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ACTA N.º 8 

Reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Montalegre, realizada no dia 03 de Abril de 

2007. 

 

No dia três de Abril de dois mil e sete, 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, 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, António Maria Dias Cascais, e Dra. 

Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, e comigo, e comigo, Nuno Miguel Fernandes 

Gonçalves, Assistente Administrativo, na qualidade de secretário “ad hoc”, nomeado, nesta 

data, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, em virtude de o secretário habitual, Dr. Nuno 

Vaz Ribeiro, se encontrar de férias. _______________________________________________ 

Pelo Vice-Presidente, quando eram dezasseis horas e vinte 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 vinte e nove de Março 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 D A 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 se encontrar de férias. _______________________________________________ 

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

2 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR ELE ITO PELO PARTIDO SOCIALISTA, DR. 

ANTÓNIO GONÇALVES ARAÚJO. _________________________ _________________________________________ 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou a justificação da ausência do Senhor Vereador, 

Dr. António Gonçalves Araújo, com fundamento em razões de natureza profissional inadiáveis, 

relacionadas com a docência, que o impedem de estar presente nesta reunião. ____________ 

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

3 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DA SENHORA VEREADORA E LEITA PELO PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA, 

DRA. MARIA DE LURDES MARTINS RAMADA. ______________ _________________________________________ 

O Senhor Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, solicitou a justificação da 

ausência da Senhora Vereadora, Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada, com fundamento em 

razões de natureza profissional inadiáveis, que a impedem de estar presente nesta reunião. __ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ______ 

 
II 

ACTAS 
 
1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMAR A MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA 

NO DIA DEZANOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E SETE.  _______________________________________ 

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. ______________________________________________ 

 
III 

INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA 
 

1 – CONCURSO DE ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÕES NO BAIRRO ALBINO FIDALGO – LISTA DEFINITIVA DE 

CANDIDATOS. __________________________________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, um documento designado por “Prédio Albino Fidalgo – Lista definitiva de 

candidatos admitidos à atribuição de habitações em regime de comodato”, – 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 1 –. ________________________________________________________ 

Ainda relativamente a este assunto, foi presente um ofício remetido pelo Instituto de Gestão e 

Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE), registado na Secção Administrativa 

de Taxas, Arquivo Geral e Expediente, sob a designação CMM 002799, de 27 de Março de 

2007, dando conta da decisão favorável, tomada pelo respectivo Conselho Directivo, em sua 

reunião de 20 de Março de 2007, quanto à aludida lista definitiva de candidatos – 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 a lista definitiva de 

candidatos, constante do documento anexo a esta acta sob a forma de doc. n.º 1, cujo 

respectivo teor se dá aqui por integramente reproduzido. ______________________________ 

Notifique-se os interessados do teor da presente deliberação. __________________________ 

À Divisão Sócio Cultural para dar execução à presente deliberação. _____________________ 

 
IV 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS 
 

V 
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 

1 – PLANEAMENTO / ORDENAMENTO  

2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
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2.1 – PEDIDO DE DESAFECTAÇÃO DO LOTE N.º 1 À DECISÃ O DE CANCELAMENTO DO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 2/97, REQUERENTE: CALA: EMPREENDIMEN TOS TURÍSTICOS IMOBILIÁRIOS, LDA. _____ 

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 12 de 

Março de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 18/89/DUSU – documento cujo 

teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexa cópia, sob a forma 

de doc. n.º 3, ao maço de documentos relativo a esta acta –. ________________________________ 

TEOR DO DESPACHO EXARADO SOBRE ESSE DOCUMENTO PELO SENHOR VEREADOR DO URBANISMO, 

PROF. MANUEL ORLANDO FERNANDES ALVES, DATADO DE 22 DE MARÇO DE 2007: _________________ 

“ A C.M.”. ____________________________________________________________________  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida informação 

técnica. Proceda-se em conformidade com a mesma. _________________________________ 

