.112, 1.586, 1.606, 1.614, 1.620, 1.650, 1.694, 1.695, 1.712,
1.740, 1.741 e 1.763. ____________________________________________________________
O Senhor Presidente da Câmara, em resposta, disse que daria instruções aos serviços de
contabilidade para esse efeito. _____________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_________________________________

1.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º 147/2006 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). ___

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 147, respeitante ao dia dois de Agosto do ano em curso, o qual apontava para um
total de disponibilidades da ordem de € 1.235.200,30 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil,
duzentos euros e trinta cêntimos), sendo que € 390.401,58, correspondem a dotações
orçamentais e € 844.821,92, 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 8 –. __________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_________________________________

1.3 – PEDIDO DE RESERVA DO LOTE N.º 45, DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MONTALEGRE, APRESENTADO
PELO SR. ARTUR MANUEL AFONSO DIAS, RESIDENTE EM PISÕES. ______________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, requerimento apresentado pelo Sr. Artur Manuel Afonso Dias, registado nos serviços
sob a referência CMM007813, no dia 2 de Agosto de 2006, 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 9 –. _________________________________________________________________
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DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de reserva do

lote n.º 45, do loteamento Industrial de Montalegre, nos termos e condições constantes do
respectivo regulamento municipal, pelo prazo de seis meses, findo o qual, não se mostrando
cumpridas as exigências regulamentares, caducará. ____________________________________
À Secção Administrativa do DT para proceder à notificação do interessado do teor integral da
presente deliberação, bem como para que se lhe remeta cópia do regulamento municipal com
base no qual foi aprovado o pedido de reserva do lote de terreno em causa. _________________
V
FORNECIMENTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS
1 - CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DA REDE DE TRANSPORTES ESCOLARES NA ÁREA DO CONCELHO
DE MONTALEGRE, ANO LECTIVO DE 2006/2007 / RELATORIO FINAL/ PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO / MINUTA
DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ____________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, o relatório de análise das propostas elaborado pelo Júri nomeado para o retro citado
procedimento concursal - documento cujo teor se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos
legais e que se arquiva no maço de documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 10 -. ___

Foi ainda presente, para efeitos de aprovação, minuta do respectivo contrato de prestação de
serviços, - documento cujo teor se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se
arquiva no maço de documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 11 -. ______________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com fundamento no aludido

relatório de análise das propostas, documento anexo a esta acta sob a forma de doc. n.º 10, o
seguinte: ______________________________________________________________________
a) – Na sequência de audiência previa dos interessados, adjudicar à firma ordenada em primeiro
lugar, Salamodetur – Viagens e Transportes, Lda., a prestação de serviços de transportes
escolares terrestres de alunos, em circuitos especiais, na área do concelho de Montalegre, ano
lectivo de 2006/2007”, pelo valor de € 2.086,36 (dois mil, oitenta e seis cêntimos e trinta e seis
cêntimos), por dia, o que perfaz o valor global, por ano lectivo, de € 409.160,00 (quatrocentos e
nove mil, cento e sessenta euros), ao qual acresce IVA à taxa legal de 5%. _________________
b) – Aprovar a respectiva minuta do contrato de prestação de serviços, a fim de ser enviada para
a empresa adjudicatária, para efeitos de reclamação quanto ao seu clausulado; ______________
c) – Notificar a firma adjudicatária para, nos termos legais, proceder à apresentação dos
documentos necessários à outorga do contrato escrito, designadamente caução; _____________
d) – Legitimar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o contrato de prestação de serviços, o qual
deverá ser realizado pelo funcionário que desempenha as funções de oficial público; __________
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e) – Posteriormente, remeter para o Tribunal de Contas, o respectivo contrato, para efeitos da
sua fiscalização prévia. __________________________________________________________
À Divisão Sócio Cultural para operacionalizar a presente decisão. _________________________
2 – APROVAÇÃO DO PROCESSO DE CONCURSO (PROGRAMA DE CONCURSO, CADERNO DE ENCARGOS E
MINUTA DE AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO), PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA MOBILIÁRIA (LEASING), PELO PERIODO DE 48 MESES, A UTILIZAR PARA AQUISIÇÃO DE
VIATURAS. ______________________________________________________________________

Foi presente, para conhecimento do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues,
datado de 25 de Julho em curso, o qual, no uso de delegação de competência concedida pela
Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 4 de Novembro de 2005, autorizou a abertura de
procedimento concursal, na modalidade de concurso público internacional, bem como aprovou o
respectivo processo (programa de concurso, caderno de encargos e minuta de anúncios),
destinado à contratação de serviços de locação financeira mobiliária (leasing), pelo período de 48
meses, destinados a financiar a aquisição de viaturas – documentos cujo teor se dá aqui por
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e os quais se anexam, cópia simples, sob a forma de
docs. n.ºs 12 e 13, respectivamente, ao maço de documentos relativo a esta acta –. ________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do

aludido despacho e do processo de concurso, bem como dos respectivos efeitos. ____________
Ao Júri de acompanhamento desse concurso, identificado no aludido despacho, para os fins
constantes do mesmo. ___________________________________________________________
Ao DAF para acompanhar e supervisionar a evolução e tramitação do procedimento
administrativo, referido supra. ______________________________________________________
Os Senhores Vereadores eleitos pela lista do Partido Social Democrata presentes na reunião,
pela voz do Sr. Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, votaram contra, tendo apresentado,
pelo modo oral, a declaração de voto que de seguida se transcreve:________________________
“Há viaturas incluídas no processo que não se adequam ao serviço da Câmara e, quando nos
encontramos em período de contenção da despesa, não se justifica a aquisição de algumas
delas.” ________________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_________________________________

