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ACTA N.º 19  

Reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Montalegre, realizada no dia 06 de 

Outubro de 2004. 

 

No dia seis de Outubro de dois mil e quatro, 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 Senhor Presidente da Câmara, sob a Presidência do Vice-

Presidente da Câmara, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, e com as presenças dos 

Vereadores, Sr. Abel Rodrigues Afonso, Dr. Nuno Alves Pereira e Sr. Albino de Morais 

Fidalgo, e comigo, Nuno Vaz Ribeiro, Director do Departamento de Administração e Finanças, 

na qualidade de secretário. ____________________________________________________ 

A presente reunião ordinária estava prevista para o dia quatro do mês em curso, mas por 

causa da tolerância de ponto concedida aos funcionários públicos, agentes e demais 

colaboradores do município, para esse dia, foi, por decisão do Senhor Presidente de Câmara, 

comunicada, por protocolo, no dia um de Outubro, a todos os membros do órgão executivo 

municipal, adiada para o dia de hoje. ____________________________________________  

Pelo Vice-Presidente, quando eram quinze horas e quarenta 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 de Setembro do ano em curso, e mantida na comunicação de 

adiamento, já referida, documentos que vão ficar arquivados no maço de documentos 

relativos a esta reunião. ______________________________________________________ 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES 

RODRIGUES. ___________________________________________________________________________________ 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou a justificação da ausência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes Rodrigues, em virtude de no momento em 

que decorre esta reunião estar a assistir às exéquias de um familiar. ___________________ 

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

2 – JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS SENHORES VEREADORES, ENG. ADELINO AUGUSTO DOS SANTOS 

BERNARDO E DRA. GUILHERMINA MARIA RODRIGUES DA COSTA. _____________________________________ 

O Senhor Vereador, Sr. Abel Rodrigues Afonso, solicitou a justificação da ausência dos 

Senhores Vereadores eleitos pela lista do Partido Social Democrata, Eng. Adelino Augusto 

dos Santos Bernardo e Dra. Guilhermina Maria Rodrigues da Costa, com fundamento na 

circunstância de, por razões profissionais, imprevistas, urgentes e inadiáveis, estarem 

impedidos de participarem nesta reunião.  ________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as aludidas faltas. __ 

 
ACTAS 

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

vinte de Setembro de dois mil e quatro.  __________________________________________ 
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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, aprovar a referida acta. ________________________________________ 

 II 
INTERVENÇÃO SÓCIO-CULTURAL E DESPORTIVA 

 
FORNECIMENTO DE MANUAIS ESCOLARES A ALUNOS DO 1.º CEB PERTENCENTES A AGREGADOS 

FAMILIARES ECONOMICAMENTE CARENCIADOS / PROPOSTA DA CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL, 

DATADA DE 21 DE SETEMBRO DE 2004.  ______________________________________________ 

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

em epígrafe, proposta subscrita pela Chefe da DSC, documento cujo respectivo teor se 

transcreve, na íntegra, para os devidos efeitos legais: _______________________________ 

“ Assunto: Acção Social Escolar – Fornecimento de manuais escolares a alunos do 1.º CEB 

pertencentes a agregados familiares economicamente carenciados.  ____________________ 

Proposta: __________________________________________________________________  

No âmbito das suas competências específicas, a Câmara Municipal fornece anualmente, 

manuais escolares a crianças que frequentam o 1.º CEB e integram agregados familiares 

carenciados.  _______________________________________________________________ 

A necessidade de que os alunos apresentem logo no início do ano lectivo os manuais 

escolares, sendo que, a maioria dos pais só nesta altura tem conhecimento dos mesmos e, 

ainda, os diferentes critérios de adopção por parte dos professores, inviabiliza que os 

Serviços possam atempadamente saber o n.º de candidatos, o tipo de manuais e 

consequentemente os seus custos anuais para conhecimento e autorização da Câmara 

Municipal.  _________________________________________________________________ 

Assim, como forma de agilizar procedimentos e melhor servir, solicito à Ex.ma Câmara 

Municipal autorização prévia para que os serviços autorizem a compra dos manuais escolares 

numa das livrarias do concelho através de uma guia/requisição individual, a famílias 

previamente sinalizadas como economicamente carenciadas, com a obrigatoriedade de 

posterior conhecimento e ratificação à Câmara da identificação dos alunos, respectivo 

agregado familiar, escola e custo. _______________________________________________ 

