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N.º 16 –  Reunião  Ordinária da Câmara 

Municipal de Montalegre, realizada no 

dia 18 de Agosto de 2003. 

 

Aos dezoito 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, e com as 

presenças dos Vereadores,  Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo,  Prof. Manuel 

Orlando Fernandes Alves, 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 cinquenta minutos,  foi declarada aberta a 

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

e expedida no dia treze de Agosto do ano em curso. ________________________________ 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
1 - AUSÊNCIA DO SENHOR VEREADOR, SR. ABEL RODRIGUES AFONSO.  _________________________ 

o  Senhor Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, informou o órgão de que o 

Sr. Vereador, Sr. Abel Rodrigues Afonso, não poderia estar presente na reunião, em virtude 

de ter assuntos de natureza profissional, urgentes e inadiáveis, razão pelo qual solicitava a 

justificação da sua falta. ______________________________________________________ 

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

 
I 

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

quatro de Agosto 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,  

por unanimidade,  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 
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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 

12 DE AGOSTO 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 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 

7.1 – EMPREITADA “BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MONTALEGRE – BENEFICIAÇÃO” (PROCESS0 1/025) – 

TRABALHOS ADICIONAIS / INTERESSADO: ANTÓNIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPESSOAL, LDA. / 

INFORMAÇÃO PRESTADA PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ENG. JOSÉ MANUEL ÁLVARES 

PEREIRA, DATADA DE 12 DE AGOSTO DE 2003.  _________________________________________ 

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

mencionado em epígrafe, uma informação técnica subscrita pelo Director do Departamento 

Técnico, Eng.  José Manuel Álvares Pereira, com data de 12 de Agosto do ano em curso, - 

documento  cujo  teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos  os efeitos legais e que se 

arquiva no maço de documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 2 .  ____________ 

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

DE 13 DE AGOSTO E 2003: Concordo. À Câmara Municipal. _____________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  nos termos e com 

fundamentos expressos na referida informação técnica, relativamente à empreitada 

“Biblioteca Municipal de Montalegre – Beneficiação”, aprovar a realização de trabalhos a mais 

no valor de € 41.751,81 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e um euros e oitenta e 

um cêntimos), não incluindo IVA à taxa legal em vigor, 5%, bem como que os mesmos 

sejam adjudicados à firma adjudicatária da empreitada, António Augusto Gonçalves Dias, 

Unipessoal, Lda., por ajuste directo, com fundamento no disposto no artigo 45.º do Decreto-

Lei n.º 59/99, de 2 de Março e ulteriores alterações. ________________________________ 

Deliberou ainda, por unanimidade, fixar em 40 (quarenta) dias seguidos o prazo para a 

execução dos trabalhos a mais, ora autorizados, bem como notificar a firma interessada para 

a apresentação dos documentos necessários para a outorga do adicional ao contrato a 

celebrar  pelo funcionário que exerce as funções de oficial público. _____________________ 

Ao Departamento Técnico para operacionalizar a presente decisão.  ____________________ 
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8 - SEGURANÇA PÚBLICA 

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 152. ________________________________ 

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

tesouraria n.º 152, respeitante ao dia doze de Agosto de dois mil e três, o qual aponta para 

um total de disponibilidades de € 793.990,99 (setecentos e noventa e três mil novecentos e 

noventa euros e noventa e nove 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 

3. ________________________________________________________________________ 

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 um e o dia doze de Agosto, de dois mil e três,  na importância global ilíquida de € 

235.106,52 (duzentos e trinta e cinco mil cento e seis euros e cinquenta e dois cêntimos), -  

ficando arquivado, para os devidos efeitos legais,  cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.º 4, no 

respectivo maço.  _____________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.   _____________________________ 