À Secção Administrativa da DUSU para notificar a interessada do teor integral da presente 

deliberação e para promover as ulteriores diligências procedimentais. ____________________ 

3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

3.1 - LISTAGEM DE DESPACHOS PRATICADOS PELO VEREADO R EM REGIME DE PERMANÊNCIA, MANUEL 

ORLANDO FERNANDES ALVES, NO USO DE COMPETÊNCIAS SUB DELEGADAS, NA ÁREA DO URBANISMO, 

DATADA DE 27 DE MARÇO DE 2007 / PARA CONHECIMENTO D O 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 da qual se 

anexa cópia, sob a forma de doc. n.º 4, ao maço de documentos relativo a esta acta –.______________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal tomou conhecimento.  _______________________________ 

4 – SERVIÇOS URBANOS 

4.1– PROJECTO DE TOPONÍMIA DA FREGUESIA DA VENDA NO VA. _____________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, proposta subscrita pela Senhora Vereadora, Dra. Fátima Fernandes, datada de 23 

de Março do ano em curso, motivadora da necessidade de se proceder à alteração da 

toponímia da freguesia da Venda Nova, a qual capeava um dossier designado por projecto de 

alteração da toponímia dessa freguesia, composto por peças escritas e desenhadas – 

documentos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexam, 

ao maço de documentos relativo a esta acta, sob a forma de doc. n.º 5 –. _______________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido projecto de 

alteração da toponímia da freguesia da Venda Nova, deste concelho. ____________________ 

Envie-se cópia do mesmo à Junta de Freguesia da Venda Nova, para efeitos de conhecimento 

e acompanhamento da boa execução material da presente deliberação. __________________ 
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Dê-se-lhe, ainda, devida publicitação, por edital a afixar nos lugares de estilo, com especial 

enfoque para a aludida freguesia, bem como proceda-se ao envio de um exemplar desse 

projecto, ora aprovado, para as entidades que, por força da sua actividade, nele tenham 

interesse, designadamente, CTT, Serviço de Finanças local, Tribunal Judicial de Montalegre, 

Conservatória do Registo Predial e Guarda Nacional Republicana. _______________________ 

À Secção Administrativa da DUSU para operacionalizar esta deliberação. _________________ 

4.2– PROJECTO DE TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE PONDRAS.  ________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, proposta subscrita pela Senhora Vereadora, Dra. Fátima Fernandes, datada de 20 

de Março do ano em curso, motivadora da necessidade de se proceder à alteração da 

toponímia da freguesia de Pondras, a qual capeava um dossier designado por projecto de 

alteração da toponímia dessa freguesia, composto por peças escritas e desenhadas – 

documentos cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e se anexam, 

ao maço de documentos relativo a esta acta, sob a forma de doc. n.º 6 –. _______________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido projecto de 

alteração da toponímia da freguesia de Pondras, deste concelho. _______________________ 

Envie-se cópia do mesmo à Junta de Freguesia de Pondras, para efeitos de conhecimento e 

acompanhamento da boa execução material da presente deliberação. ____________________ 

Dê-se-lhe, ainda, devida publicitação, por edital a afixar nos lugares de estilo, com especial 

enfoque para a aludida freguesia, bem como proceda-se ao envio de um exemplar desse 

projecto, ora aprovado, para as entidades que, por força da sua actividade, nele tenham 

interesse, designadamente, CTT, Serviço de Finanças local, Tribunal Judicial de Montalegre, 

Conservatória do Registo Predial e Guarda Nacional Republicana. _______________________ 

À Secção Administrativa da DUSU para operacionalizar esta deliberação. _________________ 

4.3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA VEREADORA FÁTIMA FER NANDES, NO USO DAS COMPETÊNCIAS 

DELEGADAS RELATIVA ÀS DECISÕES TOMADAS QUANTO AO PA GAMENTO DE FACTURAS DE CONSUMO 

DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES, DATADA DE 27 DE MARÇO DE 200 7. ______________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, informação prestada pela Senhora Vereadora, Dra. Maria de Fátima P. Fernandes 