Como elemento indicativo, no ano lectivo transacto, forma fornecidos manuais escolares a 46 

alunos, com um custo global de 1.508,46 Euros. ___________________________________ 

Montalegre, 21 de Setembro de 2004.”  __________________________________________ 

A Chefe da DSC, assinatura ilegível” .  ___________________________________________ 

Esta proposta, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta acta, sob a 

forma de doc. n.º 1. ___________________________________________________________  

DESPACHO EXARADO PELO SENHOR PRESIDENTE DE CÂMARA, DR. FERNANDO RODRIGUES, DATADO 

DE 21 DE SETEMBRO DE 2004: “ Autorizo o procedimento que deverá ser posteriormente 

ratificado pela Câmara Municipal. _______________________________________________ 

Montalegre 21 de Setembro de 2004. ____________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível”. _____________________________________ 

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

Proceda-se em conformidade com o itinerário procedimental gizado na mesma.  __________ 
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III 

PEDIDOS DE APOIO / ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 
 

IV 
PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 

 
1 - PLANEAMENTO 

2 – OPERAÇÕES DE LOTEAMENTO / URBANIZAÇÃO 

2.1 – PROCESSO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA N.º 3/2003 / PROMOTOR: RODRIGUEZ E PEREIRA, LDA. / 

PROPOSTA EXARADA PELO VEREADOR RESPONSÁVEL PELO URBANISMO, DR. NUNO ALVES PEREIRA, 

DATADA DE 23 DE SETEMBRO DE 2004.  ______________________________________________ 

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

em epígrafe, proposta exarada pelo Vereador responsável pelo urbanismo, Dr. Nuno Alves 

Pereira, datada de 23 de Setembro de 2004, documento cujo respectivo teor se transcreve, 

na íntegra, para os devidos efeitos legais: ________________________________________ 

“ Dado que até ao presente não foi apresentada proposta que indicie a regularização do 

ponto de vista legal e regulamentar da construção erigida na Av. Nuno Álvares Pereira, 

proponho que na próxima reunião do executivo municipal se delibere: __________________ 

a) Conceder um prazo improrrogável para apresentação de uma solução que inicie de forma 

sustentável o processo de legalização da situação (proponho 45 dias seguidos); __________ 

b) que findo o prazo estipulado em a), se proceda à tomada de iniciativas legalmente 

previstas tendentes ao restabelecimento da legalidade urbanística; ____________________ 

c) Notificar o Ministério Público e o Tribunal Administrativo do teor do teor do despacho, bem 

como da respectiva deliberação. ________________________________________________ 

23.9.2004. Assinatura ilegível”.  ________________________________________________ 

Esta proposta,  apesar de transcrito, vai ser anexado ao maço de documentos relativos a esta acta, sob 

a forma de doc. n.º 2. __________________________________________________________ 

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

Proceda-se em conformidade com o teor da mesma. ________________________________ 

À DUSU para operacionalizar a presente deliberação.  _______________________________ 

2.2 – PROCESSO DE LICENÇA ADMINISTRATIVA N.º 7/2001 / PROMOTOR: IMOBILIÁRIA CERCA DO 

CERRADO, LDA. / APROVAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES / INFORMAÇÃO TÉCNICA PRESTADA 

PELO DIRECTOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ENG. JOSÉ MANUEL ÁLVARES PEREIRA, DATADA DE 30 

SETEMBRO DE 2004.  ___________________________________________________________ 

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

em epígrafe, informação técnica prestada pelo Director do Departamento Técnico, Eng. José 

Manuel Álvares Pereira, datada de 30 de Setembro de 2004, documento cujo respectivo teor 

se transcreve, na íntegra, para os devidos efeitos legais:  ____________________________ 

“ INFORMAÇÃO _______________________________________________________________ 

LOTEAMENTO DA QUINTA DO CERRADO – MONTALEGRE  _________________________________ 

OBRAS DE URBANIZAÇÃO _______________________________________________________ 

Processo de Loteamento: nº 07/01 ______________________________________________ 

Requerente: Imobiliária Cerca do Cerrado, Lda. ____________________________________ 

Através do requerimento com entrada em 28 de Setembro de 2004, registado sob o nº 

1.356, livro nº 7, a requerente Imobiliária Cerca do Cerrado, Lda., na qualidade de 
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proprietária, vem requerer a junção ao processo dos seguintes projectos de especialidades: 

