
 
 

                                                                                                         F. 1 
                                                                                                                                                                                                      

____________________ 
 

   
N.º 15 –  Reunião  Ordinária da Câmara 

Municipal de Montalegre, realizada no 

dia 04 de Agosto de 2003. 

 

Aos quatro dias de Agosto 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, Dr. Fernando José Gomes 

Rodrigues, e com as presenças dos Vereadores, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, 

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 Miguel Fernandes Gonçalves. _______________________________________ 

Pelo Presidente, quando eram quinze horas e trinta e cinco minutos,  foi declarada aberta a 

reunião, iniciando-se, a mesma, de acordo com a ordem do dia elaborada, datada, assinada 

e expedida no dia trinta e um de Julho do ano em curso.  ____________________________ 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
1 – NOMEAÇÃO “AD HOC” DO SECRETÁRIO DA REUNIÃO DE CÂMARA.  _________________________________ 

Em virtude do Dr. Nuno Vaz Ribeiro, Director do Departamento de Administração e Finanças, 

secretário habitual das reuniões de câmara,  estar em pleno gozo do seu período de férias, 

foi nomeado, “ad hoc”, para secretariar esta reunião o funcionário municipal, com a 

categoria de assistente administrativo, Nuno Miguel Fernandes Gonçalves._______________ 

2 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO APRESENTADO PELOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA. ____ 

Os  Senhores Vereadores eleitos pelas listas do Partido Social Democrata solicitaram, por 

escrito, - documento cujo teor se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos,  o qual 

se anexa ao maço de documentos correspondente a esta acta, sob a forma de doc. n.º 1 -, um 

conjunto de  informação relativa à utilização de máquinas municipais, ou contratadas a 

privados, nas freguesias do concelho. ____________________________________________ 

3 – CAMPEONATO DO MUNDO DE PARAPENTE / DECLARAÇÃO APRESENTADA PELO SENHOR VEREADOR,  

ENG. ADELINO AUGUSTO DOS SANTOS BERNARDO.  _________________________________________ 

O Senhor Vereador do Partido Social Democrata, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo,  

na impossibilidade de o ter feito na última reunião do executivo municipal, por dela ter 

estado ausente, louvou a Câmara Municipal, a Federação Portuguesa de Voo Livre e o Clube 

Papaventos,  pela boa organização e execução do evento desportivo, Campeonato do Mundo 

de Parapente,  que decorreu em Montalegre. ______________________________________ 

I 
ACTAS 

 
Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia 

vinte e um de Julho 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,  
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por maioria, com a abstenção do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes 

Rodrigues, e do Senhor Vereador,  Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, em virtude de 

terem estado ausentes desse acto, aprovar a referida acta.  __________________________ 

II 
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA 

 
III 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
 
1 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE 2.500 EUROS À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA BARROSÃ, DE 

SALTO / PROPOSTA APRESENTADA PELO SR. VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, PROF. MANUEL ORLANDO 

FERNANDES ALVES, DATADA DE 30 DE JULHO DE 2003. ____________________________________ 

Foi presente,  para  deliberação do executivo municipal, a proposta identificada em epígrafe - 

documento  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 2, a fim de ser arquivado junto do respectivo maço 

documentos -. _______________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

concedendo, assim, à Associação de Criadores de Gado de Raça Barrosã, de Salto, o apoio 

financeiro solicitado, no montante de Euros 2.500 (dois mil e quinhentos euros).  _________ 

Notifique-se a retro citada associação do teor integral da presente deliberação. ___________ 

Aos Serviços de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental, 

proceder ao pagamento do identificado subsídio, ora aprovado.  _______________________ 

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 

30 DE JULHO DE 2003. __________________________________________________________ 

Foi presente,  para  conhecimento  do  Executivo Municipal, a listagem identificada em 

epígrafe, - documento  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 3, 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 
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9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

10 - ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

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 143. ________________________________ 

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

tesouraria n.º 143, respeitante ao dia trinta de Julho de dois mil e três, o qual apontava para 

um total de disponibilidades de € 858.382,66 (oitocentos e cinquenta e oito mil trezentos e 

oitenta e dois euros e sessenta e seis cêntimos), - documento cujo teor se dá aqui por integrado e 

reproduzido para os devidos efeitos,  e  se arquiva, cópia, no  maço de documentos 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 dezoito e o dia trinta e um de Julho de dois mil e três,  na importância global 

ilíquida de € 1.296.806,35 (um milhão duzentos e noventa e seis mil oitocentos e seis euros 

e trinta e cinco cêntimos), - ficando arquivado, para os devidos efeitos legais,  cópia de tal 

documento, sob a forma de doc. n.º 5, no  maço de documentos referentes a esta acta -.  __________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.   _____________________________  

