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             ACTA N.º 9 
Reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Montalegre, realizada 
no dia 4 de Maio de 2009. 

 
No dia quatro de Maio de dois mil e nove, 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, Prof. 

Manuel Orlando Fernandes Alves, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Dra. Maria de 

Lurdes Martins Ramada, Dra. Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves, Dr. António Gonçalves 

Araújo, e, comigo, Maria Fernanda Dinis Moreira, Chefe da Divisão Administrativa, em regime 

de substituição, na qualidade de secretária._________________________________________ 

Pelo Senhor Presidente, quando eram dez horas  e dez 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 sete de Abril do ano em curso, documento que vai ficar arquivado no 

maço de documentos relativos a esta reunião. _______________________________________ 
 
I 

ACTAS 
 
APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE, REALIZADA 

NO DIA VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE. ___________________________________________ 

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 da Câmara, Dr. Fernando José Gomes 

Rodrigues e a Senhora Vereadora, Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada, em virtude de terem 

estado ausentes dessa reunião, aprovar a referida acta. _______________________________ 
 
II 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
1 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELA COLIGAÇÃO “JUNTOS POR 
MONTALEGRE” PPD/PSD-CDS-PP, ENG. MÁRIO RUI MIRANDA ALVES. __________________________________ 

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

ausência do Sr. Eng. Mário Rui Miranda Alves, com fundamento em compromissos 

profissionais inadiáveis, que o impedem de estar presente nesta reunião. _________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ______ 
2 – INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELA COLIGAÇÃO “JUNTOS POR MONTALEGRE” 

PPD/PSD – CDS – PP, Eng.º ADELINO AUGUSTO DOS SANTOS BERNARDO.______________________________ 
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O Senhor Vereador Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, perguntou ao Senhor 

Presidente, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, se os mapas relativos ao Plano Director 

Municipal de Montalegre, que se encontram expostos  ao público no primeiro piso do edifício da 

Câmara Municipal, se estão já sob consulta pública.________________________________ 

O Senhor Presidente, informou o Senhor Vereador e todos os presentes de que os referidos 

mapas apenas estavam para consulta do público, mas de forma ainda informal._____________ 

O Senhor Vereador Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, perguntou a opinião ao 

Senhor Presidente, sobre o evento que ocorreu na Pista Automóvel de Montalegre, este fim - 

de – semana, “Europeu Ralicross”, pois a sua perspectiva, é que esteve presente muita gente 

no referido espectáculo desportivo, nomeadamente muitos espanhóis, mas que não se fez 

sentir, grande movimento dessas pessoas no centro da Vila de Montalegre.________________ 

O Senhor Presidente, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, explicou que neste evento 

desportivo as pessoas estão mais concentradas na Pista Automóvel, mas a hotelaria e a 

restauração no seu entender funcionou muito bem. Referiu ainda que este evento desportivo 

proporciona  uma grande divulgação do Concelho de Montalegre e é uma  das maiores 

atracções e isso observa-se com grande ênfase das revistas e jornalismo da especialidade. 

Aliás a dimensão deste evento não tem paralelo, é um grande investimento para a promoção 

de Montalegre. Acrescentou ainda, que a Pista Automóvel ainda não está toda explorada, pois 

ainda não temos a pista de velocidade, mas esta ao ser concluída teremos a pista sempre 

ocupada, com provas dessa natureza, Karting e outras.________________________________ 

O Senhor Vereador Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, também sobre este assunto aqui 

abordado, referiu que o mérito desta prova desportiva não está em causa, pois o campeonato 

da Europa só já está preso em Montalegre, pelo que temos que assegurar este evento. Por 

outro lado, com o tempo e com jeito, provas deste tipo poderão ser realizadas só em 

Montalegre.__________________________________________________________________ 

 

 
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. 
3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO. 
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4 – SERVIÇOS URBANOS. ________________________________________________________________________ 
4.1 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA VEREADORA FÁTIMA FERNANDES, NO USO DAS COMPETÊNCIAS 

DELEGADAS RELATIVA ÀS DECISÕES TOMADAS QUANTO AO, PAGAMENTO DE FACTURAS DE CONSUMO 
DE ÀGUA EM PRESTAÇÕES, DATADA DE 27 DE ABRIL DE 2009.________________________________________ 

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 Abril 2009 – documento cujo o teor se dá aqui por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais e do qual se anexa cópia, sob a forma de doc.n.º1, ao maço de documentos 

relativo a esta acta.-____________________________________________________________________ 

A aludida informação enumera vários pedidos de pagamento, em prestação, de divida referente 

a consumo de água.____________________________________________________________ 

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 divida vencer-se-ão imediatamente todas as restantes._________ 

Notifiquem-se os interessados do teor integral da presente deliberação.___________________ 

