F. 1
____________________

N.º 22 – Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Montalegre, realizada no
dia 17 de Novembro de 2003.

No dia dezassete de Novembro 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, na ausência do Presidente da Câmara, sob a Presidência do Vice-Presidente da
Câmara, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, e com as presenças dos Vereadores, Eng.
Adelino Augusto dos Santos Bernardo, 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 elaborada, datada,
assinada e expedida no dia treze de Novembro do ano em curso, a qual vai ficar arquivada
no maço de documentos relativos a esta reunião. __________________________________
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
1 – JUSTICAÇÃO DA 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 Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, não
poderia estar presente na reunião, em virtude de, no momento em que a mesma decorre, se
encontrar, em Lisboa, numa reunião de trabalho a representar os interesses do município de
Montalegre. ________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

2 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS, PAM, PPI E ORÇAMENTO, PARA O ANO ECONÓMICO DE 2004 /
AUSCULTAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES ELEITOS PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA.

__________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, tomou a
palavra para perguntar aos Senhores Vereadores Partido Social Democrata se tinham
alguma(s) proposta(s) e/ou sugestão(ões) para apresentarem, por escrito ou pela forma
oral, quanto ao esboço/proposta de documentos previsionais para o ano de 2004, que lhe
tinham sido entregues na pretérita reunião do executivo municipal. Disse, ainda, que o
eventual contributo a dar a tais documentos deveria, naturalmente, referir as fontes de
financiamento idóneas e suficientes para permitir a sua execução física e financeira. ______
O Senhor Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, em nome dos vereadores do
Partido Social Democrata, disse estar em preparação uma proposta escrita, a apresentar na
reunião destinada a discutir os documentos previsionais. ____________________________
3 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO APRESENTADO PELO SENHOR VEREADOR, ENG. ADELINO AUGUSTO DOS

F. 2
____________________
SANTOS BERNARDO, RELATIVO À RESPONSABILIDADE PELA RECONSTRUÇÃO DE MUROS DEMOLIDOS NO
BAIRRO DA BORRALHA, FREGUESIA DE SALTO.

_________________________________________

O Senhor Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, sabendo que a autarquia
está a executar obras no bairro da Borralha, em Salto, e que, nesse âmbito, foram demolidos
alguns muros propriedade de particulares, solicitou ao Senhor Vice-Presidente da Câmara
informação sobre a responsabilidade pela reconstrução de tais muros. __________________
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, em resposta,

disse que a responsabilidade pela

reconstrução dos muros demolidos no bairro da Borralha, nalguns casos é da autarquia e
noutros é do empreiteiro adjudicatário da respectiva obra pública em execução no local, mas
que o apuramento efectivo de responsabilidade terá de ser feito caso a caso. ____________
4 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO APRESENTADO PELO SENHOR VEREADOR, ENG. ADELINO AUGUSTO DOS
SANTOS BERNARDO, RELATIVO À DATA DE INÍCIO DA RECOLHA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
INDIFERENCIADOS POR PARTE DA RESAT, BEM COMO QUAL O MONTANTE DOS ENCARGOS COM O
TRATAMENTO DESSES RSU.

_______________________________________________________

O Senhor Vereador, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, perguntou ao Senhor VicePresidente da Câmara se sabia qual a data estimada para o inicio da recolha e transporte dos
resíduos sólidos indiferenciados por parte da RESAT, S.A., bem como quais os encargos
anuais resultantes do tratamento desses resíduos. _________________________________
O Senhor Vice-Presidente da Câmara, em resposta, disse que o contrato de prestação de
serviços relativo a recolha e transporte de RSU indiferenciados outorgado entre o município
de Montalegre e a empresa RESAT, S.A., tinha sido recentemente visado pelo Tribunal de
Contas e que o início da sua execução estaria para breve. No entanto, realçou que esse
assunto está na alçada directa do Senhor Presidente da Câmara, e que, portanto, somente
ele é que poderá fornecer informação mais precisa, coisa que fará, concerteza, na próxima
reunião de Câmara em que esteja presente. ______________________________________
Quanto ao montante global de encargos anuais com o tratamento de RSU, essa informação
será fornecida na próxima reunião de Câmara, ou seja, logo que recolhida junto dos
respectivos serviços. ________________________________________________________

