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Acta n.º 23
Reunião ordinária da Câmara
Municipal de Montalegre, realizada
no dia 21 de Dezembro de 2009.

No dia vinte e um de Dezembro 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, Dr.ª Maria de Fátima Pereira Fernandes
Alves, Dr. Paulo Jorge Miranda Cruz, Dr. José Duarte Crespo Gonçalves, Eng.º Adelino
Augusto dos Santos Bernardes, e, comigo, Maria Fernanda Dinis Moreira, Chefe de Divisão
Administrativa, em regime de substituição, na qualidade de secretária. ___________________
Pelo Senhor Presidente, quando eram dez horas e trinta minutos, foi declarada aberta a
reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia, elaborada, datada, assinada e
expedida, no dia quinze de Dezembro 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 DEZEMBRO 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
1 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR ELEITO PELO PARTIDO SOCIALISTA, DR.
ANTÓNIO GONÇALVES ARAÚJO. __________________________________________________________________

O Senhor Presidente, solicitou a justificação da ausência do Senhor Vereador mencionado em
epígrafe, com fundamento, nas condições climatéricas adversas (nomeadamente neve e gelo
nas estradas) 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 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR/LISTAGEM DE ALUNOS/ ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO
NOS TRANSPORTES ESCOLARES. ________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, uma proposta de pedidos de isenção de pagamento de transporte escolar relativo
ao ano lectivo de 2009/2010, subscrita pela Chefe da Divisão Sócio Cultural, Dr.ª Irene
Esteves, composto de um mapa indicativo de alunos que poderão encontrar-se na situação de
poderem beneficiar da referida isenção, a qual é concedida nos termos que se
indicam:_____________________________________________________________________
1.º Isentar 100% na comparticipação de pagamento de transporte escolar os alunos com
escalão 1 - 20; _______________________________________________________________
2.º Isentar 50% na comparticipação de pagamento de transporte escolar os alunos com
escalão 2 do abono de família – 5.________________________________________________
3.º Não isentar os alunos que ficarem retidos no ano lectivo anterior – 4.__________________
Este documento vai ficar sob a forma de cópia arquivada como doc.n.º1, no maço de documentos relativo
à presente acta. _______________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos, fundamentos e

desiderato constantes da aludida proposta formulada pela Sr.ª Chefe da Divisão Sócio Cultural,
aprovar a isenção de transportes escolares aos alunos de acordo com a listagem apresentada.
Á Divisão Sócio Cultural, para dar execução da presente deliberação. ____________________
2 – ASSOCIAÇÃO BORDA ÀGUA / TRANSFERÊNCIA DE VERBA, NO VALOR DE € 30.000,00 PARA A
ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA UMA CRECHE E PARA APOIO NA DESPESA DO PROJECTO DO NOVO
LAR DE SALTO._________________________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto acima
referido, um documento, subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara, Fernando Rodrigues
(assinatura ilegível) do qual consta; _______________________________________________
“ Associação Borda d`Àgua. Apoio projectos 30.000 euros. _____________________________
A Câmara decidiu apoio a despesa do projecto do novo lar de salto havendo ainda a liquidar a
importância de 10 mil euros. Está também a referida associação a desenvolver o projecto para
uma creche, propondo-se o apoio total de 20 mil euros. _______________________________
Assim, transfira-se para a Associação Borda d´Àgua, a importância de 30 mil euros. _________
Á C.M.______________________________________________________________________
Montalegre 14 de Dezembro de 2009.”_____________________________________________
Este documento vai ficar arquivado sob a forma de doc.n.º2, no maço de documentos relativo à presente
acta. ________________________________________________________________________________
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Antes de se prosseguir com a discussão deste assunto, o Senhor Vereador, Prof. Manuel
Orlando Fernandes Alves, no uso da palavra, referiu que não participava na discussão e na
deliberação deste assunto, por estar impedido, devido a fazer parte dos órgãos da referida
Associação. __________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprovar o mencionado apoio