Alves, datada de 27 de Março de 2007 – documento cujo teor se dá aqui por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais e do qual se anexa cópia, sob a forma de doc. n.º 7, ao maço de 

documentos relativo a esta acta –. ___________________________________________________ 

A aludida informação capeava dois pedidos de pagamento, em prestações, de dívida referente 

a consumo de água, cujos acordos foram registados sob os n.ºs 062070300002 e 

062070300003 – documentos cujo teor se dá aqui por reproduzido e dos quais se arquiva cópia no 

maço de documentos relativo à presente acta, sob a forma de doc.s n.ºs 8 e 9 –. __________________ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os aludidos acordos de 

pagamento, em prestações. No entanto, caso se verifique a falta de pagamento tempestivo de 

qualquer das prestações em dívida vencer-se-ão imediatamente todas as demais. __________ 

Notifique-se os interessados do teor integral da presente deliberação. ____________________ 

Ao Serviços de Águas para dar execução à presente deliberação e acompanhar a regularidade 

do cumprimento dos acordos de pagamento ora ratificados. ____________________________ 

 
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 CONHE CIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). ___ 

Foi presente, pelos serviços de contabilidade, para efeitos de conhecimento pelo executivo 

municipal, relação dos pagamentos efectuados pela autarquia – lista de ordens de pagamento -

reportada ao período de quinze a trinta de Março de dois mil e sete, na importância global 

ilíquida de € 939.770,93 (novecentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta euros e noventa 

e três cêntimos) – 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 10 –. _____________________ 

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 Vice-Presidente 

da Câmara, acesso, a título de consulta, aos processos de despesa que deram origem às 

ordens de pagamento identificadas pelos nºs 18, 275, 610, 611, 673, 674, 683, 689, 690, 713, 

720 e 731. ___________________________________________________________________ 

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.  _______________________________ 

2.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º 62 /2007 (PAR A CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). __ 

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da 

tesouraria n.º 62, respeitante ao dia vinte e nove de Março do ano em curso, o qual apontava 

para um total de disponibilidades na ordem de € 1.554.340,96 (um milhão, quinhentos e 

cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta euros e noventa e seis cêntimos), sendo que € 

710.140,72, correspondem a dotações orçamentais e € 844.223,44, a dotações não 
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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 11 –. _________________________ 

DELIBERAÇÃO : A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______________________________  

 
IX 

ACTIVIDADE REGULAMENTAR  
 

X 
DIVERSOS 

 
1 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE M ONTALEGRE, A REN, S.A. E A EDP 

PRODUÇÕES, S.A., NO ÂMBITO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGI COS NO CASTRO DE S. VICENTA DA CHÃ. _ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, a minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Montalegre, a REN, S.A. e a 

EDP – Produção, S.A., – documento cujo teor se dá aqui por integrado e reproduzido e da qual se 

arquiva cópia, ao maço de documentos relativo à presente acta, sob a forma de doc. n.º 12 –._________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida minuta de 

protocolo, bem como legitimar o Senhor Presidente da Câmara para o acto da outorga do 

mesmo. _____________________________________________________________________ 

Ao Dr. David Teixeira, responsável pelo Ecomuseu do Barroso, para promover a execução da 

presente deliberação, designadamente para promover a notificação do teor da presente 

deliberação as partes interessadas, bem como as diligências necessárias para a outorga do 

aludido protocolo. _____________________________________________________________ 

Depois de assinado, deverá ser remetida cópia de tal documento aos serviços municipais de 

contabilidade para efeitos de enquadramento da receita. ______________________________  

2 – PAGAMENTO DA QUOTA ANUAL DE 2007, RELATIVA À AS SOCIAÇÃO EUROPEIA DOS ELEITOS DE 

MONTANHA. ___________________________________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, ofício remetido pela Associação 