2.3 – ABERTURA DE CONTA NO BPI / PROPOSTA ELABORADA PELO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DATADA DE 25 DE JULHO DE 2003.  __________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, um dossier, composto por sete folhas, designado por processo de abertura de 

conta - documentos cujo respectivo teor se dá aqui por reproduzido e integrado para os devidos efeitos, 

e se anexam, à presente acta, sob a forma de doc. n.º 6 -, sobre o qual foi exarada uma proposta, 

manuscrita, elaborada pelo Director de Departamento de Administração e Finanças, Dr. Nuno 

Vaz Ribeiro, datada de 25 de Julho pretérito,  cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos 

os efeitos legais: ____________________________________________________________ 

“ Com vista a dar sequência material ao processo de financiamento que culminou com a 

elaboração de contrato de abertura de crédito com o BPI, até ao montante de Euros 

948.929,00, destinado a financiar o “Parque de Exposições e Feiras de Montalegre” torna-se 

necessário proceder à abertura de conta junto de tal instituição de crédito. ______________ 

Concomitantemente, é igualmente necessário , definir, não só os representantes de conta, 

mas também de quem e como obriga a movimentação de conta. ______________________  

Assim, propõe-se que a Ex.ma Câmara que delibere autorizar a abertura de conta no BPI, 

bem como que a forma de obrigar o município é com a aposição da assinatura conjunta do 
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Sr. Presidente da Câmara e da Tesoureira Municipal. No caso de ausência ou impedimento do 

Sr. Presidente seja substituído pelo Sr. Vice-Presidente, no caso de ausência ou impedimento 

da Tesoureira, com a assinatura do assistente administrativo, Fernando Calado Esteves.” ___  

DESPACHO EXARADO PELO PRESIDENTE DE CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, 

DATADO DE 28/07/2003: À Câmara Municipal. _______________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta, 

consubstanciada na autorização para proceder à abertura de conta no BPI (Banco Português 

de Investimento), bem como bem como que a forma de obrigar o município é com a 

aposição conjunta das assinaturas do Sr. Presidente da Câmara e da Tesoureira Municipal, 

sendo que na ausência ou impedimento daquele,  seja substituída pela do Sr. Vice-

Presidente, e no caso de ausência ou impedimento da Tesoureira, seja substituída com a 

assinatura do assistente administrativo, Fernando Calado Esteves. _____________________   

VIII 
ACTIVIDADE  REGULAMENTAR  

 
1 – REGULAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MONTALEGRE / INFORMAÇÃO ELEBORADA PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, 

ENG. JOSÉ MANUEL ALVES PEREIRA, DATADA DE 17 DE JULHO DE 2003. ________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, uma informação elaborada pela Director do Departamento Técnico, Eng. José 

Manuel Alves Pereira, datada de 17 de Julho do ano em curso, - documento cujo respectivo teor 

se dá aqui por reproduzido e integrado para os devidos efeitos,  e se anexa, à presente acta, sob a 

forma de doc. n.º 7–. __________________________________________________________ 

DESPACHO DO SR. VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO ALVES PEREIRA, DATADA DE 22/07/2003: À  

Câmara Municipal para aprovar, nos termos e fundamentos expressos na informação, as 

normas e condições a que devem obedecer a instalação dos contadores de consumos de 

água. Proceder à divulgação por edital e outros meios que ninguém invoque 

desconhecimento. ___________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta que a 

aludida informação técnica consubstanciava. ______________________________________ 

Proceda-se em conformidade com a mesma, designadamente no que concerne à sua ampla e 

adequada divulgação. ________________________________________________________ 

IX 
DIVERSOS 

 
1 – ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITO EM 

TOURÉM / INFORMAÇÃO ELABORADA PELO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E 

FINANÇAS, DR. NUNO VAZ RIBEIRO, DATADA DE 28 DE JULHO DE 2003.  ________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado 

em epígrafe, uma informação elaborada pela Director de Departamento de Administração e 

Finanças, Dr. Nuno Vaz Ribeiro, datada de 28 de Julho do ano em curso - documento cujo  teor 

se dá aqui por reproduzido e integrado para os devidos efeitos, e se anexa, à presente acta, sob a forma 

de doc. n.º 8 -. ______________________________________________________________ 
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DESPACHO EXARADO PELO PRESIDENTE DE CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, 

