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N.º 05 – Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Montalegre, realizada no
dia 03 de Março de 2003.

Aos três dias de Março de dois mil e três, nesta Vila de Montalegre, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Município, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal

de

Montalegre, sob a Presidência do Presidente da Câmara, Sr. Dr. Fernando José Gomes
Rodrigues, e com as presenças dos Vereadores, Sr. Eng. Adelino Augusto dos Santos
Bernardo,

Sr. Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, Sr. Abel Rodrigues Afonso, Sr. Dr.

Nuno Alves Pereira, Sra. Dra. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa e Sr. Albino de Morais
Fidalgo, e comigo, Nuno Vaz Ribeiro, Director de Departamento

de

Administração

e

Finanças. __________________________________________________________________
Pelo Presidente, quando eram quinze horas e quarenta e cinco minutos, foi declarada aberta
a reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia, e aditamento à mesma,
documentos elaborados, datados, assinados e expedidos no dia vinte e sete de Fevereiro do
ano em curso. ______________________________________________________________
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
INFORMAÇÃO SOBRE OS CARGOS DESEMPENHADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. _______

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, informou o órgão
executivo municipal dos cargos que desempenha, por inerência, nas entidades participadas
pelo município de Montalegre, os quais são os seguintes: Vice-Presidente da Assembleia
Geral da EHATB, Presidente do Conselho Fiscal da ADRAT e Vogal do Conselho de
Administração da Associação de Municípios do Alto Tâmega. _________________________
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ____________________________________
I
ACTAS

Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia
dezassete de Fevereiro de dois mil e três. ________________________________________
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,
com a abstenção da

Senhora Vereadora, Dra. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa, em

virtude de ter estado ausente da

respectiva reunião, aprovar a referida acta. __________

II
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA
1 – HABITAÇÃO SOCIAL / BAIRRO DO CASTRO / VENDA DE HABITAÇÕES DEVOLUTAS / PROPOSTA /
INFORMAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, DRA. MARIA IRENE ESTEVES ALVES, DATADA 25
DE FEVEREIRO DE 2003.

_________________________________________________________
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_____________________

Foi presente,

para deliberação do

executivo municipal, a informação técnica mencionada

em epígrafe, documento cujo teor se dá aqui por reproduzido e integrado para os devidos
efeitos legais, e se anexa a presente acta sob a forma de doc. n.º 3. __________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta

formulada na aludida informação técnica, e, com fundamento na mesma, aprovar a lista
definitiva dos candidatos à atribuição dos fogos devolutos, tipo T1, T2 e T3, no Agrupamento
Habitacional Ex-Car, Montalegre, Bairro do Crasto, bem como, marcar, para o dia 20 de
Março de 2003, pelas 11:00 horas, o respectivo sorteio._____________________________
À Divisão Sócio-Cultural para dar execução à presente deliberação. ____________________
Notifique-se os interessados do teor da presente deliberação. ________________________
III
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS
1 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE FUMEIRO DA TERRA
FRIA BARROSÃ.

______________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um ofício subscrito pelo Presidente da
Associação mencionada em epígrafe, datado de 27 de Fevereiro último, cujo conteúdo se
transcreve, na íntegra, para os devidos efeitos legais: _______________________________
“ Pedido de apoio. ___________________________________________________________
Esta Associação está a desenvolver esforços junto dos produtores de fumeiro no sentido de
melhorarem as instalações e para se criarem outras condições de produção que cumpram as
exigências higieno-sanitárias. __________________________________________________
Estamos confiantes de que este trabalho, enquadrado com a Cooperativa Agrícola que detém
a denominação de origem dos produtos, é decisivo para a continuação do sucesso da feira e
para um melhor aproveitamento económico desta potencialidade local.__________________
Estamos a estudar a possibilidade de candidaturas neste campo._______________________
Mas, para que o processo não pare e para podermos ter um técnico a trabalhar vimos pedir,
enquanto não houver a aprovação de uma eventual candidatura, um subsídio mensal de 500
euros._____________________________________________________________________
Montalegre, 27 de Fevereiro de 2003.____________________________________________
Com os melhores cumprimentos, O Presidente da Associação, Boaventura Silva Mendes
Moura. ____________________________________________________________________
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA
FEVEREIRO DE 2003:
DELIBERAÇÃO:

concessão

de

CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES

RODRIGUES, DATADO DE 27 DE

À Câmara Municipal. ___________________________________________

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

financeiro

solicitado

pela

identificada

associação,

destinado

a

comparticipar nas despesas decorrentes da contratação de um técnico, no montante mensal
de € 500 (Quinhentos euros), com início no mês de Março, inclusive. ___________________
À Contabilidade, para após adequada cabimentação da aludida despesa, no respeito pela
legalidade orçamental e contabilística,

proceder ao pagamento mensal do subsídio ora

aprovado. _________________________________________________________________
Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
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2 – COMISSÃO FABRIQUEIRA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE COVELÃES / PEDIDO DE UM APOIO
DE 2.500 EUROS. ______________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um ofício subscrito pelo Presidente da
Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da freguesia de Covelães, deste concelho, datado
de 20 de Fevereiro último, mediante o qual solicita a concessão de apoio financeiro para a
execução das obras de restauro e recuperação da Igreja Paroquial de Covelães, no montante
de € 2.500 (Dois mil e quinhentos euros), documento cujo conteúdo se dá aqui por integrado
e reproduzido para os devidos efeitos legais e se anexa, à presente acta, sob a forma de doc.
n.º 1. _____________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, comparticipar nas despesas

decorrentes da execução de obras na Igreja Paroquial de Covelães, e, com esse desiderato,
conceder à Comissão Fabriqueira supra identificada, um subsídio no montante de € 2.500
(Dois mil e quinhentos euros).__________________________________________________
À Contabilidade, para após adequada cabimentação da aludida despesa, através do código
com o código da classificação económica 05/07 01 03 99 (PPI), proceder, no respeito pela
legalidade orçamental e contabilística, ao seu pagamento. ___________________________
Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
3 – JUNTA DE FREGUESIA DE NEGRÕES / PEDIDO DE SUBSÍDIO DE 8.000 EUROS.

_________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um ofício subscrito pelo Presidente da
Junta de Freguesia de Negrões, datado de 27 de Janeiro pretérito, documento cujo conteúdo
se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos legais e se anexa, à presente
acta, sob a forma de doc. n.º 2. ________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder, à freguesia de

Negrões, um subsídio de capital, no montante de € 9.520 (Nove mil quinhentos e vinte
euros), destinados a permitir a liquidação do preço, e respectivo IVA, da empreitada relativa
à ampliação do Cemitério da aldeia de Vilarinho de Negrões.__________________________
À Contabilidade, para após adequada cabimentação da aludida despesa, através do código
com a classificação económica 03/07 03 03 12 (PPI), proceder, no respeito pela legalidade
orçamental e contabilística, ao seu pagamento. ____________________________________
Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
4 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR / ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DO 1.º CICLO À HORA DE ALMOÇO. ____

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um ofício subscrito responsável pelo
Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso, datado de 17 de Fevereiro último, documento
cujo conteúdo se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos legais e se
anexa, à presente acta, sob a forma de doc. n.º 4. _________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

solicitado pelo Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso (151221), com o N.I.P.C. 600 026
140, com sede na Rua Seara Velha, n.º 2, 5470-504 Venda Nova, no valor de € 786,90
(Setecentos e oitenta e seis e noventa cêntimos), destinado a suportar, durante o segundo
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período lectivo, os encargos com a tarefeira, identificada no referido ofício, a qual tem como
função fazer o acompanhamento de alunos. _______________________________________
À Contabilidade, para após adequada cabimentação da aludida despesa, proceder, no
respeito pela legalidade orçamental e contabilística, ao seu pagamento. ________________
Notifique-se o supra identificado agrupamento de Escolas do Baixo Barroso do teor da
presente deliberação. ________________________________________________________
5 – COMISSÃO DE LUTA CONTRA A SIDA / APOIO NA FORMAÇÃO PARA A FORMAÇÃO INTER-PARES. ______