1. Projecto de Arruamentos;  __________________________________________________ 

2. Projecto de Arranjos Exteriores;  _____________________________________________ 

3. Projecto de Drenagem de Águas Residuais;  ____________________________________ 

4. Projecto de Drenagem de Águas Pluviais; ______________________________________ 

5. Projecto de Abastecimento de Água. __________________________________________ 

São apresentados projectos completos, pelo que todas as peças escritas e desenhadas 

referentes aos mesmos e anteriormente indicadas se consideram sem efeito. A junção destes 

elementos cumpre com o solicitado nos despachos proferidos sobre as informações técnicas 

de apreciação dos mesmos datadas de 2004/07/09 e 2004/08/11. _____________________ 

Entretanto, por deliberação da Câmara Municipal de Montalegre, datada de 2004/08/16, foi 

aprovada a isenção da execução da rede de abastecimento de gás e, consequentemente, a 

isenção de apresentação do respectivo projecto. ___________________________________ 

Anteriormente tinha sido apresentado o Relatório de Ensaio Acústico (Relatório de Avaliação 

do Critério Máximo do Ruído Ambiental Exterior).  __________________________________ 

O projecto de infraestruturas eléctricas teve parecer favorável da EDP Distribuição, Energia, 

S.A., datado de 2004/08/10, cuja cópia se anexa. __________________________________ 

O projecto de infraestruturas de telecomunicações teve parecer favorável da PT 

Comunicações, S.A., datado de 2004/07/14, cuja cópia se anexa.  _____________________ 

Os projectos agora apresentados cumprem, genericamente, com as solicitações anteriores, 

aquando das informações anteriormente referidas.  _________________________________ 

Nestes termos, poderão os mesmos ser aprovados, com a ressalva de que deverá ser 

construída uma rede de rega automática das áreas verdes e não um sistema de rega 

manual, como previsto no projecto de arranjos exteriores (situação, aliás, referida como 

hipótese nas peças escritas do projecto). _________________________________________ 

Tendo em conta que parte das obras se encontram já executadas, conforme consta em 

anteriores informações, quando da apresentação do termo de responsabilidade do técnico 

director da obra, deverá este, obrigatoriamente, referir, nesse termo de responsabilidade, 

que assume a responsabilidade pela execução das obras já executadas até à data. _______ 

O custo orçamentado para realização das obras, incluindo o valor do IVA à taxa legal em 

vigor de 19 % é o seguinte: ___________________________________________________ 

 Custo IVA (17%) 

Arruamentos 887.015,72 € 168.532,99 € 

Arranjos Exteriores 271.689,50 € 51.621,01 € 

Drenagem de Águas Residuais 104.331,05 € 19.822,90 € 

Drenagem de Águas Pluviais 238.136,32 € 45.245,90 € 

Abastecimento de Água 109.839,20 € 20.869,45 € 

Infraestruturas Eléctricas 626.052,00 €  118.949,88 € 

Infraestruturas de Telecomunicações 94.895,45 € 18.030,14 € 

   

TOTAL 2.331.959,24 € 443.072,27 € 
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Em resumo, o custo final dos trabalhos, na sua totalidade, incluindo o valor do IVA à taxa 

legal em vigor de 19 % será de 2.775.031,50 € (dois milhões, setecentos e setenta e 

cinco mil e trinta e um euros e cinquenta cêntimos), sendo este o valor da caução a 

prestar pela requerente, para realização das obras de urbanização.  ____________________ 

O prazo de execução das obras deverá ser de 24 meses.  ____________________________ 

Conclusão: ________________________________________________________________ 

Os projectos das obras de urbanização poderão ser aprovados, com as 

condicionantes acima referidas, devendo ser prestada caução no valor de 

2.775.031,50 €. O prazo de execução das obras deverá ser de 24 meses.  _________ 

Em caso de decisão de concordância com o teor da presente informação, deverá ser dado 

conhecimento da mesma à requerente.  __________________________________________ 

Á consideração do Sr. Vereador. ________________________________________________ 

Departamento Técnico, 30 de Setembro de 2004. __________________________________ 

O Director do Departamento Técnico, (Eng. José Manuel Álvares Pereira)”.  ______________ 

Esta informação técnica, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta 

acta, sob a forma de doc. n.º 3. ___________________________________________________  

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a aludida 

informação técnica, e, em consequência, aprovar os projectos de especialidades referentes 