I
ACTAS
Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia
três de Novembro 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 maioria, com a abstenção do Sr. Vereador, Dr. Nuno Alves Pereira, em virtude de ter
estado ausente dessa reunião, aprovar a referida acta. _____________________________
II
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA

F. 3
____________________
III
PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS
1 –

COMISSÃO COORDENADORA

DO CENTENÁRIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO DE MAGALHÃES –

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE 2.000 EUROS / RATIFICAÇÃO DO DESPACHO PRATICADO
PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, DATADO DE 3 DE
NOVEMBRO DE 2003.

___________________________________________________________

Foi presente, para ratificação/deliberação do executivo municipal, o despacho mencionado
em epígrafe, exarado sobre a petição de concessão de apoio financeiro apresentada pela
Comissão Coordenadora do Centenário da Escola Secundária Fernão de Magalhães,
documento registado na Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, sob a
referência CMM 011119, datada de 04 de Novembro de 2003, - documento cujo respectivo
conteúdo se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos, e se anexa ao maço de
documentos referentes a esta acta, sob a forma de doc. n.º 1 -, datado de três de Novembro do

ano em curso, cujo respectivo teor se transcreve, na íntegra, para os devidos efeitos: _____
“ À Contabilidade para pagar. __________________________________________________
À C. M. para ratificar.” _______________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

presidente

A Câmara Municipal deliberou, com três votos a favor e três contra, tendo o

da

reunião

exercido

o

voto

de

qualidade,

ratificar

o

despacho

supra,

consubstanciado na concessão de apoio financeiro à Comissão Coordenadora do Centenário
da Escola Secundária Fernão Magalhães, no montante de € 2.000,00 (dois mil euros). _____
Aos Serviços de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento do identificado subsídio, ora aprovado.________________________
Dê-se conhecimento do teor da presente deliberação à interessada. ____________________
Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, tendo votado contra o
identificado assunto, fundamentaram o seu sentido de voto nos termos da seguinte
declaração oral: “ O despacho ratificando não refere qualquer fundamento para a concessão
do apoio financeiro em causa, portanto, manifestamos a nossa perplexidade atinente à
circunstância de a Câmara de Montalegre estar a subsidiar comemorações de uma escola
secundária situada noutro concelho.” ____________________________________________
IV
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
1 - PLANEAMENTO
2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / URBANIZAÇÃO
2.1 – PROCESSO N.º 14/99 – LOTEAMENTO DO “PRADO DO BARBUDO” – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE
OCUPAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS DO LOTE N.º 70 E OUTROS – REQUERENTE: IMOBILIÁRIA CERCA DO
CERRADO / INFORMAÇÃO PRESTADA PELO ENG. CIVIL ANTÓNIO J. QUINTANILHA A. BORGES,
27 DE AGOSTO DE 2003.

Foi presente,

DATADA DE

________________________________________________________

para

deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto

mencionado em epígrafe, uma informação técnica subscrita pelo Eng. Civil, António J.
Quintanilha A. Borges, integrado no Departamento Técnico, data de 27 de Agosto do ano em

F. 4
____________________

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 VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO ALVES PEREIRA,

DATADO DE 29 DE

OUTUBRO DE 2003: “ À reunião de Câmara para ratificar.” _____________________________
DELIBERAÇÃO:

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

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
À Divisão de Serviços Urbanos para operacionalizar a presente deliberação. _____________
2.2 – PROCESSO N.º 02/00 – LOTEAMENTO DA “PONTE DO MOÍNHO” – MONTALEGRE – OBRAS DE
URBANIZAÇÃO / REQUERENTE: JOSÉ MARIA GOMES / INFORMAÇÃO PRESTADA PELO DIRECTOR DO
DEPARTAMENTO TÉCNICO, ENG. JOSÉ MANUEL ÁLVARES PEREIRA, DATADA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003.