Europeia dos Eleitos de Montanha (AEM), com o registo de entrada, na Secção Administrativa 

de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, n.º 002591, de 21 de Março do ano em curso, 

solicitando o pagamento da quota relativa ao ano de 2007, no valor de € 850,00 (oitocentos e 

cinquenta 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 doc. n.º 13 –.  ________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento à 

Associação Europeia dos Eleitos de Montanha (AEM), da quantia de € 850,00 (oitocentos e 

cinquenta euros), relativa à quota de associado do ano de 2007. ________________________ 

Notifique-se a AEM do teor da presente deliberação. __________________________________ 

Aos Serviços de Contabilidade para os devidos efeitos. _______________________________ 
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3 – PAGAMENTO DA QUOTA MENSAL DE ASSOCIADO DA ASSOC IAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA, 

NO VALOR DE € 1.000,00, REFERENTE A 2007. ___________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, fax remetido pela Associação de 

Municípios do Alto Tâmega, e subscrito pelo respectivo Secretário-Geral, Eng. Mário Romeu 

Mendes, informando que a quotização mensal fixada para o ano de 2007, é de € 1.000,00 (mil 

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 doc. n.º 14 –. ________________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da quota 

mensal, valor de € 1.000,00 (mil euros), referente ao ano de 2007, devida pelo município de 

Montalegre à Associação de Municípios do Alto Tâmega. ______________________________ 

Notifique-se a AMAT do teor da presente deliberação. ________________________________ 

Aos Serviços de Contabilidade para os devidos efeitos. _______________________________ 

4 – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS RELATIVAS A PROJECTOS D A AMAT / LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS MENSAIS.  

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, ofício remetido pela Associação de 

Municípios do Alto Tâmega, subscrito pelo respectivo Secretário-Geral, Eng. Mário Romeu 

Mendes, com o registo de entrada, na Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo 

Geral, n.º 001984, de 05 de Março do ano em curso, solicitando o pagamento de 

comparticipações em falta, referentes a projectos promovidos pela AMAT, constante de mapa 

enviado em anexo - documentos cujo respectivo teor se dá aqui por reproduzido para os devidos efeitos 

legais e se anexam, ao maço de documentos relativos a esta acta, respectivamente sob a forma de doc.s 

n.º 15 e 16 –. __________________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento das 

comparticipações em falta, à AMAT, ou seja, € 145,60, da Carta Educativa, € 130,95, da Carta 

do Ruído, € 50,00, da Carta Desportiva, e € 229,78, da Cartografia à Escala 1:10 000._______ 

Notifique-se a AMAT do teor da presente deliberação. ________________________________ 

Aos Serviços de Contabilidade para os devidos efeitos. _______________________________ 

5 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA, NO VALOR DE € 200,00, P ARA LIQUIDAÇÃO DE DUAS QUOTAS MENSAIS 

RELATIVAS A DESPESAS CUJOS COMPROMISSOS ESTAVAM ASS UMIDOS ANTERIORMENTE À 

DELIBERAÇÃO DE CONDUZIR A ZERO, O ORÇAMENTO DO GAT.  _______________________________  

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, fax remetido pela Associação de 

Municípios do Alto Tâmega, subscrito pelo respectivo Secretário-Geral, Eng. Mário Romeu 

Mendes, solicitando o pagamento de duas quotas mensais, no valor unitário de € 100,00, 

destinadas a satisfazer compromissos assumidos pelo GAT em momento anterior à decisão de 

conduzir a zero, o orçamento desse serviço - 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 

a forma de doc. n.º 17 –. __________________________________________________________ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento ao 

Gabinete de Apoio Técnico do Alto Tâmega (GAT), de duas quotas mensais, referentes aos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2007, no valor global de € 200,00 (duzentos euros). _______ 

Notifique-se o GAT do teor da presente deliberação. __________________________________ 

