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ACTA N.º 16
Reunião ordinária da Câmara Municipal de
Montalegre, realizada no dia 21 de Agosto de
2006.

No dia vinte e um 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, na ausência do Senhor Presidente da Câmara, sob a Presidência do VicePresidente, 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, António Maria Dias Cascais, 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 quarenta minutos, foi declarada aberta a
reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia, elaborada, datada, assinada e
expedida no dia dezassete 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 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
se encontrar no gozo de férias. ____________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

II
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS
III
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO
2 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO

IV
GESTÃO AUTÁRQUICA
1 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
1.1 - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFECTUADOS (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). ___
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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 três e dezassete de Agosto em curso, na
importância global ilíquida de € 220.743,16 (duzentos e vinte mil, setecentos e quarenta e três
euros e dezasseis cêntimos) – ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal documento,
sob a forma de doc. n.º 1, 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 1.525, 1.759, 1.787, 1.791, 1.792, 1805 e 1807. ___________
O Senhor Vice-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 156/2006 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). ___

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 156, respeitante ao dia dezasseis de Agosto do ano em curso, o qual apontava
para um total de disponibilidades da ordem de € 1.851.207,21 (um milhão, oitocentos e cinquenta
e um mil, duzentos e sete euros e vinte e um cêntimos), sendo que € 1.045.358,91,
correspondem a dotações orçamentais e € 807.871,50, 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 – LEGADO ALBINO FIDALGO / AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE 18
HABITAÇÕES. ___________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, um ofício remetido pelo Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do
Estado (IGAPHE), subscrito pelo respectivo presidente do conselho directivo, identificado nesses
serviços pela referência 03768, com data de 4 de Agosto de 2006, o qual capeava um anexo,
designado por “Acordo de Colaboração entre o Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado e o Município de Montalegre, relativo à execução do testamento de Albino
José Fidalgo”, - 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 3 e 4, respectivamente, ao maço de
documentos relativo a esta acta –. ____________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o clausulado constante

da minuta do aludido protocolo, bem como legitimar o Senhor Presidente da Câmara para a
outorga do mesmo. ______________________________________________________________
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Acta n.º 16 - Reunião ordinária da Câmara Municipal Montalegre, realizada no dia 21 de Agosto de 2006

Folha n.º 3
_______________

Ao GAP para levar ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Directivo
do IGAPHE, o teor da presente deliberação. __________________________________________
V
FORNECIMENTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS
VI
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
VII
DIVERSOS
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)

Embora, de acordo com o regimento do órgão, se tratasse de uma reunião pública, não se
registou a presença de qualquer assistente/interessado/munícipe, consequentemente não houve
qualquer intervenção por parte do público. ____________________________________________
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)

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 Vice-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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