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____________________

N.º 14 – Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Montalegre, realizada no
dia 21 de Julho de 2003.

Aos vinte e um de Julho 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 Vice-Presidente da Câmara, Sr. Prof. Manuel Orlando
Fernandes Alves,

em virtude de o Sr. Presidente da Câmara estar ausente, e com as

presenças dos Vereadores, 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 Vice-Presidente, quando eram quinze horas e quarenta e sete minutos, foi declarada
aberta a reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia elaborada, datada,
assinada e expedida no dia dezassete de Julho do ano em curso. _____________________
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1 - AUSÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES. __________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, informou os
presentes de que o Sr. Presidente da Câmara não iria estar presente na reunião, por motivos
que se prendem com o exercício do seu mandato, razão pelo qual solicitava a justificação da
sua falta. __________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ____

2 - AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR, ENG. ADELINO AUGUSTO DOS SANTOS BERNARDO. __________

A Senhora Vereadora, Dr. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa, informou o órgão de que o
Sr. Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, não iria estar presente na reunião,
em virtude de, neste momento, se encontrar numa reunião de trabalho nos serviços
desconcentrados do Ministério da Agricultura, em Bragança, razão pelo qual solicitava a
justificação da sua falta. ______________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a aludida falta. ____

3 – VOTO DE LOUVOR APRESENTADO PELOS SENHORES VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA,
RELATIVO À ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DO MUNDO DO PARAPENTE. ____________________

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata aprestaram um voto de louvor à
Câmara pela boa organização e execução do evento desportivo, Campeonato do Mundo de
Parapente, que nestes dias se encontra a decorrer em Montalegre, o que tem permitido a
afluência de numerosas pessoas à Vila e ao concelho. _______________________________
I
ACTAS
Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia
sete de Julho de dois mil e três. ________________________________________________
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____________________

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, depois de lhe introduzir ligeiras alterações, aprovar a referida acta. _____
II
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA
III
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS
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
16 DE JULHO DE 2003. __________________________________________________________

Foi presente,

para

epígrafe, documento

conhecimento
cujo

do

Executivo Municipal, a listagem identificada em

teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos

efeitos legais e que se anexa à presente acta sob a forma de doc.

os

n.º 1, a fim de ser

arquivado junto do respectivo maço documentos. __________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_____________________________

4 - SERVIÇOS URBANOS
V
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1 - URBANIZAÇÃO
2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE
3 - HIGIENE PÚBLICA
4 – CEMITÉRIOS
5 - COMUNICAÇOES E TRANSPORTES
6 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE
7 - CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
8 - SEGURANÇA PÚBLICA
9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
10.1 – CONCEPÇÃO/CONTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE MONTALEGRE / PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO DE TRESPASSE DA EMPREITADA. ________________________________________

Foi presente, para conhecimento do Executivo Municipal, um ofício remetido pela empresa
adjudicatária da empreitada identificada em epígrafe, Ferseque – Sociedade de Construções
e Comércio, S.A., registado na Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral,
sob a referência CMM007305/03JULHO

o qual capeava cópia simples do contrato de

consórcio outorgado, no Porto, no dia onze de Julho de 2003, entre a referida empresa e a
URBANOP – Urbanizações e Obras Públicas, Lda.,

documentos cujo teor se dá aqui por

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexam à presente acta,
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____________________

respectivamente,

sob a forma de doc.s

n.ºs 2 e 3, a fim de serem arquivados junto do

respectivo maço documentos desta acta. _________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou tomar conhecimento do teor do aludido ofício e

do contrato de consórcio externo que o acompanhava,

bem como da perspectiva de

trespasse da empreitada de “Concepção/Construção do Parque de Exposições e Feiras de
Montalegre” a favor desse consórcio, não tendo, contudo, tomado qualquer decisão sobre a
autorização de tal trespasse. __________________________________________________

VI
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
VII
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA MUNICIPAL N.º 133. ________________________________

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 133, respeitante ao dia dezasseis de Julho de dois mil e três, o qual aponta
para um total de disponibilidades de € 1.995.723,63 (um milhão novecentos e noventa e
cinco mil setecentos e vinte e três euros e sessenta e três cêntimos), documento cujo teor se
dá aqui por integrado e reproduzido e

se arquiva, cópia, no respectivo maço relativos à

presente acta, sob a forma de doc. n.º 4. ________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.
2.2 - 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 três e o dia dezassete, ambos do mês de Julho, de dois mil e três,

na

importância global ilíquida de € 321.652,70 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e
cinquenta e dois euros e setenta cêntimos), ficando arquivado, para os devidos efeitos
legais, cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.º 5, no respectivo maço. __________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_____________________________

2.3 – HABITAÇÕES DEVOLUTAS NA LOCALIDADE DA BORALHA – VENDA EM HASTA PÚBLICA –
RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19/05/03.

________________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, uma proposta elaborada pela Chefe da Divisão Sócio Cultural, Dra. Irene
Esteves, sem data,

documento cujo teor se dá aqui por integrado e reproduzido para os

devidos efeitos legais, e se anexa

no maço de documentos relativos a esta acta, sob a

forma, respectivamente de doc. n.º 6. ___________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, com fundamento na

aludida informação técnica,

rectificar a deliberação tomada na reunião ordinária do dia

dezanove de Maio de dois mil e três, no sentido da mesma passar a constar que as
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____________________

habitações a vender em hasta pública são as seguintes: n.ºs 27, 30, 35, 112, 118, 147, 150
e 162 do Bairro Novo, e a casa n.º 24 do Bairro da Guarda. __________________________
2.4 – CEDÊNCIA DE HABITAÇÃO AO ABRIGO DO N.º 2 DO REGULAMENTO MUNICIPAL.

_______________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, uma proposta elaborada pela Chefe da Divisão Sócio Cultural, Dra. Irene
Esteves, sem data, constante do aludido doc. n.º 6, referido no número anterior da presente
acta, pois esse documento continha duas propostas. ________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, com fundamento na

referida informação técnica, e ao abrigo do regulamento municipal de cedência e venda das
Casas da Borralha, documento cujo teor se dá aqui por reproduzido e integrado para os
devidos efeitos legais, e se anexa à presente acta sob a forma de doc. n.º 7, ceder a
habitação n.º 25, de tipo T2, do Bairro Novo da Borralha, ao Sr. Nuno Pereira Gonçalves,
emigrante em França, com residência na Borralha. _________________________________
VIII
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
IX
DIVERSOS
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)
PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Embora, de acordo com o regimento do órgão, se tratasse de uma reunião pública, não
houve qualquer intervenção do público. __________________________________________

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião quando eram
dezasseis horas e trinta e cinco minutos, e para constar se lavrou a presente acta, e eu,
Nuno Vaz Ribeiro, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Vice-Presidente. ___________
O Vice-Presidente da Câmara: ______________________________
O Secretário da reunião: ______________________________

