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ACTA N.º 18
Reunião ordinária da Câmara
Municipal de Montalegre, realizada
no dia 21 de Setembro de 2009.

No dia vinte e um de Setembro 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, Dra. Maria de Fátima Pereira Fernandes
Alves, Dr. António Gonçalves Araújo, Eng.º Adelino Augusto dos Santos Bernardes, Dra. Maria
de Lurdes Martins Ramada, Eng.º Rui Mário Miranda Alves, e, comigo, Maria Fernanda Dinis
Moreira, Chefe de Divisão Administrativa, nomeada em regime de substituição, na qualidade de
secretária. ___________________________________________________________________
Pelo Senhor 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 dezasseis de Setembro 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 SETE DE SETEMBRO 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
unanimidade, aprovar a referida acta. ______________________________________________
II
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
III
INTERVENÇÃO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVA

IV
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS / SUBSÍDIOS
1 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PAREDES DO RIO / PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A
COMPARTICIPAR AS DESPESAS EFECTUADAS COM A REALIZAÇÃO DA SEGADA E DA MALHADA
TRADICIONAL. __________________________________________________________________________________
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Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, um pedido de apoio financeiro, por parte da entidade supra referida, subscrito
pelo Sr. José Carlos Moura, Presidente dessa Associação, datado de catorze de Setembro de
2009, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido, para os devidos efeitos, - ficando cópia
do mesmo arquivado sob a forma de doc.n.º1, no maço de documentos relativo à presente acta.
____________________________________________________________________________________

Sobre o referido pedido de apoio financeiro, encontra-se exarado um despacho do Sr.
Presidente da Câmara (assinatura ilegível) com o seguinte teor – “À C.M. após informação do
Ecomuseu”. __________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o referido apoio

financeiro, no montante de € 500,00 (quinhentos euros). _______________________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder à transferência da verba em causa. ________________________________________
À DSC, para notificar a beneficiária da presente deliberação. __________________________
2 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A AMAT, NO VALOR DE € 6.739,66, DESTINADO A FINANCIAR O
PROJECTO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – SAMA. ___________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto acima
referido, um documento, onde se encontra expresso um pedido exarado pelo Senhor
Secretário – Geral da entidade em causa, Eng.º Mário Romeu Mendes, solicitando o envio do
montante supra indicado, referente ao pagamento da quota-parte do município de Montalegre,
no âmbito do projecto de Modernização Administrativa – SAMA, no que diz respeito à parte não
financiada do projecto em causa.” (assinatura ilegível) – este documento vai ficar arquivado sob a
forma de doc.n.º2, no maço de documentos relativo à presente acta. _____________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência da

verba supra indicada, destinada ao financiamento, no âmbito do projecto de Modernização
Administrativa – SAMA. _________________________________________________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder à transferência da verba acima referida e ora ratificada. ________________________
Á Secção de Taxas e Expediente Geral, para informar a beneficiária desta deliberação. ______
3 – TRANSFERÊNCIA PARA AMAT, NO VALOR DE € 3.660,00, PARA PAGAMENTO DA LICENÇA PARA CADA
MUNICIPIO DO ALTO TÂMEGA DO SOFTWARE, NECESSÁRIO Á UTILIZAÇÃO DO SISTEMA VOIP –
PLYSPEAAK, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ASSINADO ENTRE A AMAT E A FACULDADE DE ENGENHARIA DA
UNIVERSIDADE DO PORTO. ______________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto acima
referido, um documento, onde se encontra expresso um pedido exarado pelo Senhor
Secretário – Geral da entidade em causa, Eng.º Mário Romeu Mendes, solicitando o envio do
montante supra indicado, quantia esta que corresponde ao custo da licença de instalação neste
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município do sistema supra identificado. _________________________________________
Este documento que se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos, vai ficar arquivado
sob a forma de doc. n.º 3, no maço de documentos relativo a esta acta.___________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transferência da