às obras de urbanização do loteamento designado por “loteamento do cerrado”, tramitado na 

DUSU sob o processo n.º 07/01, em que é requerente a Imobiliária Cerca do Cerrado, Lda. _ 

Deliberou, ainda, por unanimidade, aprovar definitivamente a operação urbanística em 

causa, operação de loteamento e correspondentes obras de urbanização.  _______________ 

Notifique-se a interessada do teor da presente deliberação, bem como do prazo legal de que 

dispõe para requerer, por escrito, a emissão da correspondente licença administrativa, bem 

como dos documentos e elementos que, para esse efeito, tem previamente de apresentar.  _ 

À DUSU para operacionalizar a presente deliberação.  _______________________________ 

3 – OBRAS DE EDIFICAÇÃO 

3.1 - LISTAGEM DOS DESPACHOS PRATICADOS PELO SENHOR VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA E A 

TEMPO INTEIRO, DR. NUNO ALVES PEREIRA, NO USO DE COMPETÊNCIAS SUBDELEGADAS, NA ÁREA DO 

URBANISMO, DATADA DE 29 DE SETEMBRO DE 2004. _____________________________________ 

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 se 

anexa, sob a forma de doc. n.º 4, ao respectivo maço de documentos.  _______________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da referida listagem.  _______ 

4 - SERVIÇOS URBANOS 

V 

OBRAS PÚBLICAS E EMPREITADAS 

1 – URBANIZAÇÃO 

2 - SANEAMENTO E SALUBRIDADE 

3 - HIGIENE PÚBLICA 

4 – CEMITÉRIOS 

5 - COMUNICAÇOES E TRANSPORTES 



 
 

                                                                                                         F. 6 
                                                                                                                                                                                                      

____________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

Acta n.º 19 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia seis de Outubro de 2004 

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 

VII 

ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 

 

1 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

2 - GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

2.1 – CAMINHOS AGRÍCOLAS DE SOLVEIRA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE 5.000 EUROS PARA A 

JUNTA DE FREGUESIA / PROPOSTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, 

DATADA DE 27 DE SETEMBRO DE 2004.  ______________________________________________ 

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

cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:_______________________ 

“ Contabilidade. _____________________________________________________________ 

Transferência Junta de Freguesia de Solveira. _____________________________________ 

Caminhos agrícolas – 5.000 euros. ______________________________________________ 

Transfira-se para a Junta de Freguesia de Solveira a importância de 5.000 euros para obras 

de beneficiação de caminhos agrícolas e ponte. ____________________________________ 

À CM. _____________________________________________________________________ 

Montalegre, 27 de Setembro de 2004. ___________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ____________________ 

A aludida proposta, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta acta, 

sob a forma de doc. n.º 5. _______________________________________________________  

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

bem como os efeitos financeiros dela decorrentes para o orçamento municipal. ___________ 

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

procederem à aludida transferência financeira para a freguesia de Solveira, deste concelho. _ 

2.2 – CAMINHOS AGRÍCOLAS DE OUTEIRO / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE 10.000 EUROS PARA A 

JUNTA DE FREGUESIA / PROPOSTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, 

DATADA DE 27 DE SETEMBRO DE 2004.  ______________________________________________ 

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

cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:_______________________ 

“ Contabilidade. _____________________________________________________________ 

Transferência Junta de Freguesia de Outeiro. ______________________________________ 

Caminhos agrícolas – 10.000 euros. _____________________________________________ 

Transfira-se para a Junta de Freguesia de Outeiro a importância de 10.000 euros para obras 

de beneficiação de caminhos em Outeiro e Parada. _________________________________ 

À CM. _____________________________________________________________________ 

Montalegre, 27 de Setembro de 2004. ___________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ____________________ 
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Esta proposta, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta acta, sob a 

forma de doc. n.º 6. ___________________________________________________________  

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

bem como os efeitos financeiros dela decorrentes para o orçamento municipal. ___________ 

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

procederem à aludida transferência financeira para a freguesia de Outeiro, deste concelho. _ 

2.3 – CEMITÉRIO DE PITÕES DAS JÚNIAS / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE 5.000 EUROS PARA A JUNTA 

DE FREGUESIA / PROPOSTA DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO JOSÉ GOMES RODRIGUES, 

DATADA DE 27 DE SETEMBRO DE 2004.  ______________________________________________ 

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

cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:_______________________ 

“ Contabilidade. _____________________________________________________________ 

Transferência Junta de Freguesia de Pitões. _______________________________________ 