financeiro no montante total de 30.000 euros para o projecto de Lar de Salto. ______________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder à transferência da verba acima referida. ____________________________________
Á Secção de Taxas e Expediente Geral, para informar a beneficiária desta deliberação. ______
3 – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA VEREADORA FÁTIMA FERNANDES, NO USO DAS COMPETÊNCIAS
DELEGADAS RELATIVAS ÀS DECISÕES TOMADAS QUANTO AO PAGAMENTO DE FACTURAS DE CONSUMO
DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES, DATADA DE 03 DE DEZEMBRO 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, - documento cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais,
ficando cópia do mesmo arquivado no maço de documentos pertencente a esta acta sob a forma de doc.
n.º3._________________________________________________________________________

A aludida informação, continha pedidos de pagamento em prestações, de divida referente ao
consumo de água, cujos acordos se encontram aí registados. _______________________
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 prestação em divida vencer-se-ão imediatamente todas as restantes. ____________
Ao Serviço de Águas, para dar execução à presente deliberação e acompanhar a regularidade
do seu cumprimento. ___________________________________________________________
Notifique-se todos os interessados do teor integral desta deliberação. ____________________

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
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1 – TRANSPORTES ESCOLARES / PROPOSTA DE CONTRATO ADICIONAL. ______________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, uma proposta, subscrita pela Chefe da Divisão Sócio Cultural, Dr.ª Irene Esteves,
a qual se dá aqui por integralmente reproduzida, para os devidos efeitos e fica a fazer parte
como – cópia arquivada de documento, sob a forma de doc.n.º4, no maço de documentos relativo à
presente acta. A aludida proposta, resume-se ao pedido de autorização pelo executivo de

realização de serviços a mais, relativo ao “Contrato de Prestação de Serviços de transporte de
alunos em circuitos especiais, na área do concelho de Montalegre, no ano lectivo de
2009/2010, resultantes de ajustamentos de horários escolares e de outras circunstâncias
imprevisíveis que aí se enumeram e a que o Município é alheio e que na sua globalidade esses
serviços a mais importam para o referido ano lectivo de 2009/2010, na importância de €
25.800,80 acrescido de IVA á taxa legal em vigor de 5%._______________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do

referido contrato de serviços a mais de acordo com os fundamentos constantes da proposta
apresentada. _________________________________________________________________
Á DSC, para notificar o adjudicatário e outorgante no mencionado contrato. _______________
Ao Notariado Privativo do Município, para agendar e efectuar o referido contrato adicional. ___
2 – APROVAÇÃO DO PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO URGENTE (PROGRAMA DE CONCURSO E
CADERNO DE ENCARGOS) PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE ALUNOS,
EM CIRCUITOS ESPECIAIS, NA ÁREA DO CONCELHO DE MONTALEGRE, NO ANO LECTIVO DE 2009/2010/
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. ____________________________________________________________________

Foi presente, para ratificação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado em
epígrafe, um, despacho exarado pelo Sr.Presidente da Câmara de 14 de Dezembro de 2009,
através do qual aprovou a abertura do concurso público urgente supra referido, destinado á
aquisição de serviços de transporte terrestre de alunos em circuitos especiais, no concelho de
Montalegre, para o 2.º e 3.º períodos lectivos do ano escolar em curso - vai ficar cópia arquivada
deste documento, sob a forma de doc.n.º5, no maço de documentos relativo a esta acta. _____________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o aludido despacho

praticado pelo Senhor Presidente da Câmara e aprovar o concurso público urgente para
aquisição dos mencionados serviços de transporte terrestre de alunos. ___________________
Á DSC, para a boa execução desta deliberação. _____________________________________

VIII
GESTÃO AUTÁRQUICA
1- GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2-GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
1 – MAPA DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE MONTALEGRE, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º DA LVCR,
APROVADA PELALEI N.º 12 – A/2008, DE 27 DE FEVEREIRO / RECTIFICAÇÃO. ___________________________

___________________________________________________________________________________
Acta n.º 23 – Reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia 21-12-2009