referida quantia. ______________________________________________________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento dos montantes referidos no mencionado protocolo, nos termos aí
exarados. ____________________________________________________________________
Á Secção de Taxas e Expediente Geral, para informar a beneficiária desta deliberação. ______
4 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE PARAFITA, PEDIDO DE SUBSIDIO DESTINADO A COMPARTICIPAR CUSTOS
COM A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA SUA SEDE. _______________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um pedido subscrito pelo Senhor
Presidente da Associação cultural supra referida, Dr. Avelino Gonçalves, o qual se dá aqui por
integralmente reproduzido, cujo objecto é, a solicitação de uma comparticipação financeira para
a conclusão das obras da sede dessa associação. _______________________________
Sobre o aludido pedido encontra-se exarado, um despacho do Sr.Presidente da Câmara,
Dr.Fernando José Gomes Rodrigues, que refere o seguinte: “Á C.M. para conceder o apoio de
15.000 euros (assinatura ilegível) _________________________________________________
Este documento, vai ficar arquivado sob a forma de doc. n.º 4, no maço de documentos relativo a esta
acta._________________________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a favor da Associação

Cultural de Parafita, uma comparticipação financeira no montante de € 15.000 euros.________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder à transferência da verba em causa. ________________________________________
Á DSC para notificar a beneficiária desta deliberação. _________________________________
5 – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO VALOR € 75.000,00, AFAVOR DA IRMAMDADE
DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MONTALEGRE, DESTINADA A COMPARTICIPAR A CONCLUSÃO DOS
CUSTOS COM A ELABORAÇÃO DO PROJECTO RELATIVO Á UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS. ______

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, uma proposta exarada pelo
Sr.Presidente da Câmara, Dr.Fernando José Gomes Rodrigues, com o seguinte teor “ Santa
Casa de Misericórdia de Montalegre, Apoio projecto UCC 75.000 euros. Para concluir o valor
total do custo do projecto da UCVC transfira-se para a Misericórdia de Montalegre a
importância de 75.000 euros. Montalegre, 15 de Setembro de 2009. O Presidente da Câmara
(assinatura ilegível) Fernando Rodrigues. Este documento fica sob a forma de cópia como doc.n.º5,
apenso ao maço de documentos respeitante a esta acta. _______________________________________
DELIBERAÇÃO: A

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o montante indicado na

proposta supra transcrita.________________________________________________________
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Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento da verba em causa. ________________________________________
À DSC, para notificar a beneficiária da respectiva deliberação. __________________________
6 – PROPOSTA DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO MONTANTE DE € 4.000,00, A FAVOR DA
FREGUESIA DE MORGADE, DESTINADO À BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRICOLAS. __________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, uma proposta subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr.Fernando José Gomes
Rodrigues, que se transcreve:” Junta de Freguesia de Morgade. Caminhos – 4.000 euros. Para
apoio ao alargamento do caminho alternativo à aldeia, designadamente para mudar canastro e
recuperar, transfira-se para a junta de Morgade a importância de 4.000 euros. _____________
Montalegre, 15 de Setembro de 2009. _________________________________________
DELIBERAÇÃO: A

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o montante indicado na

proposta supra transcrita. _______________________________________________________
O Presidente da Câmara (assinatura ilegível) Fernando Rodrigues. ______________________
Este documento, fica sob a forma de cópia, arquivado no maço de documentos pertencente a esta acta
sob a forma de doc. n.º6.__________________________________________________________

Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento da verba em causa. ________________________________________
Á Secção de Taxas e Expediente Geral, para informar a beneficiária desta deliberação. ______
7 – TRANSFERÊNCIA DE VERBA, NO VALOR DE € 37.203,30, A FAVOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
MONTALEGRE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS NA ESCOLA SECUNDÁRIA
EB2/3 BENTO DA CRUZ. __________________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, uma proposta exarada pelo Senhor
Presidente da Câmara, Dr.Fernando José Gomes Rodrigues, que se passa a transcrever “
Agrupamento de Escolas Bento da Cruz. Instalações sanitárias. Transfira-se para o
Agrupamento de Escolas de Montalegre, para construção das instalações sanitárias na Bento
da Cruz, a importância constante do mapa de trabalhos. Montalegre, 15 de Setembro de 2009.
O Presidente da Câmara (assinatura ilegível), Fernando Rodrigues. ______________________
A referida proposta tem em anexo um mapa de trabalhos o qual se dá aqui por integralmente
reproduzido para os devidos efeitos, ficando a constar a proposta e mapa de trabalho como doc.n.º7
que arquivo no maço de documentos pertencentes a esta acta. __________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta supra

transcrita e o respectivo mapa de trabalhos em anexo e como tal transferir a verba de
€37.203,30 para o mencionado Agrupamento de Escolas de Montalegre. _________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento da verba em causa. ________________________________________
Ao Departamento Técnico para notificar a beneficiária da presente deliberação.____________
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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 FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2-GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.1 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFECTUADOS (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). _____

