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PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE / ANO DE 2007 
(Cfr. artigo 91º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e ulteriores alterações) 

 (Janeiro a Agosto de 2007) 
ACTA  

N.º 
DATA 
(2007) 

DELIBERAÇÃO 

01/07 02-01 Não há decisões que devam ser publicitadas nos termos legais. 
 
 

02/07 

 
 

15-01 

Aprovação do apoio financeiro, no montante de € 2.775,00 às escolas participantes no tradicional desfile de Carnaval. 
Ratificação do despacho praticado pelo Sr. Presidente da Câmara, relativo à atribuição de comparticipação financeira à ADERE – PENEDA GERÊS, no valor de € 850,00. 
destinada ao pagamento dos custos resultantes da participação na BTL´07. 
Aprovação da proposta de revalidação dos subsídios atribuídos no ano económico de 2006, mas ainda não liquidados, no todo ou em parte. 
Aprovação do pedido de autorização administrativa de operação de loteamento, processo n.º 12/2000/DUSU, formulado pelo Sr. António Ribas. 
Concessão de parecer favorável à instalação de um parque eólico por parte da Infusion, Lda. 

 
 
 
 
 
 

03/07 

 
 
 
 
 
 

05-02 

Aprovação da proposta de acréscimo de mais uma turma de leccionação de TIC – Escola EB/1 de Tourém. 
Aprovação da minuta de protocolo de colaboração desportiva a outorgar entre o município de Montalegre e o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, para o ano 
desportivo de 2007 e do pagamento do apoio financeiro, no valor de € 42.500,00. 
Aprovação do apoio financeiro à Liga dos Amigos do Hospital Distrital de Chaves, no valor de € 1.154,43. 
Aprovação da transferência financeira, no valor de € 6.981,70, para o Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso, destinada a concluir o pagamento dos encargos com 
pessoal tarefeiro afecto às escolas do EB1 e dos Jardins de Infância, referente ao ano lectivo de 2006/2007. 
Aprovação de duas transferências financeiras, uma no valor de € 3,290,00, a outra no valor de € 1.396,00, para o Agrupamento de Escolas do Baixo Barroso, destinadas a 
material didáctico e informático para os alunos do 1.º CEB e para material didáctico para os alunos dos jardins de infância, referente ao ano lectivo de 2006/2007. 
Aprovação da transferência financeira, no valor de € 27.252,00, para o Agrupamento Vertical de Escolas de Montalegre, destinada a concluir o pagamento dos encargos 
com pessoal tarefeiro afecto às escolas do EB1 e dos Jardins de Infância, referente ao ano lectivo de 2006/2007. 
Aprovação do projecto da rede de gás no loteamento do Cerrado, em Montalegre. 
Emissão de parecer favorável, nos termos do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e ulteriores alterações, relativo aos prédios rústicos inscritos na matriz predial 
da Freguesia de Pondras, sob os n.ºs 150, 256, 393, 402, 444 e 1222, apresentado pela Sra. Maria José Gonçalves Pereira, residente em Pondras. 
Emissão de parecer favorável à instalação de um posto móvel de Farmácia em Covelães do Rio. 

04/07 16-02 Aprovação da modificação dos documentos previsionais aprovados para o ano em curso, traduzida na primeira revisão ao P.P.I., ao orçamento da receita e da despesa.  
 

05/07 
 

21-02 
Aprovação do apoio financeiro, no montante de € 20.000,00, à freguesia de Ferral, destinada à ampliação do cemitério de Santa Marinha. 
Aprovação do pedido de prorrogação do prazo de execução das obras de urbanização, pelo período de 12 meses, no âmbito do processo de loteamento n.º 07/2001, 
apresentado pela Imobiliária Cerca do Cerrado, Lda.. 
Aprovação da alteração da toponímia da freguesia de Viade de Baixo. 

