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ACTA N.º 25
Reunião ordinária da Câmara Municipal de
Montalegre, realizada no dia 4 de Dezembro
de 2006.

No dia quatro de Dezembro de dois mil e seis, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município, sito à Praça do Município, realizou-se a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Montalegre, sob a Presidência do Presidente da Câmara Municipal, Dr.
Fernando José Gomes Rodrigues, e com a participação dos Senhores Vereadores, Eng.
Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, Sr. António
Maria Dias Cascais, 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 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 trinta de Novembro do ano em curso, documento que vai ficar arquivado no
maço de documentos relativos a esta reunião. _______________________________________
I
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
II
ACTAS
APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA
NO DIA VINTE DE NOVEMBRO DE 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
maioria, com a abstenção do Senhor Vereador, Sr. António Maria Dias Cascais, em virtude de
ter estado ausente da reunião, aprovar a referida acta. ________________________________
III
INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA
IV
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS
1 – SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. _____________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, informação técnica prestada pela Chefe da Divisão sócio Cultural, Dra. Irene
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Esteves, documento cujo respectivo teor se transcreve, de seguida, na íntegra, para os devidos
efeitos legais: ________________________________________________________________
“Assunto: Subsídio de transporte para alunos com deficiência. _________________________
Requerente: Laura Maria Antunes dos Reis – Venda Nova. ____________________________
Proposta: ___________________________________________________________________
Que a Ex.ma Câmara, tal como em anos anteriores, subsidie as duas viagens semanais desta
jovem, entre Venda Nova e Braga, no quantitativo mensal de € 70,40. ____________________
A jovem deverá confirmar trimestralmente, a sua comparência às duas aulas semanais através
de declaração passada pelo INATEL. ______________________________________________
A Chefe da DSC, assinatura ilegível”. ______________________________________________
Esta informação, apesar de transcrita, bem como o requerimento que lhe deu causa, vão ficar apensas,
no formato de cópia, ao maço de documentos relativos a esta acta, sob a forma de doc.s nºs 1 e 2m
respectivamente. ______________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio

financeiro à jovem deficiente, Laura Maria Antunes dos Reis, com o NIF 213 972 883, residente
na localidade de Venda Nova, deste concelho, no valor mensal de € 70,40 (setenta euros e
quarenta cêntimos), nos termos, com os fundamentos e finalidade constantes da aludida
proposta. ____________________________________________________________________
À Divisão Sócio Cultural para notificar a interessada do teor do presente deliberação, bem
como para proceder ao acompanhamento do boa execução da mesma. __________________
Ao Serviço de Contabilidade para, com base em informação prestada pela Divisão Sócio
Cultural, proceder, de forma mensal, e postecipadamente, ao pagamento do auxílio económico
aprovado supra. ______________________________________________________________
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, designadamente nos termos e para os efeitos constantes da Lei n.º 26/94, de 19
de Agosto. ___________________________________________________________________
V
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 – PLANEAMENTO / ORDENAMENTO
2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO
3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO
3.1 - 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 28 DE NOVEMBRO DE 2006 / PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL. __________
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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 3, ao maço de documentos relativo a esta acta –. ______________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

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 dezassete e trinta de Novembro em
curso, na importância global ilíquida de € 1.335.094,91 (um milhão, trezentos e trinta e cinco
mil, noventa e quatro euros e noventa e um cêntimos) – ficando arquivado, para os devidos efeitos
legais, cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.º 4, no maço de documentos relativo à presente
acta –. _______________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

2.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º 229/2006 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). _

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 229, respeitante ao dia vinte e nove de Novembro do ano em curso, o qual
apontava para um total de disponibilidades na ordem de € 1.264.774,39 (um milhão, duzentos
e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos), sendo
que € 366.841,59, correspondem a dotações orçamentais e € 897.956,00, 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 5 –. __________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

IX
ACTIVIDADE REGULAMENTAR

X
DIVERSOS
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1 – REGULARIZAÇÃO DO SINISTRO OCORRIDO EM 02/08/2006, COM O LESADO JOAQUIM PIRES LOURENÇO
/ PEDIDO DE REEMBOLSO DA FRANQUIA CONTRATUAL. ____________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, informação subscrita pela Dra. Carina Moura, datada de 24 de Novembro do ano
em curso – 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 – ,sobre a qual foi exarado despacho,

pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, com o seguinte teor: “Pague-se”. ___
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. _________________________________
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)
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)

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. ____________________________________
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 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 Presidente da Câmara. ___

O Presidente da Câmara: _____________________________________

O Secretário da reunião: ______________________________________
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