2.3 – SEGUNDA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO, AO PLANO DE ACTIVIDADES E AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA, TODOS DO ANO ECONÓMICO DE 2003. _____________________________ 
Foram presentes, para deliberação do órgão executivo municipal, relativamente ao assunto 

mencionado em epígrafe, proposta de alteração, a segunda, ao plano plurianual de 

actividades, ao plano de actividades e ao orçamento da despesa,  subscrita pelo Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, datada do dia treze do mês em curso - 

documentos cujo teor se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos e dos quais se 

arquiva, cópia, no maço de documentos relativos a esta acta, sob a forma, respectivamente, de doc.s 

n.ºs  5, 6 e 7. _______________________________________________________________ 

O Senhor Presidente da Câmara tomou a palavra para referir que se trata de pequenas 

alterações para adequar o plano à realidade e para cumprir legalmente e dar seguimento aos 

compromissos assumidos. _____________________________________________________ 

Devemos ter em conta que o Plano é um instrumento de apoio à gestão e que pode e deve 

ser alterado quando a boa gestão o reclamar.  _____________________________________ 



 
 

                                                                                                         F. 4 
                                                                                                                                                                                      

____________________ 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e duas 

abstenções, aprovar a  segunda alteração ao Plano Plurianual de Actividades, ao Plano de 

Actividades e ao Orçamento da Despesa, do ano económico de 2003.  __________________ 

Os Senhores Vereadores eleitos pelas lista do Partido Social Democrata, Sr. Eng. Adelino 

Augusto dos Santos Bernardo e a Sra. Dra. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa 

abstiveram-se, com o fundamento de que os documentos apresentados consubstanciam 

actos de gestão.  ____________________________________________________________ 

2.4 – LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE SALTO – CEDÊNCIA DOS LOTES N.ºS 6,7 E 8 – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO / INFORMAÇÃO ELABORADA PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ENG. JOSÉ MANUEL 

ÁLVARES PEREIRA, DATADA DE 12 DE AGOSTO DE 2003.  __________________________________ 

Foi presente, para deliberação do executivo municipal,  a informação técnica mencionada em 

epígrafe, acompanhada do requerimento que a motivou, apresentado pelo Sr. Bento da 

Fonte Moreira, casado, residente no lugar e freguesia de Sezelhe, concelho de Montalegre, 

contribuinte fiscal n.º 170.576.027, - documentos que se anexam à presente acta sob a forma de 

doc. n.º8,  e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.  ____ 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA  CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES  RODRIGUES, DATADO DE 13 DE 

AGOSTO DE 2003: Concordo. À Câmara Municipal.  ____________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base na aludida 

informação técnica, prorrogar, por mais seis meses, a reserva dos lotes n.ºs 6,7 e 8, do 

loteamento industrial de salto,  a favor do Sr. Bento da Fonte Moreira, com o NIF 

170.576.027, residente em Sezelhe, concelho de Montalegre, devendo, impreterivelmente, 

dentro desse prazo, ser apresentado o projecto de arquitectura.  ______________________ 

Notifique-se o interessado do teor da presente deliberação.  __________________________ 

 
VIII 

ACTIVIDADE  REGULAMENTAR  
 

IX 
DIVERSOS 

 
1 – ADERE – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA / PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA, 

DR. FERNANDO RODRIGUES,  DATADA DE 5 DE AGOSTO DE 2003.  ____________________________ 

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

exarada sobre o ofício expedido pela ADERE – Associação de Desenvolvimento das Regiões 

do Parque Nacional da Peneda-Gerês -,  pessoa colectiva titular do N.I.P.C. 503.361.380, 

com sede no Largo da Misericórdia, n.º 10, 4980 Ponte da Barca, - documento que se anexam à 

presente acta sob a forma de doc. n.º 9,  e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido para 

todos os efeitos legais.  _________________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos e 

condições constantes do retro referido documento, o pedido formulado pela ADERE - 

Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês -, 

consubstanciado na concessão de apoio financeiro no valor de € 2.500 (dois mil e quinhentos 

euros).  ___________________________________________________________________ 
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À Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental, proceder ao 

pagamento do subsídio ora aprovado.  ___________________________________________ 

Comunique-se o teor da presente deliberação à interessada.  _________________________ 

 
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. __________________________________________ 

 

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, e ulteriores alterações, com vista à sua 

executoriedade imediata.  _____________________________________________________ 

       

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

dezasseis horas e quinze 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: ______________________________ 