Cemitério – 5.000 euros. _____________________________________________________ 

Transfira-se para a Junta de Freguesia de Pitões a importância de 5.000 euros para obras de 

beneficiação do cemitério. _____________________________________________________ 

À CM. _____________________________________________________________________ 

Montalegre, 27 de Setembro de 2004. ___________________________________________ 

O Presidente da Câmara, assinatura ilegível, Fernando Rodrigues”. ____________________ 

Esta proposta, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta acta, sob a 

forma de doc. n.º 7. ___________________________________________________________  

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

bem como os efeitos financeiros dela decorrentes para o orçamento municipal. ___________ 

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

procederem à aludida transferência financeira para a freguesia de Pitões das Júnias, deste 

concelho. __________________________________________________________________ 

2.4 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA MUNICIPAL N.º 191, DATADO DE 29 DE SETEMBRO DE 2004.  ____ 

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

diário da tesouraria n.º 191, respeitante ao dia 29 de Setembro de dois mil e quatro, o qual 

apontava para um total de disponibilidades da ordem de € 1.075.704,51 (um milhão setenta 

e cinco mil, setecentos e quatro euros e cinquenta e um 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 8 -.  _____________________________________________________ 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.   _____________________________  

2.5 - 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 – lista de ordens de 

pagamento -, no período compreendido entre os dias dezasseis e vinte e nove de Setembro 

do ano em curso, na importância global ilíquida de € 830.034,16 (oitocentos e trinta mil, 

trinta e quatro euros e dezasseis cêntimos), - ficando arquivado, para os devidos efeitos legais, 

cópia de tal documento, sob a forma de doc. n.º 9,  no maço de documentos relativo à presente acta -._   

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal tomou conhecimento.   _____________________________ 
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2.6 – TARIFÁRIOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

E RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS / PROPOSTA DO VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA E 

A TEMPO INTEIRO, DR. NUNO ALVES PEREIRA, DATADA DE 29 DE SETEMBRO DE 2004.  ______________ 
Foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta identificada em epígrafe, 

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 10-.  __________________________ 

O aludido documento, subscrito pelo Senhor Vereador em regime de permanência e a tempo 

inteiro, Dr. Nuno Alves Pereira, datada de 29 de Setembro pretérito, tinha por escopo fazer o 

enquadramento e explicitação de duas propostas, uma referente ao tarifário relativo aos 

sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, a outra, atinente  ao 

tarifário relativo aos sistemas de recolha, deposição e tratamento de resíduos sólidos 

urbanos, 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 11-.  __________________________ 

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

consubstanciada na alteração do tarifário relativo aos sistemas de abastecimento de água e 

drenagem de águas residuais, bem como do tarifário relativo aos sistemas de recolha, 

deposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos, nos termos do documento identificado 

sob a forma de doc. n.º 11.  ___________________________________________________ 

À DUSU, serviços de água, para operacionalizarem a presente deliberação, designadamente 

procedendo à correspondente e adequada publicitação dos tarifários ora alterados. ________ 

2.7 – PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DO PRÉDIO URBANO, ARTIGO 115, DENOMINADO “COSTA DO  VALE”, EM 

TRAVASSOS DO RIO, FREGUESIA DE SEZELHE, CONCELHO DE MONTALEGRE / PROPOSTA DO PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL, DR. FERNANDO RODRIGUES, DATADA DE 27 DE SETEMBRO DE 2004.   ________ 
Foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta identificada em epígrafe, 

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 12-.  __________________________ 

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

Proceda-se em conformidade a mesma. __________________________________________ 

À DAF para operacionalizar a presente deliberação. _________________________________ 

2.8 – AGRUPAMENTO HABITACIONAL EX-CAR - VENDA DE HABITAÇÕES A ARRENDATÁRIO / PROPOSTA DA 

CHEFE DA DIVISÃO SÓCIO-CULTURAL.  _______________________________________________ 
Foi presente, para deliberação do executivo municipal, a proposta identificada em epígrafe, 

cujo teor se transcreve, na íntegra, para todos os efeitos legais:_______________________ 

ASSUNTO: Agrupamento Habitacional Ex-Car -Venda de Habitação a arrendatário. _________ 

Proposta: _________________________________________________________________ 

De acordo com o Regulamento de venda de habitações a arrendatários do Agrupamento 