Foi presente,

para

deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto

mencionado em epígrafe, uma informação técnica subscrita Director do Departamento
Técnico, Eng. José Manuel Álvares Pereira, datada de 10 de Novembro 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 3 -. __________
DESPACHO DO SENHOR VEREADOR RESPONSÁVEL, DR. NUNO ALVES PEREIRA,

DATADO DE 11 DE

NOVEMBRO DE 2003: “ À reunião de Câmara para deliberação nos termos propostos na

presente informação técnica.” __________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

com base na aludida

informação técnica, aprovar os projectos de obras de urbanização, bem como o prazo de
execução das mesmas. Proceda-se conforme o proposto na referida informação técnica. ___
Notifique-se o interessado do teor da presente deliberação, bem como de que deverá
formular o pedido de emissão de alvará, no prazo máximo de uma ano, a contar dessa
notificação, apresentando para o efeito os elementos previstos na Portaria n.º 1105/2001, de
18 de Setembro. ____________________________________________________________
À Secção Administrativa da Divisão de Serviços Urbanos para operacionalizar a presente
deliberação. _______________________________________________________________
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
12 de NOVEMBRO 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 4, a fim de ser arquivado junto do respectivo
maço de documentos. __________________________________________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da referida listagem de

despachos. _________________________________________________________________
4 - SERVIÇOS URBANOS
V
OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS:
1 - URBANIZAÇÃO
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____________________
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
VI
FORNECIMENTOS/BENS E SERVIÇOS
1 – TRANSPORTE PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS / PROPOSTA SUBSCRITA PELA CHEFE DA DIVISÃO
SÓCIO-CULTURAL, DR. IRENE ESTEVES, DATADA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003.

Foi presente,

para

__________________

deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto

mencionado em epígrafe, uma proposta subscrita pela Chefe de Divisão Sócio Cultural
(DSC), Dra. Irene Esteves, datada de 12 de Novembro 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 5 -. __________________________
DELIBERAÇÃO:

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

proposta, adjudicar o transporte de alunos da Misarelacoop (34 alunos) e da 1.º CEB de
Tourém para a Piscina Municipal, respectivamente,

à firma Henriques e Filhos, Lda. pelo

valor de € 150,00 (cento e cinquenta euros), por serviço (ida e volta), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, e à firma Carvalho & Pires – Turismo Habitação e Táxis, Lda., pelo valor
de € 44,09, por serviço (ida e volta), IVA incluído. _________________________________
Notifique-se as empresas interessadas do teor da presente deliberação. ________________
À Divisão Sócio Cultural para operacionalizar a presente decisão. ______________________
2 – TRANSPORTES ESCOLARES – RECTIFICAÇÃO NA REDE / PROPOSTA SUBSCRITA PELA CHEFE DA
DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, DR. IRENE ESTEVES.

Foi presente,

para

________________________________________

deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto

mencionado em epígrafe, proposta subscrita pela Chefe de Divisão Sócio Cultural (DSC),
Dra. Irene Esteves, - 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 6 -. ____________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

bem como os encargos decorrentes da mesma. Proceda-se em conformidade com a mesma.
Notifique-se a empresa interessada do teor da presente deliberação. ___________________
À Divisão Sócio Cultural para operacionalizar a presente decisão.
VII
ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA
1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

_____________________

F. 6
____________________
2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL
2.1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA MUNICIPAL N.º 217.

________________________________

Foi presente, pela tesoureira municipal, para conhecimento do executivo, o resumo diário da
tesouraria n.º 217, respeitante ao dia doze de Novembro de dois mil e três, o qual apontava
para um total de disponibilidades da ordem de € 996.904,68 (novecentos e noventa e seis
mil novecentos e quatro euros e sessenta e oito cêntimos), - 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.º 7 -. __________________________________________________________
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 trinta de Outubro e o dia doze de Novembro, do ano em curso, na importância
global ilíquida de € 459.650,30 (quatrocentos e cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta
euros e trinta cêntimos), - ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, cópia de tal documento,
sob a forma de doc. n.º 8, no maço de documentos relativo à presente acta - .
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_________________

_____________________________

2.3 – TERMO DE BALANÇO À TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E TRÊS.