Ao Serviço 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 

 
1 – BENEFICIAÇÃO DA EN 308 DE MONTALEGRE  A COVELÃES(PROC.ºN.º09/019) – APROVAÇÃO DO 
PROJECTO TÉCNICO, DA MINUTA DO ANÚNCIO DO PROCEDIMENTO, PROGRAMA DO PROCEDIMENTO E 
CADERNO DE ENCARGOS  E APROVAÇÃO DA ABERTURA DO PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO._ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um despacho, do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, sobre o assunto supra referenciado, o qual se 

passa a transcrever na integra, ficando cópia da mencionada informação a fazer parte do maço de 

documentos desta acta sob a designação de doc. n.º 2. ___________________ 

“DESPACHO___________________________________________________________________ 

Considerando que o projecto de execução da obra de “BENEFICIAÇÃO DA E.N. 308 DE 
MONTALEGRE A COVELÃES (Processo nº 09/019)”, elaborado pelo Departamento Técnico 

do Município de Montalegre, se encontra em condições de ser aprovado, no uso da 

competência delegada que me foi concedida pelo executivo municipal na sua reunião ordinária 

do dia 4 de Novembro de 2005, determino o seguinte:_________________________________ 

a)A aprovação do projecto técnico da obra de “BENEFICIAÇÃO DA E.N. 308 DE 

MONTALEGRE A COVELÃES”, cuja estimativa de custo importa no valor de 628.072,84 €, não 

incluindo o valor do IVA à taxa legal em vigor de 5%; 

b)A aprovação da Minuta do Anúncio do Procedimento, do Programa do Procedimento e do 
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Caderno de Encargos;_______________________________________________________ 

a) A aprovação da abertura do procedimento por concurso público tendente à adjudicação 

dos trabalhos em causa, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 

Janeiro e legislação acessória aplicável;_________________________________________ 

b) A nomeação do Júri do procedimento que será constituído pelos seguintes elementos:____ 

 Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de 

Montalegre, que presidirá ao Júri;_______________________________________ 

 Eng. José Manuel Álvares Pereira, Director do Departamento Técnico do Município 

de Montalegre;______________________________________________________ 

 Dra. Maria Fernanda Dinis Moreira, Chefe da Divisão Administrativa do Município 

de Montalegre;______________________________________________________ 

 Manuel Orlando Fernandes Alves, Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Montalegre, como membro suplente;_____________________________________ 

 Eng. Jaime Lage Valdegas, Técnico Superior do Município de Montalegre, como 

membro suplente;____________________________________________________ 

c) Que o presente despacho, bem como a respectiva documentação em anexo deverá, nos 

termos e para os efeitos constantes do número 3 do artigo 65º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ser 

presente na próxima reunião do executivo municipal._______________________________ 

MONTALEGRE E PAÇOS DO MUNICÍPIO, 28 de Abril de 2008_________________________ 

O Presidente da Câmara________________________________________________________ 

 (Dr. Fernando José Gomes Rodrigues), assinatura ilegível.”____________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido assunto de 

acordo com a informação contida no mencionado despacho.____________________________ 

Ao Departamento Técnico, para o devido procedimento._______________________________ 
 

 
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 16 a 28 de Abril do ano em curso, na 
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importância global ilíquida de € 1.435.357,99 (um milhão quatrocentos e trinta e cinco mil, 

trezentos e cinquenta e sete euros e noventa e nove cêntimos) – ficando arquivado, para os 

devidos efeitos legais, cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.º3 , no maço de documentos relativo 

à presente acta –. ______________________________________________________________ 

Quanto a este assunto o Senhor Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Vereador Eleito 

pela Coligação "“Juntos por Montalegre"” PPD/PSD – CDS/PP, solicitou, pelo modo oral, ao 

Senhor Presidente da Câmara, acesso, a titulo de consulta, aos processos de despesa que 

deram origem ás seguintes ordens de pagamento, identificadas pelos números, 742, 805, 838, 

842, 852, 853, 854, 856, 863, 864, 865, 866, 867, 869, 872, 873, 874, 875, 876, 885, 892, 902, 

905, 909, 911, 912, 913, 928, e 929._______________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento. _______________________________ 

2.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º 81/2009 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). _ 

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

tesouraria n.º 81, respeitante ao dia vinte e oito de Abril do ano em curso, o qual apontava para 

um total de disponibilidades na ordem de € 3.616.978.48 (três milhões seiscentos e dezasseis 

mil, novecentos e setenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos), sendo que € 

2.907.991,48,(dois milhões novecentos e sete mil, novecentos e noventa e um euros e 

quarenta e oito cêntimos) correspondem a dotações orçamentais e € 708.987,00,(setecentos e 

oito mil novecentos e oitenta e sete euros ) 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 4 . ________________________________________________________ 

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) 

 
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 neste período. _________________________________________ 
 

XIII 
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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 da reunião deu como encerrada a reunião quando 

eram dez horas e quarenta minutos e para constar se lavrou a presente acta, e eu, Maria 

Fernanda Dinis Moreira, na qualidade de secretária, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor 

Presidente da Câmara. _________________________________________________________ 

 
O  Presidente da Câmara: _______________________________________________________ 
 
A Secretária da reunião: ________________________________________________________ 