Foi presente, pelos serviços de contabilidade, para efeitos de conhecimento do executivo
municipal a relação de pagamentos efectuados pela autarquia – lista de ordens de pagamento
– no período compreendido entre três de Setembro a dezassete de Setembro de 2009, na
importância global ilíquida de € 402.627,39 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e vinte e sete
euros e trinta e nove cêntimos) – ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal
documento, sob a forma de doc.n.º8, 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, por forma oral, ao
Senhor Presidente da Câmara, acesso, a título de consulta, a vários processos de despesa que
deram origem às ordens de pagamento identificadas pelos n.ºs 2050, 2052, 2064, 2096, 2098 e
2100._______________________________________________________________________
O Senhor Presidente da Câmara, em resposta, disse que daria instruções aos serviços de
contabilidade para o efeito solicitado. ______________________________________________
DELIBERAÇÃO: A

Câmara Municipal tomou conhecimento. ______________________________

1.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º177/2009 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). __

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º177, respeitante ao dia 16 de Setembro de 2009, o qual apontava para um total
de disponibilidades na ordem de € 2.441.257,34 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um
mil, duzentos e cinquenta e sete mil e trinta e quatro cêntimos), sendo que € 1.764.971,79,
correspondem a dotações orçamentais e € 676.285,55, a dotações não orçamentais –
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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.º9 –. _____________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ____________________________________________
1.3 – MODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO FINANCEIRO DE 2009 / 7.ª ALTERAÇÃO AO
ORÇAMENTO DA DESPESA / 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO ACTIVIDADES MUNICIPAIS / 7.ª ALTERAÇÃO AO
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS. _________________________________________________________

Foram presentes, a fim de dar cumprimento ao disposto no n.3 do artigo 65.º da Lei n.º 169/99
de 18 de Setembro, e ulteriores alterações, ao executivo municipal, para conhecimento, três
despachos exarados pelo Sr. Presidente da Câmara, datados de nove de Setembro em curso,
no uso de competência delegada pelo executivo municipal em sua reunião ordinária do dia
quatro de Novembro de dois mil e cinco, consubstanciando, respectivamente, a sétima
alteração ao orçamento da despesa, a sexta alteração ao (PAM) e a sétima alteração ao (PPI)
documentos previsionais aprovados para o ano económico de dois mil e nove, cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzida para os devidos efeitos. - Este documento, vai ser arquivado
sob

a

forma

de

cópia,

no

maço

de

documentos

relativo

à

presente

acta,

como

doc.n.º10.____________________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, tomar conhecimento do teor

integral dos aludidos despachos bem como dos efeitos decorrentes dos mesmos. __________
IX
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
X
DIVERSOS
1 – INDEMNIZAÇÃO A JOSÉ MANUEL GONÇALVES RAMOS BRANCO, NO VALOR DE € 750,00, POR
ESTRAGOS CAUSADOS NA SUA PROPRIEDADE, POR OBRAS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, EM COVELÃES.

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um documento, subscrito pelo Senhor
Presidente da Câmara, contendo a proposta de pagamento da indemnização supra referida, o
qual se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais, – Este documento vai
ficar anexo ao maço de documentos desta acta sob a forma de doc.n.º 11. ___________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento da

referida importância ao munícipe supra citado. ______________________________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder à transferência da verba em causa. ________________________________________
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
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(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
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 Senhor Presidente, deu como encerrada a reunião quando
eram onze horas e para constar lavrou-se 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.
____________________________________________________________________________
Presidente da Câmara: ________________________________________________________
A Secretária da reunião: ________________________________________________________
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