Folha n.º 5
_______________

Foi presente, ao executivo municipal, pelo Senhor Presidente da Câmara, para deliberação,
uma proposta de rectificação, ao mapa de pessoal para o ano de 2010, do município de
Montalegre, aprovado na última reunião ordinária da câmara, ocorrida no passado dia sete de
Dezembro do ano em curso, a qual se dá aqui por integralmente reproduzida - ficando cópia da
mesma arquivada, sob a forma de doc.n.º6, no maço de documentos relativo a esta acta. _____________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a rectificação ao mapa

de pessoal do Município de Montalegre, para o ano de 2010, nos termos e fundamentos da
proposta apresentada. _________________________________________________________
Á Secção de Recursos Humanos, para execução da presente deliberação. ________________
Á Secção de Taxas e Expediente Geral, para agendamento do assunto em causa à próxima
sessão do órgão deliberativo. ____________________________________________________
2 – 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 os dias sete a dezasseis

de Dezembro de 2009, na

importância global ilíquida de € 276.300,84 (duzentos e setenta e seis mil, trezentos euros e
oitenta e quatro cêntimos) – ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal documento,
sob a forma de doc.n.º7, no maço de documentos relativo à presente acta. ________________________

Quanto a este assunto o Senhor Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, vereador eleito
pela Coligação “Amar 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 2779, 2844, 2848, 2856 e 2894. _____
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. ______________________________

2.1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA N.º239/2009 (PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO MUNICIPAL). __

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º239, respeitante ao dia dezasseis de Dezembro de 2009, o qual apontava para
um total de disponibilidades na ordem de € 2.103.676,17 (dois milhões, cento e três mil,
seiscentos e setenta e seis euros e dezassete cêntimos), sendo que € 1.380.572,12,
correspondem a dotações orçamentais e € 723.104,05, 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.º8 –. _____________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento. ____________________________________________

2.2 – MODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO ANO FINANCEIRO DE 2009/ 11.ª
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA/ 9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO ACTIVIDADES
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MUNICIPAIS/ 10.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS / RATIFICAÇÃO DE
DESPACHO EXARADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2009.

Foi presente, a fim de dar cumprimento ao disposto no n.º3 do artigo 65.º da Lei n.º169/99 de
18 de Setembro, e ulteriores alterações, ao executivo municipal, bem como para ratificação do
despacho exarado pelo Sr.Presidente da Câmara, datado de 12 de Dezembro de 2009, no uso
de competência delegada pelo executivo municipal em sua reunião ordinária do dia sete de
Novembro de dois mil e nove, consubstanciando, respectivamente a décima primeira alteração
ao orçamento da despesa, a nona alteração ao plano de actividades municipais (PAM) e a
décima alteração ao plano plurianual de investimentos (PPI), documentos previsionais
aprovados para o ano económico de 2009 - vai ficar cópia arquivada destes documentos, sob a
forma de doc.n.º9, no maço de documentos relativo a esta acta._________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

aludido despacho bem como dos efeitos decorrentes do mesmo e proceder à sua ratificação.__
2.3 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO / PROPOSTA DA TÉCNICA SUPERIOR Dr.ª MARIA
JOSÉ BAÍA, DATADA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2009. ______________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, uma proposta elaborada pela técnica
superior, acima referida, relativa á constituição do fundo de maneio, para fazer face ás
despesas urgentes e inadiáveis de escassa relevância financeira, para a habitual deslocação
de uma equipa a França, para participação na Feira de Nanterre 2010, cujo o responsável
desse fundo, será o técnico Profissional Especialista Principal de BD, da Câmara de
Montalegre, Senhor João Ribeiro Afonso. Esta proposta que se dá aqui por integralmente
reproduzida - vai ficar cópia arquivada deste documento, sob a forma de doc.n.º10, no maço de
documentos relativo a esta acta.___________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição do