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um ofício subscrito pelo Coordenador
da Comissão Distrital de Luta Contra a Sida de Vila Real, Dra. Rosa Ribeiro, com sede na Rua
Gonçalo Cristóvão, n.º 2, 5000-686, Vila Real, documento cujo conteúdo se dá aqui por
integrado e reproduzido para os devidos efeitos legais e se anexa, à presente acta, sob a
forma de doc. n.º 5. _________________________________________________________
DESPACHO DO SENHOR VICE- PRESIDENTE DA CÂMARA, PROF. MANUEL ORLANDO FERNANDES ALVES:

À Câmara

Municipal. _________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a título de apoio à realização

dessa iniciativa no concelho de Montalegre, suportar as despesas de restauração, de uma
refeição, para os 62 participantes do encontro mencionado no referido ofício. ____________
À Contabilidade, para após adequada cabimentação da aludida despesa, proceder, no
respeito pela legalidade orçamental e contabilística, ao pagamento da mencionada despesa.
Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
IV
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 - PLANEAMENTO
2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / URBANIZAÇÃO
3 – OBRAS PARTICULARES
3.1 - LISTAGEM DOS DESPACHOS PRATICADOS PELO VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO, SR. DR.
NUNO ALVES PEREIRA, NO USO DE COMPETÊNCIAS SUBDELEGADAS, NA ÁREA DO URBANISMO, DATADA DE
25 DE FEVEREIRO DE 2003.

Foi presente,

para

______________________________________________________

conhecimento

do

Executivo Municipal, a listagem identificada em

epígrafe, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e
que se anexa à presente acta sob a forma de doc. n.º 6, a fim de ser arquivada junto do
respectivo maço documentos.__________________________________________________
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ________________________________________
3.2 – PORTAS DO PNPG (PARADELA E FAFIÃO) / APROVAÇÃO DE PROJECTOS / INFORMAÇÃO TÉCNICA
PRESTADA PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ENG. JOSÉ MANUEL ALVES PEREIRA, DATADA DE
14 DE FEVEREIRO DE 2003. ___________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do Executivo Municipal, a informação técnica mencionada
em epígrafe, a qual capeava parecer emitido pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês,
documentos cujo conteúdo se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos
leais, e se anexam à presente acta, sob a forma de doc. n.º 7. ________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com aludida

informação técnica, e, com fundamento na mesma, aprovar os respectivos projectos base. _
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4 - SERVIÇOS URBANOS
V
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1 - URBANIZAÇÃO
2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE
3 - HIGIENE PÚBLICA
4 - CEMITÉRIOS
5 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
6 - ABASTECIMENTO PÚBLICO
7 - COMUNICAÇOES E TRANSPORTES
8 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE
9 - CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
10 - SEGURANÇA PÚBLICA
11 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
12 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
VI
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
VII
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1 – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFECTUADOS PELA AUTARQUIA.

____________________________

Foi presente, pelos serviços de contabilidade, para efeitos conhecimento pelo executivo
municipal, a relação dos pagamentos efectuados pela autarquia, no período compreendido
entre o dia treze e o dia vinte e seis de Fevereiro de dois mil e três, na importância global
ilíquida de € 946.293,96 (Novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e três euros
e noventa e seis cêntimos ), ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal
documento, sob a forma de doc. n.º 8, no respectivo maço. __________________________
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ________________________________________
2.2 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA MUNICIPAL.

_____________________________________

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento, o resumo diário da tesouraria
respeitante ao dia vinte e oito de Fevereiro de dois mil e três, o qual aponta para um total de
disponibilidades de € 614.394,65 (Seiscentos e catorze mil, trezentos e noventa e quatro
euros e sessenta e cinco cêntimos), documento cujo teor se dá aqui por integrado e
reproduzido e se arquiva, cópia, no respectivo maço, sob a forma de doc. n.º 9. _________
A Câmara Municipal tomou conhecimento. ________________________________________
2.3 – ALIENAÇÃO, POR HASTA PÚBLICA, DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL (VENDA DO OPEL CORSA 93-24-PU).