Aos Serviços de Contabilidade para os devidos efeitos. _______________________________ 

6 – AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL / PORTUGAL CLÁSSIC 2007 DE 1 A 5 DE OUTUBRO DE 2007 / PEDIDO 

DE PARECER. __________________________________________________________________  

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, pedido de parecer formulado pelo 

Automóvel Club de Portugal, quanto à realização de prova desportiva automóvel, denominada 

“Portugal Classic 2007”, a realizar entre o dia 1 e o dia 5 de Outubro de 2007, com o registo de 

entrada, na Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, n.º 002841, de 28 de 

Março 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 a forma de doc. n.º 18 –. __ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de parecer 

formulado pelo Automóvel Club de Portugal. ________________________________________ 

À Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral para notificar a entidade 

interessada do teor da presente deliberação. ________________________________________ 

7 – RESAT – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓ LIDOS, S.A. / RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 

ECONÓMICO DE 2006. ____________________________________________________________ 

Foi presente, para conhecimento do executivo municipal, o Relatório e Contas do Exercício de 

2006, remetido pela RESAT, S.A., empresa participada pelo município de Montalegre - 

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 19 –. _______________________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento dos 

referidos documentos de prestação de contas, relativos ao exercício económico de 2006. ____ 

O aludido relatório e contas deverá ser presente na próxima reunião ordinária do órgão 

deliberativo do município, igualmente para conhecimento. _____________________________ 

8 – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO ENSINO DE ENFERMAGEM EM  CHAVES / RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 

ECONÓMICO DE 2006. ____________________________________________________________ 

Foi presente, para conhecimento do executivo municipal, o Relatório e Contas do Exercício de 

2006, remetido pela Associação Promotora do Ensino de Enfermagem em Chaves, pessoa 

colectiva sem fins lucrativos participada pelo município de Montalegre - 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 20 –. ______________________________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento dos 

referidos documentos de prestação de contas, relativos ao exercício económico de 2006. ____ 
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O aludido relatório e contas deverá ser presente na próxima reunião ordinária do órgão 

deliberativo do município, igualmente para conhecimento. _____________________________ 

9 – INDEMNIZAÇÃO A MANUEL DA EIRA AFONSO, NO VALOR DE € 4.250, POR OCUPAÇÃO DE 1.130 M2 PARA 

AS FOSSAS DE PARADELA. ________________________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, 

datada de 24 de Março do ano em curso, documento cujo respectivo teor se transcreve, na 

íntegra, para os devidos efeitos: __________________________________________________ 

“Manuel da Eira Afonso – 4.520 euros. _____________________________________________ 

Saneamento de Parada. ________________________________________________________ 

Pela ocupação de 1.130 m2 para as fossas de Parada, pague-se a Manuel da Eira Afonso, 

residente em Montalegre, o valor de 4.520 euros. ____________________________________ 

À C.M. ______________________________________________________________________ 

Montalegre, 24 de Março de 2007. ________________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ______________________ 

Apesar de transcrita, cópia desta proposta vai ficar apensa ao maço de documentos relativos a esta acta, 

sob a forma de doc. n.º 21 –. _______________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

bem como autorizar os efeitos financeiros dela decorrentes para o orçamento municipal, com 

dispensa de quaisquer formalidades adicionais. ______________________________________ 

Ao Serviço de Contabilidade para os devidos efeitos. _________________________________ 

10 – INDEMNIZAÇÃO A DOMINGOS DIAS MARTINS, NO VALOR  DE € 350.00, POR OCUPAÇÃO DE 70 M2, PARA 

CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DA ÁGUA DE PARADELA. _____________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, 

datada de 24 de Março do ano em curso, documento cujo respectivo teor se transcreve, na 

íntegra, para os devidos efeitos: __________________________________________________ 

“Domingos Dias Martins – 350 euros. ______________________________________________ 