 
 
 
 

06/07 

 
 
 

 
05-03 

Aprovação do apoio financeiro, no valor de € 20.000,00, a favor da Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã. 
Aprovação do apoio financeiro, no valor de € 3.500,00, à Comissão Fabriqueira de Paredes do Rio, destinado à recuperação da igreja paroquial de Paredes. 
Aprovação do pedido de emparcelamento de prédios localizados, no sítio de Cruz, freguesia de Tourém, formulado por Joaquim Augusto Cabral Sousa. 
Aprovação do pedido de alteração à licença de operação de loteamento, titulada pelo alvará de loteamento n.º 12/1991, com obras de urbanização, emitido em 22/10/1991, 
formulado pela Junta de Freguesia de Montalegre e Outros. 
Emissão de parecer favorável, nos termos do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e ulteriores alterações, relativo aos prédios inscritos na matriz predial rústica da 
Freguesia de Contim, sob o artigo 1917, apresentado pelo Sr. Domingos Santos Branco, residente no Bairro do Casal dos Grilos – Vivenda Branco- em Carcavelos. 
Aprovação da venda dos lotes de terreno n.º 37 e 38 do loteamento industrial de Montalegre, pelo preço de € 19.059,04 e de € 18.999,20, respectivamente. 
Aprovação do pagamento da quota anual de 2007, no valor de € 16.429,00 à Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Tâmega (ADRAT). 
Aprovação do pagamento da quota anual de 2007, no valor de € 5.000,00 à ADERE-Peneda Gerês. 

 
07/07 

 
19-03 

Aprovação do regulamento de inscrição e participação no evento cultural “queima do judas”, bem como da fixação dos respectivos prémios. 
Aprovação do apoio financeiro, no valor de € 5.000,00, a favor da Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã. 
Aprovação do apoio financeiro, no valor de € 4.983,80, a favor da Comissão Fabriqueira de Montalegre, destinado às festas do concelho, ano de 2006. 
Aprovação do pedido de alteração à licença administrativa, na sequência da alteração ao projecto de arquitectura, apresentado pela Imobiliária Cerca do Cerrado, Lda., 
referente à operação de Loteamento e Obras de Urbanização, titulada pelo Alvará n.º 7/2001. 
Emissão de parecer desfavorável relativo à instalação de armazenagem de combustíveis, no lugar de Sendim – Estrada Municipal, concelho de Montalegre, formulado pela 
Sandibombas – Comércio de Armazenagem de Combustíveis e Lubrificantes, Lda.. 
Aprovação da alteração da toponímia da freguesia da Chã. 



 

2/3  

Ratificação do protocolo de entrega da ponte dos lagos e das estradas que ligam as vias municipais situadas entre a EN 103 e o lugar de Frades (CM 1397) e entre a 
Central de Vila Nova e a Povoação de Cabril (CM 1021). 
Aprovação da criação de Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE), bem como a minuta de acordo de cooperação entre o Município e a Direcção-Geral dos Assuntos 
Consulares e Comunidades Portuguesas. 

 
 
 
 
 

08/07 

 
 
 
 
 

03-04 

Aprovação da lista definitiva de candidatos admitidos à atribuição de habitações, em regime de comodato, do Edifício Albino Fidalgo, sito na Vila de Montalegre. 
Aprovação do pedido de rectificação da decisão de cancelamento do Alvará de Loteamento n.º 2/97, formulado pela CALA - Empreendimentos Turísticos Imobiliários, Lda.. 
Aprovação da alteração do projecto de toponímia da freguesia de Venda Nova. 
Aprovação da alteração do projecto de toponímia da freguesia de Pondras. 
Aprovação do protocolo de colaboração entre o Município de Montalegre, a REN, S.A. e a EDP Produções, S.A., no âmbito dos trabalhos arqueológicos no castro de S. 
Vicente da Chã. 
Aprovação do pagamento da quota anual de 2007, no valor de € 850,00, à Associação Europeia dos Eleitos de Montanha. 
Aprovação do pagamento da quota mensal de associado da Associação de municípios do Alto Tâmega, no valor de € 1000,00, relativa a 2007. 
Emissão de parecer favorável, nos termos e para os efeitos constantes do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e ulteriores alterações, relativo ao negócio jurídico, 
apresentado pelo Sra. Ana Maria Domingues Pires, residente na quinta da Cerca, Bloco 24-A, 2.º Direito, em Chaves. 

