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ACTA N.º 14 

Reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Montalegre, realizada no dia 02 de Julho de 

Junho de 2007. 

 

No dia dois de Julho 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, Dra. 

Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, e Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada, e comigo, 

Nuno Vaz Ribeiro, Director do Departamento de Administração e Finanças, na qualidade de 

secretário. ___________________________________________________________________ 

Pelo Presidente da reunião, 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 vinte e oito de Junho 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 se encontrar fora do concelho, em representação municipal. _________________________ 

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, Prof. Manuel Orlando Fernandes solicitou a justificação 

da ausência do Senhor Vereador, Dr. António Gonçalves Araújo, com fundamento na 

circunstância do referido eleito se encontrar impossibilitado de estar presente nesta reunião, 

por força de compromissos profissionais imperiosos e inadiáveis, relacionados com a 

conclusão do processo de avaliação escolar dos alunos de que é docente. ________________ 

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

 
II 

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

NO DIA DEZOITO DE JUNHO 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 

maioria, com a abstenção do Senhores Vereadores, Eng. Adelino Augusto dos Santos 

Bernardo e Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada, em virtude de terem estado ausentes da 

respectiva reunião, aprovar a referida acta. _________________________________________ 

 
III 

INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA 
 

IV 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS 

 
V 

PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

1 – PLANEAMENTO / ORDENAMENTO  

2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

2.1- PEDIDO DE ALTERAÇÃO À LICENÇA DE OPERAÇÃO DE L OTEAMENTO, TITULADA PELO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 12, COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO, EMITID O EM 1991/10/22 / REQUERENTE: JUNTA DE 

FREGUESIA DE MONTALEGRE. ______________________________________________________ 

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 27 de 

Junho de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 17/89/DUSU – 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 1, 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 18 DE JUNHO DE 2007: __________________ 

“ A C.M.”. ____________________________________________________________________  

DELIBERAÇÃO:  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar aludida operação 

urbanística, nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica a que se 

aludiu supra. _________________________________________________________________ 

Proceda-se de acordo com o proposto na conclusão da aludida informação técnica, ora 

aprovada. ___________________________________________________________________ 

À Secção Administrativa da DUSU para operacionalizar a presente decisão administrativa, 

designadamente para comunicar, de imediato, à Junta de Freguesia de Montalegre, o teor da 

presente deliberação. __________________________________________________________ 
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2.2 – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO, NO LUGAR DE C RIANDE, FREGUESIA DE MORGADE / 

REQUERENTE: AURORA MARIA AFONSO DO GONÇALO GOMES PE REIRA E OUTROS. ________________ 

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 

Junho de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 2/07/DUSU – 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 2, 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 18 DE JUNHO DE 2007: __________________ 

“ A C.M.”. ____________________________________________________________________  

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

de licenciamento de operação urbanística formulados pelos requerentes, nos termos e com os 

fundamentos constantes da informação técnica a que se aludiu supra. ____________________ 

Proceda-se de acordo com o proposto na conclusão da aludida informação técnica, ora 

aprovada, emitindo-se, em consequência, a respectiva certidão de destaque. ______________ 

À Secção Administrativa da DUSU para operacionalizar a presente decisão administrativa, 

designadamente para comunicar, de imediato, aos interessados, o teor da presente 

deliberação. __________________________________________________________________ 

3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

3.1 – PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL, NOS T ERMOS E PARA EFEITOS CONSTANTES DO 

ARTIGO 54º, DA LEI Nº 91/95, DE SETEMBRO E ULTERIOR ES ALTERAÇÕES, RELATIVO AO NEGÓCIO 

JURÍDICO DE DOAÇÃO, QUE TEM POR OBJECTO OS PRÉDIOS INSCRITOS NA MATRIZ RÚSTICA, SOB OS 

ARTIGOS N.ºS. 4894 E 2837, DA FREGUESIA DE CHÃ E DE  MORGADE, AMBAS DO CONCELHO DE 

MONTALEGRE, APRESENTADO PELO SR. FRANCISCO GONÇALVE S TORRÃO E ESPOSA, RESIDENTES EM 

GRALHÓS, FREGUESIA DA CHÃ. _____________________________________________________ 

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 

Junho de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 64/2007/DUSU – 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 deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida informação 

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

Notifique-se os interessados 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. __________________________________ 



 
 
 

                                                                                                         Folha n.º 4 
                                                                                                                                                                                                      

_______________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

Acta n.º 14 - Reunião ordinária da Câmara Municipal  de Montalegre, realizada no dia 2 de Julho de 2007  