Água de Parada. ______________________________________________________________ 

Pela ocupação de 70 m2, para a construção do depósito da água de Parada, pague-se a 

Domingos Dias Martins, de Parada, a importância de 350 euros. ________________________ 

À CM. ______________________________________________________________________ 

Montalegre, 24 de Março de 2007. ________________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ______________________ 

Apesar de transcrita, cópia desta proposta vai ficar apensa ao maço de documentos relativos a esta acta, 

sob a forma de doc. n.º 22 –. _______________________________________________________ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

bem como autorizar os efeitos financeiros dele decorrentes para o orçamento municipal, com 

dispensa de quaisquer formalidades adicionais. ______________________________________ 

Ao Serviço de Contabilidade para os devidos efeitos. _________________________________ 

11 – INDEMNIZAÇÃO A DANIEL CARNEIRO AFONSO, NO VALO R DE € 1.000.00, POR TERRENO OCUPADO NO 

AVELAR PARA ALARGAMENTO DA RUA E CONSTRUÇÃO DA PONT E. __________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, 

datada de 28 de Março do ano em curso, documento cujo respectivo teor se transcreve, na 

íntegra, para os devidos efeitos: __________________________________________________ 

“Arruamentos a Montalegre. _____________________________________________________ 

Daniel Carneiro Afonso – 1.000 euros. _____________________________________________ 

A Câmara ocupou e já pagou o terreno ocupado no Avelar para alargamento da rua e para 

construção da ponte. ___________________________________________________________ 

Verifica-se no entanto que não é possível criar o acesso ao terreno anexo à casa do Sr. Daniel 

como anteriormente estava previsto porque a rua rebaixou naquele local. _________________ 

Pela indemnização destes prejuízos pague-se a Daniel Carneiro Afonso a importância de 1.000 

euros. ______________________________________________________________________ 

Montalegre, 28 de Março de 2007. ________________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ______________________ 

Apesar de transcrita, cópia desta proposta vai ficar apensa ao maço de documentos relativos a esta acta, 

sob a forma de doc. n.º 23 –. _______________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

bem como autorizar os efeitos financeiros dele decorrentes para o orçamento municipal, com 

dispensa de quaisquer formalidades adicionais. ______________________________________ 

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 Sete mbro, alterada  

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro ) 
 

1 – PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL, NOS TER MOS E PARA EFEITOS CONSTANTES DO 

ARTIGO 54º, DA LEI Nº 91/95, DE 2 DE SETEMBRO E ULT ERIORES ALTERAÇÕES, RELATIVO AO NEGÓCIO 

JURÍDICO, APRESENTADO PELA SRA. ANA MARIA DOMINGUES  PIRES, RESIDENTE NA QUINTA DA CERCA, 

BLOCO 24-A, 2.º DTO, EM CHAVES. ___________________________________________________ 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara 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. _________________________________ 
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DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução do referido 

assunto. _____________________________________________________________________ 

Assim 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 30 de Março do ano em curso, no processo identificado sob a designação n.º 

33/2007/DUSU – documento cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos e 

do qual se anexa cópia, sob a forma de doc. n.º 24, ao maço de documentos relativo a esta acta –. ____ 

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida informação 

técnica. Proceda-se em conformidade com a mesma. _________________________________ 

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. ____________________________ 

À Secção Administrativa da DUSU para, logo que se mostrem pagas as respectivas taxas 

municipais, proceder à emissão da aludida certidão. __________________________________ 

 
XII 

REUNIÃO PÚBLICA MENSAL 
(cfr. n.º 2 do artigo 84.º, da Lei n.º 169/99, de 1 8 de Setembro, alterada  

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro) 
 

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 Vice-Presidente deu como encerrada a reunião quando eram 

dezasseis horas e quarenta 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 Vice-Presidente da Câmara. _________________________________________ 

 

O Vice-Presidente da Câmara: ______________________________________ 

 

O Secretário da reunião: _______________________________________ 