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, uma proposta subscrita pelo Senhor
Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, cujo conteúdo se transcreve, na íntegra,
para os devidos efeitos legais:__________________________________________________
“O veículo automóvel ligeiro de passageiros, marca Opel, modelo Corsa B, com a matricula
93-24-PU, integrado no parque automóvel municipal, mas propriedade do BPI, Leasing
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Sociedade de Locação Finanaceira, S.A., com sede na Rua dos Fanqueiros, 12, 3.º, 1.100,
Lisboa, sofreu um sinistro que, de acordo com a seguradora, não é viável a sua recuperação,
razão pela qual se deverá alienar os respectivos salvados. ___________________________
De acordo com a avaliação feita pela Companhia de Seguros Global, os salvados do
mencionado veículo estão avaliados em 3.100 euros.________________________________
Assim, dever-se-á alienar, por hasta pública, o referido veículo automóvel, fixando-se, para o
efeito, como base de licitação, o referido valor de 3.100 euros e admitindo-se lanços
mínimos de 100 euros.________________________________________________________
27 de Fevereiro de 2003. O Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues.______________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base nos fundamentos

vertidos na aludida proposta, alienar, por hasta pública, os salvados do veículo automóvel de
passageiros acidentado, de marca Opel, modelo Corsa B, com a matricula 93-24-PU, fixandose, como valor base de licitação, € 3.100 (Três mil e cem euros), e admitindo-se lanços
mínimos de € 100 (Cem euros)._________________________________________________
Ao Departamento Administrativo e Financeiro

para dar execução à presente deliberação,

designadamente para proceder à publicitação da mencionada alienação, através da afixação
de editais nos locais do costume.________________________________________________
VIII
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
IX
DIVERSOS
1 – ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DOS ELEITOS DE MONTANHA / PAGAMENTO DA QUOTA RELATIVA AO ANO DE
2003.

_____________________________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, um ofício subscrito pelo Presidente
da associação mencionada em epígrafe, acompanhado com anexo, composto de quatro
páginas, documentos que fica apensos à presente acta sob a forma de doc. n.º 10, e cujo
teor se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos. ___________________
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA
FEVEREIRO DE 2003:
DELIBERAÇÃO:

CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES

RODRIGUES, DATADO DE 24 DE

À Câmara Municipal. ___________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

autorizar o pagamento da

quota relativa ao ano de 2003, da aludida associação, no montante de € 800 (Oitocentos
euros). ____________________________________________________________________
À Contabilidade para, após adequada cabimentação da aludida despesa, proceder ao
pagamento da aludida importância, através duma das modalidades indicadas no aludido
ofício._____________________________________________________________________
2 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTALEGRE E A REGIÃO DE TURISMO DO
ALTO TÂMEGA E BARROSO.

_______________________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, minuta de protocolo de colaboração
identificada em epígrafe, documento que fica apenso à presente acta sob a forma de doc. n.º
11, e cujo teor se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos. ___________
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DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA
FEVEREIRO DE 2003:
DELIBERAÇÃO:

CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES

RODRIGUES, DATADO DE 25 DE

À Câmara Municipal. ___________________________________________

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aprovar a celebração do

aludido protocolo de colaboração, com base nos fundamentos vertidos na respectiva
justificação, bem como legitimar o outorga do mesmo pelo Senhor Presidente da Câmara. __
Deliberou ainda, por unanimidade, que os encargos decorrentes desse protocolo, para o ano
de 2003, no montante de € 15.000 (Quinze mil euros), sejam suportados pelo orçamento
municipal através do seguinte código da classificação económica 05/ 02 02 25 06 (PAM). ___
À Contabilidade para proceder à cabimentação do presente protocolo.

_________________

Notifique-se a Região de Turismo do teor da presente deliberação. _____________________
3 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E DO ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE TRÁS-OSMONTES E ALTO DOURO (AMTAD).

__________________________________________________

Foi presente, para conhecimento, os documentos previsionais, referidos em epígrafe, para
ano de 2003, cujo teor se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos legais
e se arquiva, no respectivo maço, sob a forma de doc. n.º 12. ________________________
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

X
ASSUNTOS FORA DA ORDEM DO DIA
(Art.º 83, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2001, 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. ________
E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião quando eram
dezasseis horas e vinte minutos, e para constar se lavrou a presente acta, e eu, Nuno Vaz
Ribeiro, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Presidente. _______________________
O Presidente da Câmara: ______________________________
O Secretário da reunião: ______________________________