3.2 – PARQUE EÓLICO DE MONTALEGRE, LOCALIZADO NAS F REGUESIAS DE FERRAL, PARADELA E 

REIGOSO / PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA / REQUERENTE:  ENEFOP 2 – EXPLORAÇÃO DE PARQUES 

EÓLICOS, S.A.. _________________________________________________________________ 

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 28 de 

Junho de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 4/2007/DUSU – 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 –. __________________________________ 

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 dar cumprimento à presente deliberação. ___________ 

3.3 – PARQUE EÓLICO DE COLMEIA, LOCALIZADO NA FREGU ESIAS DE VIADE DE BAIXO / PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA / REQUERENTE: ENEFOP 2 – EXPLORAÇ ÃO DE PARQUES EÓLICOS, S.A.. ________ 

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 

Junho de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 64/2007/DUSU – 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 –. __________________________________ 

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 dar cumprimento à presente deliberação. ___________ 

3.4 - 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 26 DE JUNHO 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 se anexa, 

sob a forma de doc. n.º 6, 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 
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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 vinte e oito de Junho de dois mil e sete, na importância 

global ilíquida de € 997.746,70 (novecentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e seis 

euros e setenta cêntimos) – documento cujo teor se dá aqui por reproduzido e se arquiva, cópia, no 

maço de documentos relativo à presente acta, sob a forma de doc. n.º 7 –. ______________________ 

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 1.240, 1.557 e 1.562. ______________________ 

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 122 /2007 (PA RA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). _ 

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

tesouraria n.º 122, respeitante ao dia vinte e sete de Junho do ano em curso, o qual apontava 

para um total de disponibilidades na ordem de € 1.744.337,59 (um milhão, setecentos e 

quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos) sendo que € 

847.105,98, correspondem a dotações orçamentais e € 897.231,61, 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. _______________________________  

 
IX 

ACTIVIDADE REGULAMENTAR  
 

X 
DIVERSOS 

 
1 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE M ONTALEGRE, REN – REDE ELÉCTRICA 

NACIONAL, S.A. E A EDP – GESTÃO DE PRODUÇÃO DE ENER GIA, S.A. / ALTERAÇÃO DA MINUTA 

APROVADA NA REUNIÃO DE 3 DE ABRIL DE 2007. _________________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 
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em epígrafe, proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, 

datada de 25 de Junho do ano em curso, documento cujo respectivo teor se transcreve, na 

íntegra, para os devidos efeitos: __________________________________________________ 

“GABINETE DE APOIO PESSOAL AO PRESIDENTE DA CÂMARA. __________________________ 

PROPOSTA /2007. ______________________________________________________________ 

Assunto: Protocolo de Colaboração entre o Município de Montalegre, REN – Rede Eléctrica 

Nacional, S.A. e a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. / Alteração da minuta aprovada 

na reunião de 3 de Abril de 2007. _________________________________________________ 

Por deliberação tomada pelo executivo municipal, em sua reunião ordinária do pretérito dia 3 

de Abril do ano em curso, foi aprovada a minuta de protocolo de colaboração entre o Município 

de Montalegre, REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e a EDP – Gestão da Produção de 

Energia, S.A., tendo em vista a concessão, por parte da REN e da EDP, de patrocínio 

financeiro, no montante de € 15.000,00, destinado à aquisição de uma embarcação a afectar à 

travessia para o Castro de S. Vicente da Chã, concelho de Montalegre. ___________________ 

Na sequência de contactos posteriores, efectuados pelas aludidas empresas junto do Eco-

museu do Barroso, foi julgado mais adequado substituir o apoio financeiro por uma prestação 

em espécie de igual valor, ou seja, pelo barco identificado no aludido protocolo. ____________ 

Neste contexto, tornou-se imperioso alterar os termos do aludido protocolo, de molde a que do 

mesmo fique a constar que o apoio é materializado através da cedência, a título gratuito e de 

modo definitivo, de uma embarcação. _____________________________________________ 

Com base no exposto, proponho que o executivo municipal, no âmbito da próxima reunião 

ordinária, aprove a minuta de protocolo de colaboração, que se anexa, o qual substituirá o 

aprovado na reunião de 3 de Abril de 2007. _________________________________________ 

Montalegre, Paços do Concelho, 25 de Junho de 2007. _______________________________ 

O Presidente da Câmara Municipal (Fernando José Gomes Rodrigues, Dr.) _______________ 

Anexo: A minuta do protocolo supra mencionado.”. ___________________________________ 

A proposta identificada supra, apesar de transcrita, bem como a minuta do protocolo anexo à mesma, vão 

ser arquivados, no formato de cópia, no maço de documentos relativos a esta reunião, sob a forma de 

docs n.ºs 9 e 10, respectivamente. ___________________________________________________ 

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 
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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, sector do património, 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 ) 
 

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 trinta 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: _______________________________________ 


