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ACTA N.º 16 
Reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Montalegre, realizada no dia 06 de Agosto 
de 2007. 

 
No dia seis de Agosto 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, sob a Presidência do Presidente, Dr. Fernando José Gomes 

Rodrigues com a participação dos Senhores Vereadores, Eng. Adelino Augusto dos Santos 

Bernardo, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, António Maria Dias Cascais, 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 da reunião, quando eram quinze horas e cinquenta 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 dois 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 SENHORA VEREADORA ELEITA PELO PARTIDO SOCIALISTA, DRA. 

MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FERNANDES ALVES. _________________________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, solicitou a justificação 

da ausência da senhora Vereadora Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, com fundamento 

na circunstância de se encontrar de férias. __________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ______ 
2 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHORA VEREADORA ELEITA 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 na 

circunstância da referida eleita se encontrar impossibilitada de estar presente nesta reunião, 

por força de se encontrar de férias. _______________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ______ 
3 – COMUNICAÇÃO E VOTOS DE BOM TRABALHO APRESENTADOS PELO VEREADOR ANTÓNIO MARIA DIAS 

CASCAIS. _____________________________________________________________________ 
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O Senhor Vereador eleito pelo Partido Social Democrata, António Maria Dias Cascais, informou 

o órgão de que esta seria, em princípio, a última reunião em que participaria, porquanto 

aguarda notificação formal da sentença judicial tomada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, quanto a acção especial de perda de mandato intentada pelo Procurador da 

República junto desse Tribunal, motivada pela falta de apresentação, junto do Tribunal 

Constitucional, da declaração de rendimentos e património. ____________________________ 

Disse que a decisão irá no sentido de declarar a perda do seu mandato, e que, por isso, deseja 

a continuação de bom trabalho para o órgão municipal, Câmara Municipal. ________________ 

O Presidente da Câmara, em nome do órgão, disse que foi muito agradável trabalhar com o 

Vereador António Cascais e que lhe deseja sucesso profissional e felicidades pessoais. ______ 
 

II 
ACTAS 

 
1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA 

NO DIA DEZASSEIS DE JULHO 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 Senhor Presidente, Prof., Fernando José Gomes Rodrigues, e do 

Senhor Vereador, António Maria Dias Cascais, em virtude de terem estado ausentes da 

respectiva reunião, aprovar a referida acta. _________________________________________ 
 

III 
INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA 

 
1- DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA AUTARQUIA NA ASSEMBLEIA DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE 

ESCOLAS DE MONTALEGRE. _______________________________________________________ 

Foi solicitado, pela Agrupamento Vertical de Escolas de Montalegre, a indicação de um 

representante da Autarquia para a Assembleia do referido Agrupamento de Escolas, nos 

termos do nº3 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 115-A/98 – 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 –. __________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à designação da Dra 

Fátima Fernandes, como representante da Autarquia. _________________________________ 

 
IV 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS 
 

V 
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
1 – PLANEAMENTO / ORDENAMENTO  
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2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
2.1- PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE LOTEAMENTO, NA LOCALIDADE DE FAFIÃO, TITULADA 

PELO PROCESSO Nº 7/05 / REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE CABRIL. _____________________ 

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 18 de 

Julho de 2007, no processo identificado sob a designação n.º 7/05/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 24 DE JULHO DE 2007: __________________ 

“ A C.M.”. ____________________________________________________________________  

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

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 Cabril, o teor da 

presente deliberação. __________________________________________________________ 

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 30 DE JULHO DE 2007 / 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 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 
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2.1 – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFECTUADOS (PARA CONHECIMENTO 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 doze de Julho a um de Agosto de dois mil e sete, na importância 

global ilíquida de € 1.452.748,77 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e 

quarenta e oito euros e setenta e sete 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 4 –. _______ 

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 1.601, 1.661, 1.671, 1.675, 1.686, 1.691, 1.730, 

1.745, 1.753, 1.771, 1.774, 1.775, 1.779, 1.780, 1.781, 1.782, 1.783, 1784, 1.785, 1.786 1.787, 

1.788, 1.789, 1.806, 1.808, 1.809 e 1.844.__________________________________________ 

O Senhor 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 (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 um de Agosto do ano em curso, o qual apontava para um 

total de disponibilidades na ordem de € 1.179.529,75 (um milhão, cento e setenta e nove mil, 

quinhentos e vinte e nove euros e setenta e cinco cêntimos) sendo que € 300.529,75 (trezentos 

mil, quinhentos e vinte e nove euros e setenta e cinco cêntimos), correspondem a dotações 

orçamentais e € 879.354,86 (oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro 

euros e sessenta e seis cêntimos), 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 
 
1 – CORRECÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PROJECTO “CARACTERIZAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DO ALTO TÂMEGA: CONTRUÇÃO E EDIÇÃO DO ATLAS/GUIA DAS ROTAS DO ALTO TÂMEGA. __  

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

em epígrafe, o pedido de transferência de uma verba, no valor de 2.092,34 (dois mil e noventa 

e dois euros e trinta e quatro cêntimos), formulado pela AMAT (Associação de Municípios do 
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Alto Tâmega), através do requerimento registado sob a referência CMM006802, no dia 25 de 

Julho de 2007, destinado a corrigir a verba inicialmente transferida ao abrigo do referido 

projecto comum aos municípios que integram essa associação - 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 –. ____________________________________________________________ 

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

Aos serviços de contabilidade, para os devidos efeitos. ________________________________ 
2 – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DA PROVA “RALY DE PORTUGAL HISTÓRICO 2007”, ELABORADO PELO 
MUNICÍPIO DE CASCAIS. _________________________________________________________________________ 

Foi, pelo Município de Cascais, feito um pedido de aprovação do percurso da prova referida em 

epígrafe, com início dia 3 de Outubro, em Braga e terminando dia 7 de Outubro em Cascais. __ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o percurso da prova 

“Rally de Portugal Histórico 2007”, com incidência na área do concelho de Montalegre, 

constante do pedido formulado pelo Club Automóvel de Portugal. _______________________ 

À Secção de Taxas, Expediente e Arquivo Geral para notificar a Câmara Municipal de Cascais 

do teor da presente deliberação. __________________________________________________  
 

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) 
 

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 vinte 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. ___________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
Acta n.º 16 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia seis de Agosto de 2007 



 
 
 

                                                                                                         Folha n.º 6 
                                                                 

_______________ 
 

O Presidente da Câmara: ______________________________________ 

 

O Secretário da reunião: _______________________________________ 
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