3 - DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÉVIO TENDENTE À AQUISIÇÃO, POR LEASING, DE DIVERSAS
VIATURAS, AO ABRIGO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE APROVISIONAMENTO CELEBRADOS PELA DIRECÇÃOGERAL DO PATRIMÓNIO. ____________________________________________________________

Foi presente, para conhecimento do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues,
datado de 25 de Julho em curso, no uso de delegação de competência concedida pela Câmara
Municipal na sua reunião ordinária de 4 de Novembro de 2005, através do qual foi determinada a
___________________________________________________________________________________
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aquisição, por ajuste directo, de diversas viaturas, as quais se encontram abrangidas por contrato
público de aprovisionamento celebrados pelo estado, cujo financiamento será feito através de
leasing, a contratar para o efeito – documento cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais e se anexa, cópia simples, sob a forma de doc. n.º 14, ao maço de documentos
relativo a esta acta –. ______________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor do

aludido despacho e do processo de concurso, bem como dos respectivos efeitos. ____________
Ao DAF para acompanhar e supervisionar a evolução e tramitação do procedimento
administrativo, referido supra. ______________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

________________________________

Os Senhores Vereadores eleitos pela lista do Partido Social Democrata presentes na reunião,
pela voz do Sr. Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, votaram contra, tendo apresentado,
de modo oral, a declaração de voto que de seguida se transcreve:_________________________
“Há viaturas incluídas no processo que não se adequam ao serviço da Câmara e, quando nos
encontramos em período de contenção da despesa, não se justifica a aquisição de algumas
delas.” ________________________________________________________________________
VI
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
VII
DIVERSOS
1 - DECRETO-LEI Nº124/2006, DE 28 DE JUNHO / AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA O LICENCIAMENTO DE FOGO DE
ARTIFÍCIO E OUTROS ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS EM ESPAÇOS RURAIS NO PERÍODO CRÍTICO. ______

Foi presente, para deliberação, relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, um ofício
remetido pela Associação de Municípios do Alto Tâmega – AMAT -, assinado pelo respectivo
Secretário-Geral, Eng. Mário Romeu Mendes, datada de 20 de Julho em curso, com o registo de
entrada nos serviços municipais CMM007518, de 26 de Julho de 2006,– documento cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa, cópia simples, sob a forma de
doc. n.º 15, ao maço de documentos relativo a esta acta – ___________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento do teor da

aludida comunicação escrita, bem como determinou que os pedidos de autorização prévia ao
abrigo 29.º, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, sejam instruídos com os elementos
nela referidos, por forma a harmonizar as práticas no âmbito dos municípios abrangidos pela
AMAT. ________________________________________________________________________
A Câmara deliberou, ainda, igualmente por unanimidade, delegar no presidente da Câmara, com
possibilidade de subdelegação, a competência para a autorização prévia para o lançamento de
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fogo de artifício e outros artefactos pirotécnicos em espaços rurais no período crítico, prevista na
retro citada disposição legal. ______________________________________________________
À Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, para operacionalizar a presente
deliberação, designadamente para dar publicitação, nos termos legais, à delegação de
competência ora aprovada. _______________________________________________________
2 - PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA, AMAT, EM PROJECTOS
“CARTOGRAFIA” E “PECADOS DO ALTO TAMEGA” / RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA
CÂMARA QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PATA A AMAT NO VALOR DE 13.690,00 EUROS,
DESTINADA A SUPORTAR ENCARGOS, RESULTANTES DESSA OPERAÇÃO, IMPUTADOS AO MUNICÍPIO DE
MONTALEGRE. ___________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação, relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, um ofício
remetido pela Associação de Municípios do Alto Tâmega – AMAT -, assinado pelo respectivo
Secretário-Geral, Eng. Mário Romeu Mendes, datada de 14 de Julho em curso, com o regista de
entrada nos serviços municipais CMM007187, de 17 de Julho de 2006, o qual capeava um
anexo, designado por “Mapa Global das Comparticipações em Falta dos Municípios Associados
em Projectos da AMAT”, documentos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os
efeitos legais e dos quais se anexa cópia simples, sob a forma de docs. n.ºs 16 e 17, respectivamente, ao
maço de documentos relativo a esta acta –, sobre o qual foi exarado, pelo Sr. Presidente da Câmara,

despacho com o seguinte teor: “À Contabilidade para transferir”. __________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor

Presidente da Câmara, bem como os respectivos efeitos financeiros dele decorrentes para o
orçamento municipal, os quais correspondem a 50% do valor total mencionado no aludido mapa,
ou seja, concretizam-se em, € 13.690,00 (treze mil, seiscentos e noventa euros). _____________
À Contabilidade para os devidos efeitos. _____________________________________________
VIII
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)
IX
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)
X
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)
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Folha n.º 9
_______________

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. ________________
XI
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 Miguel
Fernandes Gonçalves, na qualidade de secretário, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor
Presidente da Câmara. _________________________________________________________

O Presidente da Câmara: _____________________________________

O Secretário da reunião: _________________________________________
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