 
 
 
 
 
 
 
 

09/07 

 
 
 
 
 
 
 
 

16-04 

Aprovação do Programa Provisório Europeu Ralicross Montalegre, Lista de Convidados Europeu Ralicross Montalegre, dias 5 e 6 de Maio de 2007, Intervenções na Pista 
de Montalegre / Minuta do protocolo a celebrar de colaboração e cooperação a celebrar entre a Associação Automóvel de Vila Real e o Município de Montalegre. 
Emissão de parecer favorável, nos termos do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e ulteriores alterações, relativo aos prédios inscritos na matriz predial rústica, 
sob os artigos n.ºs 2132, 2225, 2618, 1409 e 3144, apresentado pelo Sra. Glória Pires Fontes e outros, residente na Rua Lama do Moinho, 1.º Esq., Apart. 16, Montalegre. 
Emissão de parecer favorável, nos termos do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e ulteriores alterações, relativo ao negócio jurídico que tem por objecto os 
prédios inscritos na matriz predial rústica, sob o artigo n.º 1413, apresentado pela Sra. Paula Maria Figueiredo Pinto Freitas e outros, residente no Porto. 
Aprovação da isenção do pagamento de taxas de infra-estruturas urbanísticas, devidas pela Associação Borda D´Água pelo licenciamento da operação urbanística 
“Construção de Lar e Centro de Dia de Salto”. 
Tomada de conhecimento do despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, consubstanciado na aprovação de concurso público, na 
modalidade de hasta pública, para a concessão do direito de exploração do bar da praia fluvial de Venda Nova, Freguesia de Venda Nova e abertura do respectivo 
procedimento prévio à contratação desses serviços. 
Tomada de conhecimento do despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, consubstanciado na anulação do procedimento de concurso público, identificado 
pela referência DAF/DP/PROC.N.º24/2006, encetado com vista à aquisição de uma máquina escavadora de rastos. 
Aprovação dos documentos de prestação de contas, relativos ao ano económico de 2006. 

10/07 
 
 
 
 
 
 
 
 

07-05 Ratificação do despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, consubstanciado na transferência financeira para o agrupamento de escola de Montalegre, no valor de € 
4,164,90, destinado a apoiar financeiramente a visita de estudo do 4.º ano do CEB ao oceanário e ao jardim zoológico de Lisboa; 
Aprovação da minuta de protocolo de colaboração entre o Município de Montalegre e o Jardim Zoológico e de Aclimação em Portugal, S.A.. 
Aprovação da minuta do protocolo entre o Município de Montalegre e a Fábrica da Igreja de Montalegre, no valor de 80.317,50,00 Euros. 
Aprovação da transferência financeira, no valor de € 300,00 a favor da Associação de Produtores de Fumeiro, destinado a comparticipar os custos com a contratação de 
técnico. 
Aprovação do apoio financeiro, no montante de € 4.000,00 à Freguesia de Vila da Ponte, destinado a caminhos agrícolas. 
Aprovação do apoio financeiro, no montante de € 5.000,00 à Freguesia de Vila da Ponte, destinado à modernização administrativa. 
Aprovação do projecto de alteração à toponímia da Freguesia de Gralhas. 
Aprovação da resolução do contrato de empreitada “Zona de Lazer de Penedones” – 1.ª fase. 
Aprovação do pagamento da quantia de € 65.141,91, a favor do Município de Boticas, destinado à execução da empreitada intermunicipal, designada por E.M. Ardãos – 
Meixide. 

 
 
 
 

11/07 

 
 
 
 