DATADO DE 28/07/2003: Concordo. À Câmara Municipal. ______________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar da ordem do dia da 

presente reunião o  presente assunto, adiando para a sua próxima reunião ordinária a sua 

discussão e votação. _________________________________________________________ 

2 – PAGAMENTO DE QUOTAS À ADRAT  RELATIVAS AO ANO DE 2003.  __________________________ 

Foi presente para deliberação do executivo municipal um ofício remetido a esta autarquia 

pela Agência Para o Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega – ADRAT -, subscrito pelo 

respectivo Secretário Geral, António Montalvão Machado, o qual foi registado na Secção 

Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, sob a referência CMM 007672 03JUL23, 

- cujo conteúdo se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos, e se anexa ao maço de 

documentos da presente acta, sob a forma de doc. n.º  9 -.  _______________________________ 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, DATADO DE 

22/07/2003: À Câmara Municipal.  _______________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido apresentado 

pela ADRAT, consubstanciado no pagamento da quota do ano de 2003,  no montante de € 

16.429,00 (dezasseis mil quatrocentos e vinte e nove euros).  ________________________ 

À Contabilidade para, no estrito cumprimento da legalidade contabilística e orçamental, 

proceder ao pagamento da mencionada quota.  ____________________________________ 

 
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) 
 

1 – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOO LIVRE / CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO.  _______________ 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, propôs ao Executivo 

Municipal que, nos termos do artigo 83º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e ulteriores 

alterações, reconhecesse a urgência de deliberação sobre o assunto identificado em epígrafe.   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução do referido assunto. __ 

Assim, foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta supra identificada,   

- documento cujo teor 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 10 -. ___________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder à Federação 

Portuguesa de Voo Livre, entidade que conjuntamente com a Câmara Municipal e o Club local 

Papaventos, organizou, promoveu e executou, em Montalegre, o Campeonato do Mundo de 

Parapente, o apoio financeiro traduzido no pagamento de Euros 15.000 (quinze mil euros), 

destinados, entre outros, a suportar os encargos resultantes da colocação de relva natural no 

espaço onde decorreram as respectivas provas. ____________________________________ 

À Contabilidade para, no estrito cumprimento da legalidade contabilística e orçamental, 

proceder ao pagamento do apoio financeiro ora aprovado.  ___________________________ 

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação.___________________________ 
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2 – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO AO SR. JOÃO LOPES MOURÃO, NO MONTANTE DE EUROS 169,12, 

DEVIDA PELA OCUPAÇÃO DE 42,28 M2 DE TERRENO SUA PROPRIEDADE, ESPAÇO DESTINADO AO 

INVESTIMENTO MUNICIPAL DESIGNADO POR “ROTUNDA DO VALDOSO”. ________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, propôs ao Executivo 

Municipal que, nos termos do artigo 83º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 

alterações, reconhecesse a urgência de deliberação sobre o assunto identificado em epígrafe. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução do referido assunto. __ 

Assim, foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta supra identificada,   

- documento cujo teor 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 11 -. ___________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aludida proposta,  

consubstanciada no pagamento, ao Sr. João Lopes Mourão, da quantia de Euros 169,12 

(cento e sessenta e nove euros e doze cêntimos), a titulo de indemnização pela ocupação de 

42,29 metros quadrados de terreno sua propriedade, destinado à “Rotunda do Valdoso”. ___ 

3 – ENCONTRO REGIONAL DE ESCOLAS DE VELA, PROMOVIDO PELO SPORT CLUB DO PORTO / PROPOSTA 

DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO NO MONTANTE DE 1.250 EUROS. __________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, propôs ao Executivo 

Municipal que, nos termos do artigo 83º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores 

alterações, reconhecesse a urgência de deliberação sobre o assunto identificado em epígrafe.   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a introdução do referido assunto. __ 

Assim, foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta supra identificada,   

- documento cujo teor 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 12 -. ___________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder, ao Sport Club do 

Porto, subsídio, no montante de Euros 1.250 (mil duzentos e cinquenta euros), destinado a 

apoiar financeiramente a realização, no concelho de Montalegre, do “Encontro Regional de 

Escolas de Vela”. ____________________________________________________________ 

À Contabilidade para, no estrito cumprimento da legalidade contabilística e orçamental, 

proceder ao pagamento do apoio financeiro ora aprovado.  ___________________________ 

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação.___________________________ 

 

E nada mais havendo a tratar o Presidente deu como encerrada a reunião quando eram 

quinze horas e cinquenta e cinco minutos, e para constar se lavrou a presente acta, e eu, 

Nuno Miguel Fernandes Gonçalves, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor Presidente. __ 

                                           
O  Presidente da Câmara Municipal: ______________________________ 
 
O Secretário “ad hoc” da reunião: ________________________________ 