Habitacional Ex-Car, Montalegre, aprovado em reunião de Cãmara de 14.07.1998 e pela 

Assembleia Municipal de 14.12.98,  propõe-se à Ex.ma Cãmara a venda da habitação de 

tipologia T3, em madeira,  nº 44, lote nº 45, com a área de 225,00m2 , nas seguintes 

condições: _________________________________________________________________ 

- O arrendatário, Acácio Gonçalves Vaz, tem uma pensão de invalidez de 166,30 € mensais e 

a esposa está desempregada. Por estas circunstâncias propõe-se que o preço da habitação 

(6.734,58) seja reduzido em 50%, conforme o estipulado  no nº 6 do Referido Regulamento; 
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- O pagamento da referida habitação ( 3.367,29) será pago em 36 prestações mensais no 

valor de 93,54 euros.  ________________________________________________________ 

A Chefe da DSC, assinatura ilegível”. ____________________________________________ 

Esta proposta, apesar de transcrita, vai ser anexada ao maço de documentos relativos a esta acta, sob a 

forma de doc. n.º 13. __________________________________________________________  

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

Proceda-se em conformidade com a mesma. ______________________________________ 

À DSC para operacionalizar a presente deliberação. _________________________________ 

VIII 

ACTIVIDADE  REGULAMENTAR  
 

IX 
DIVERSOS 

 

1 – OCUPAÇÃO DE TERRENO SITO NA VENDA NOVA / INDEMNIZAÇÃO A FAVOR DE LUÍS DELGADO 

FERNANDES / DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DR. FERNANDO RODRIGUES, DATADO DE 

23 DE SETEMBRO DE 2004.   ______________________________________________________ 

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

em epígrafe, despacho do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, datado de 

23 de Setembro de 2004,  cujo respectivo teor se transcreve, na íntegra, para os devidos 

efeitos legais:  ______________________________________________________________ 

“À Contabilidade.  ___________________________________________________________ 

Indemnização. ______________________________________________________________  

Luís Delgado Fernandes. ______________________________________________________ 

Pague-se Luís Delgado Fernandes, contribuinte n.º 157112039, residente na Venda Nova, a 

importância de 12.500 euros pela ocupação do terreno sito na Venda Nova, entre a EN e a 

estrada de acesso à localidade. _________________________________________________ 

À Contabilidade para pagar. ___________________________________________________ 

À Câmara Municipal de Montalegre para ratificar.  __________________________________ 

Montalegre, 23 de Setembro de 2004. ___________________________________________ 

O Presidente da Câmara, Fernando Rodrigues.”.  ___________________________________ 

Este despacho, apesar de transcrito, vai ser anexado ao maço de documentos relativos a esta acta, sob 

a forma de doc. n.º 14. _________________________________________________________  

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

bem como os efeitos financeiros dele decorrentes para o orçamento municipal. ___________ 

À Contabilidade para os devidos efeitos. __________________________________________ 

2 – TURNOS DE FARMÁCIA PARA O ANO DE 2005 / PEDIDO DE PARECER. _______________________ 

Foi presente, para efeitos de emissão de parecer por parte do executivo municipal, o mapa 

de turno das farmácias existentes no concelho de Montalegre, remetido pela Sub-Região de 

Saúde de Vila Real, através de ofício registado nos serviços de expediente sob o n.º CMM 

009411, de 2 de Setembro de 2004 - documento cujo respectivo teor se dá aqui por reproduzido e 

integrado para os devidos efeitos legais, e se anexa ao maço de documentos desta reunião sob a forma 

de doc. n.º 15. _______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

Acta n.º 19 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Montalegre, realizada no dia seis de Outubro de 2004 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir favorável ao mapa de 

turnos das farmácias existentes no concelho, referido supra.  _________________________ 

Comunique-se o teor da presente deliberação à Sub-Região de Saúde de Vila Real, conforme 

solicitado. _________________________________________________________________ 

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) 
 
 

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 

dezasseis horas e vinte e cinco minutos, e para constar se lavrou a presente acta, e eu, 

Nuno Vaz Ribeiro, na qualidade de secretário, a redigi e vou assinar, junto com o Senhor 

Vice-Presidente.  ____________________________________________________________ 

                                           

O Vice-Presidente da Câmara: __________________________________ 

 

O Secretário da reunião: __________________________________ 


