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ACTA N.º 1
Reunião ordinária da Câmara Municipal de
Montalegre, realizada no dia 5 de Janeiro
de 2009.

No dia cinco de Janeiro de dois mil e oito, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre do Edifício
dos Paços do Município, sito à Praça do Município, n.º 1, realizou-se a reunião ordinária da
Câmara Municipal de Montalegre, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr.
Fernando José Gomes Rodrigues, e com a participação dos Senhores Vereadores, Eng.
Adelino Augusto dos Santos Bernardo Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, 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 dez 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 trinta de Dezembro de dois mil e oito, documento que vai ficar arquivado no maço de
documentos relativos a esta reunião. ______________________________________________
I
ACTAS
1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA
NO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E OITO.
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 da Senhora Vereadora, Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada, em
virtude de ter estado ausente dessa reunião, aprovar a referida acta. _____________________
II
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELO COLIGAÇÃO “JUNTOS POR
MONTALEGRE” PPD/PSD-CDS-PP, ENG. RUI MÁRIO MIRANDA ALVES. __________________________________

O Senhor Vereador, Adelino Augusto dos Santos Bernardo, solicitou a justificação da ausência
do Senhor Vereador, Eng. Rui Mário Miranda Alves, com fundamento em razões de natureza
profissionais inadiáveis, que o impedem de estar presente nesta reunião. _________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ______
III
INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA
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IV
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS
1 – PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO APRESENTADO PELO AGRUPAMENTO DO BAIXO
BARROSO, DESTINADO A COMPARTICIPAR OS ENCARGOS RELACIONADOS COM O LANCHE SERVIDO AOS
ALUNOS DO PRÉ E DO 1.º CICLO, POR OCASIÃO DO JOGO DE FUTEBOL REALIZADO ENTRE AS SELECÇÕES
DE PORTUGAL E DA SUÍÇA. ________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, pedido formulado pelo Presidente do Conselho Executivo da Escola EB, 2,3/S do
Baixo Barroso, em nome e representação do Agrupamento do Baixo Barroso, 151221,
documento com o registo de entrada identificado pela referência CMM 011962, datado de
26.12.2008, através do qual solicita comparticipação financeira, no valor de € 878,80, destinada
ao pagamento dos encargos assumidos por causa da realização do jogo de futebol entre as
selecções de Portugal e da Suíça, e, ainda, com as actividades de Natal – documento composto
por uma única página, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais e
se arquiva, cópia do mesmo, no respectivo maço de documentos relativos a esta reunião, sob a forma de
doc. n.º 1 –. ___________________________________________________________________

Sobre esse documento foi exarado, pela Senhora Vereadora da Educação, Dra. Maria de
Fátima Pereira Fernandes Alves, no dia 30.12.2008, proposta, cujo teor se transcreve, na
íntegra, de seguida, para os devidos efeitos legais: ___________________________________
“À reunião de C.M.. ____________________________________________________________
Assinatura ilegível”. ____________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio

financeiro, nos termos, fundamentos e montante, solicitados. __________________________
Ao Serviço de Contabilidade para efeitos de promoção do respectivo pagamento. ___________
V
PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 – PLANEAMENTO / ORDENAMENTO
2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / OBRAS DE URBANIZAÇÃO
3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO
4 – SERVIÇOS URBANOS

VI
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS
VII
FORNECIMENTOS DE BENS E/OU SERVIÇOS
VIII
GESTÃO AUTÁRQUICA
1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
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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 o dia onze e o dia trinta e um de Dezembro de
dois mil e oito, na importância global ilíquida de € 1.822.064,57 (um milhão, oitocentos e vinte e
dois mil, sessenta e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos) – ficando arquivado, para os
devidos efeitos legais, cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.º 2, no maço de documentos relativo
à presente acta –. ______________________________________________________________

Quanto a este assunto o Senhor Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, vereador eleito
pela lista da Coligação “Juntos Por Montalegre”, PPD/PSD-CDS/PP, solicitou, por escrito, ao
Senhor Presidente da Câmara, acesso, a título de consulta, a vários processos de despesa –
documento cujo respectivo conteúdo se dá aqui por reproduzido, ficando arquivado, para os devidos
efeitos legais, sob a forma de doc. n.º 3, no maço de documentos relativo à presente acta –. _________

Ainda quanto a este assunto, o Senhor Vereador Adelino Bernardo, apresentou mais um
requerimento a solicitar cópia simples de vários documentos, referentes a diversas ordens de
pagamento – documento cujo respectivo conteúdo se dá aqui por reproduzido, ficando arquivado, para
os devidos efeitos legais, 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 249/2008 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). _

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 249, respeitante ao dia trinta de Dezembro de dois mil e oito, o qual apontava
para um total de disponibilidades na ordem de € 1.621.904,22 (um milhão, seiscentos e vinte e
um mil, novecentos e quatro euros e vinte e dois cêntimos), sendo que € 876.802,92,
correspondem a dotações orçamentais e € 745.101,30, 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 3 –. ______________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_______________________________

IX
ACTIVIDADE REGULAMENTAR

X
DIVERSOS
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)
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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 dez
horas e quarenta 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 Presidente da
Câmara. _____________________________________________________________________

O Presidente da Câmara: _____________________________________
O Secretário da reunião: ______________________________________
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