referido fundo de maneio, nos termos da supra aludida proposta. ________________________
Á Contabilidade para a boa execução da presente deliberação. _________________________
Á DSC para conhecimento. ______________________________________________________
2.4 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO / PROPOSTA DA TÉCNICA SUPERIOR Dr.ª MARIA
JOSÉ BAÍA, DATADA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2009. ______________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, uma proposta elaborada pela técnica
superior, acima referida, relativa á constituição do fundo de maneio, para fazer face ás
despesas urgentes e inadiáveis de escassa relevância financeira, para o Gabinete da
Presidência, para o ano económico de 2010, cuja a responsável desse fundo, será a Chefe de
Secção, D. Maria João da Silva Vieira Gonçalves, a exercer funções como Secretária do GAP.
Esta proposta que se dá aqui por integralmente reproduzida - vai ficar cópia da mesma arquivada
sob a forma de doc.n.º11, no maço de documentos relativo a esta acta. ___________________________
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DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição do

referido fundo de maneio, nos termos da supra aludida proposta. ________________________
Á Contabilidade para a boa execução da presente deliberação. _________________________
Ao GAP para conhecimento. _____________________________________________________
2.5 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO / PROPOSTA DA TÉCNICA SUPERIOR Dr.ª MARIA
JOSÉ BAÍA, DATADA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2009. ______________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, uma proposta elaborada pela técnica
superior, acima referida, relativa á constituição do fundo de maneio, para fazer face às
despesas urgentes e inadiáveis de escassa relevância financeira, para o ano económico de
2010, cuja responsável desse fundo, será a Coordenadora Técnica, da Secção de Taxas e
Expediente Geral, D. Ana Maria Dias H. Silva. Esta proposta que se dá aqui por integralmente
reproduzida - vai ficar cópia da mesma arquivada sob a forma de doc.n.º12, no maço de documentos
relativo a esta acta. ____________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição do

referido fundo de maneio, nos termos da supra aludida proposta. ________________________
Á Contabilidade para a boa execução da presente deliberação. _________________________
À Secção de Taxas e Expediente Geral, para conhecimento. ___________________________
IX
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
X
DIVERSOS
1 – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DA JOIA DE ADMISSÃO, NO VALOR DE € 5.130,00, RELATIVA Á ADESÃO Á
QUALIFICA/ RATIFICAÇÃO DE DESPACHO EXARADO PELO SENHOR PRESIDENTE, DATADO DE 27 DE
NOVEMBRO. ___________________________________________________________________________________

Foi presente, para ratificação do executivo municipal, um despacho exarado pelo Senhor
Presidente da Câmara, o qual se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos
efeitos, o qual autorizou o pagamento da Jóia de adesão do município de Montalegre á
QUALIFICA – Associação Nacional de Municípios e de Produtores para a Valorização e
Qualificação dos Produtos Tradicionais Portugueses. _________________________________
Este documento, vai ficar anexo ao maço de documentos desta acta sob a forma de doc.n.º13.___________________
DELIBERAÇÃO: A

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o aludido despacho, que

autorizou o pagamento da jóia de admissão em causa. ________________________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder à transferência da verba em causa. ________________________________________
2 – SANEAMENTO DA POVOAÇÃO DA ALDEIA NOVA – INDEMNIZAÇÃO A ANTÓNIO MORAIS DA COSTA, POR
OCUPAÇÃO DE TERRENO COM O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ACESSO. __________
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Foi presente, para deliberação e aprovação do executivo municipal, um documento, subscrito
pelo Senhor Director do Departamento Técnico do Município de Montalegre, contendo a
proposta de pagamento da indemnização supra referida, no montante global de € 7.100,00, 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 14. ___________________________________

Sobre este documento foi exarado, o seguinte despacho do Senhor Presidente da Câmara
(assinatura ilegível) que se transcreve: “À consideração da Câmara.”_____________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o pagamento da

referida indemnização. _________________________________________________________
Ao serviço de contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento 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
(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. _
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Presidente da Câmara: ________________________________________________________
A Secretária da reunião: ________________________________________________________
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