Foi presente, para conhecimento, cópia do termo de balanço, referente ao mês de Outubro
de dois mil e três, - documento cujo teor se dá aqui por reproduzido para os devidos efeitos legais e
se arquiva, cópia, no respectivo maço, sob a forma de doc. n.º 9 -. _________________________
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.

_____________________________

2.4 – PAGAMENTO DE COMPARTICIPAÇÕES E QUOTAS DA ADERE / DESPACHO PRATICADO PELO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, DATADO DE 11 DE
NOVEMBRO DE 2003.

__________________________________________________________

Foi presente, para ratificação/deliberação do executivo municipal, o despacho mencionado
em epígrafe, exarado sobre o ofício remetido para esta autarquia por parte da ADERE Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque Nacional da Peneda-Gerês,
documento registado na Secção Administrativa de Taxas, Expediente e Arquivo Geral, sob a
referência CMM 011445, com data de 12 de Novembro de 2003, - documento cujo respectivo
conteúdo se dá aqui por integrado e reproduzido para os devidos efeitos, e se anexa ao maço de
documentos referentes a esta acta, sob a forma de doc. n.º 10 -, datado de onze de Novembro do

ano em curso, cujo respectivo teor se transcreve, na íntegra, para os devidos efeitos: _____
“ À Contabilidade para pagar. __________________________________________________
À C. M. para ratificar.” _______________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

consubstanciado na autorização do pagamento das quotas relativas ao ano de 2003,

no

montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), e da autorização do pagamento da
comparticipação financeira referente ao programa INTERREG IIIA, no valor de € 7.229,16
(sete mil duzentos e vinte e nove euros e dezasseis cêntimos). _______________________

F. 7
____________________

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
Aos Serviços de Contabilidade para, no respeito pela legalidade contabilística e orçamental,
proceder ao pagamento das importâncias supra referidas. ___________________________
2.5 – PROPOSTA DE DOAÇÃO À AMAT DA QUOTA PARTE DO EDIFÍCIO DO GATAT DE QUE O MUNICÍPIO DE
MONTALEGRE É TITULAR / PROPOSTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FERNANDO JOSÉ
GOMES RODRIGUES, DATADA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2003.

________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto mencionado
em epígrafe, proposta subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Fernando
José Gomes Rodrigues, datada de 4 de Novembro de 2003, - 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 11-. ____________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

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

presente reunião o presente assunto. ___________________________________________
2.6 – PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO COMPO DO ROLO – EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA – RECTIFICAÇÃO
- MARIA JOSÉ DUARTE FRANCISCO / INFORMAÇÃO PRESTADA PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO
TÉCNICO, ENG. JOSÉ MANUEL ÁLVARES PEREIRA, DATADA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2003.

Foi presente,

para

___________

deliberação do executivo municipal, relativamente ao assunto

mencionado em epígrafe, uma informação técnica subscrita Director do Departamento
Técnico, Eng. José Manuel Álvares Pereira, datada de 12 de Novembro 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 12 -. _________
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, DATADO DE
12 DE NOVEMBRO DE 2003:
DELIBERAÇÃO:

“ À reunião de Câmara para deliberação.” _____________________

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

informação técnica, rectificar as deliberações tomada pelo executivo municipal em 27 de
Outubro de 1998 e em 9 de Janeiro de 2001, no sentido de ficar assente que o município
“expropriou”, e já ocupou, uma parcela de terreno, hoje propriedade de Maria José Duarte
Francisco, destinada à implantação do Parque de Estacionamento do Rolo, com a área de
310 m2, pelo valor de 1.200$00*m2, portanto pelo preço total de 375.600$00 (€ 1.873,48).
Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação. __________________________
VIII
ACTIVIDADE REGULAMENTAR
1 – ALTERAÇÃO DO N.º 2 DO ARTIGO 39.º E ADITAMENTO DA ALÍNEA A) AO N.º 3 DO ARTIGO 60.º E DA
ALÍNEA A) AO N.º 3 DO ARTIGO 69.º DO REGULAMENTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE / PROPOSTA SUBSCRITA PELO
VEREADOR A TEMPO INTEIRO, DR. NUNO ALVES PEREIRA, DATADA DE 12 DE NOVEMBRO 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
arquiva, no maço de documentos relativos à presente acta, sob a forma de doc. n.º 13 -, a qual vinha

a capear proposta de alteração ao clausulado do regulamento dos sistemas de abastecimento
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de água e drenagem de águas residuais da Câmara Municipal de Montalegre - 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 14 . _________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

com base na aludida

proposta, aprovar o seguinte: __________________________________________________
a) – Projecto de alteração ao n.º 2 do artigo 39.º,

ao n.º 3 do artigo 69.º, projecto de

aditamento da alínea a) ao n.º 3 do artigo 60.º, todos do Regulamento dos Sistemas de
Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais da Câmara Municipal de Montalegre,
conforme clausulado constante do mencionado documento n.º 14; ____________________
b) – Que este assunto seja inserido na ordem do dia da próxima sessão da Assembleia
Municipal de Montalegre, a fim de que tal órgão possa tomar decisão definitiva sobre o
mesmo; ___________________________________________________________________
c) – Que, posteriormente, caso a referida alteração seja aprovada, seja, a mesma, objecto
de publicitação, nos termos da legislação aplicável. _________________________________
IX
DIVERSOS
1 – NOTA DE HONORÁRIOS RELATIVA A VÁRIAS ACÇÕES.

__________________________________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, nota de honorários, - 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 15 -, apresentada pelo Dr. António

Gonçalves da Cruz, advogado com escritório na Rua da Corujeira n.º 13, em Montalegre,
relativa a vários processos judiciais em que o município de Montalegre foi parte e em que os
seus interesses foram patrocinados por aquele causídico.

___________________________

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES: “ À

C.M.”. ____________________________________________________________________
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aprovar a aludida nota de

honorários, bem como autorizar o respectivo pagamento, cujo valor global ascende

a €

3.570,00 (três mil quinhentos e setenta euros), IVA incluído à taxa legal de 19%. ________
Notifique-se o interessado do teor da presente deliberação. __________________________
À Contabilidade para os devidos efeitos. __________________________________________
2 – MINUTA DO PROTOCOLO PARA A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DE BOTICAS.

__

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, minuta do protocolo para a
construção e exploração do canil municipal de Boticas, - 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 16 -. _________________________________

O Senhor Vice-Presidente da Câmara fez a introdução e explicitação do conteúdo do aludido
protocolo, bem como dos fundamentos e objectivos que presidiram à sua elaboração. _____
DELIBERAÇÃO:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,

aprovar a minuta do

protocolo para a construção e exploração do canil municipal de Boticas, os encargos
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financeiros que dele resultam para o orçamento municipal, bem como legitimou o Senhor
Presidente da Câmara a proceder à outorga do mesmo. _____________________________
À Contabilidade para os devidos efeitos. __________________________________________
Comunique-se à Câmara Municipal de Boticas o teor da presente deliberação. ____________
3 – ECOMUSEU DO BARROSO – DOCUMENTO FUNDADOR / PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, DATADO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2003.

__________

Foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta mencionada em epígrafe,
- 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 17 -.__________
DELIBERAÇÃO:

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

proposta, aprovar o documento fundador do Ecomuseu do Barroso. ____________________
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/2002, 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 Vice-Presidente deu como encerrada a reunião quando eram
dezassete horas e dez 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 Vice-Presidente da Câmara: ______________________________
O Secretário da reunião: ______________________________