21-05 

Aprovação do pedido de alteração à licença administrativa (obras de urbanização), apresentado pela Imobiliária Cerca do Cerrado, Lda., referente à operação de 
Loteamento e Obras de Urbanização, titulada pelo Alvará n.º 7/2001. 
Aprovação do pedido de alteração ao licenciamento de operação de loteamento (emparcelamento para a constituição de um lote), formulado pelo Sr. João Batista Branco 
Alves e Maria Madalena Alves Rocha, residentes em S. Vicente da Chã. 
Aprovação do projecto de alteração à toponímia da Freguesia de Salto. 
Tomada de conhecimento do teor da acta da hasta pública, destinada a adjudicar a concessão da exploração do bar da praia fluvial de Venda Nova, bem como da 
consequente extinção do procedimento administrativo. 
Tomada de conhecimento do despacho exarado pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Fernando Rodrigues, consubstanciado na aprovação de concurso público internacional 
para a aquisição de serviços de transportes de alunos, em circuito especiais, na área do concelho de Montalegre e no ano lectivo de 2007/2008. 
Emissão de parecer favorável relativo à instalação de um reservatório de combustível líquido de gagasóleo para aquecimento, na estrada da fronteira, sendim, freguesia de 
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Padornelos, concelho de Montalegre, formulado pela Sandibombas – Comércio de Armazenagem de Combustíveis e Lubrificantes, Lda.. 
 

12/07 
 

04-06 
Aprovação da operação de loteamento, traduzida no emparcelamento de 2 prédios urbanos localizados em Travassos do Rio, freguesia de Sezelhe, promovida pelo 
Município de Montalegre. 
Aprovação do projecto de toponímia da Freguesia de Morgade. 
Aprovação da nomeação de representante do Município na Comissão Arbitral Municipal a criar no âmbito do NRAU, e aprovação de valor de taxas a cobrar. 

 
 
 

13/07 

 
 
 

18-06 

Ratificação do acordo de atribuição do donativo de € 165.000,00 entre o Município de Montalegre e Enernova – Novas Energias, S.A.. 
Aprovação do apoio financeiro, no montante de € 2.500,00, ao Conselho Directivo e Baldios de Fafião, destinado ao apoio de caminhos agrícolas. 
Emissão de parecer favorável relativo à instalação de um reservatório superficial de GPL, com a capacidade de 7480 litros e respectivo equipamento, sendim, freguesia de 
Padornelos, concelho de Montalegre, formulado pelos Srs. Fausto e Sofia – Comércio de combustíveis, Lda., com sede na zona industrial de Salto. 
Aprovação da alteração dos estatutos da empresa “Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, S.A.. 
Aprovação da proposta de delegação de competências no Conselho Directivo da Associação de Municípios do Alto Tâmega a competência para a aprovação das 
orientações estratégicas e para a celebração de contratos de gestão e ou de contratos-Programa relativamente à empresa “Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto 
Tâmega e Barroso, S.A.. 
Ratificação do contrato-programa outorgado entre o Município de Montalegre e a empresa municipal Barrosana EM. 

 
14/07 

 
02-07 

Aprovação do pedido de alteração à licença administrativa (obras de urbanização), apresentado pela Junta de freguesia de Montalegre, referente à operação de Loteamento 
e Obras de Urbanização, titulada pelo Alvará de loteamento n.º 12. 
Aprovação do pedido de dispensa de licenciamento de operação urbanística (destaque de parcela de terreno), no lugar de Criande, freguesia de Morgade, formulado pela 
Sra. Aurora Maria Afonso do Gonçalo Gomes Pereira e outros. 
Emissão de parecer favorável, nos termos e para os efeitos constantes do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro e ulteriores alterações, relativo ao negócio jurídico 
que tem por objecto os prédios inscritos na matriz predial rústica da Chã e de Morgade, sob os artigos n.ºs 4894 e 2837, apresentado pelo Sr. Francisco Gonçalves Torrão e 
esposa, residentes em Gralhós, freguesia da Chã. 
Aprovação do pedido de informação prévia, relativo ao parque eólico, localizado em Ferral, Paradela e Reigoso, formulado pela empresa Enefop 2 – Exploração de parques 
eólicos, S.A.. 
Aprovação do pedido de informação prévia, relativo ao parque eólico de Colmeia, localizado na Freguesia de Viade de Baixo , formulado pela empresa Enefop 2 – 
Exploração de Parques Eólicos, S.A.. 
Aprovação da minuta de protocolo entre o Município de Montalegre, REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. e a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 

 
15/07 

 
16-07 

Aprovação da doação do prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Salto, sob o artigo P-1686, a favor da Associação Borda D´Água, com sede em Salto. 
Aprovação da alienação do prédio urbano, denominado “Costa do Val”, em Travassos do Rio, Freguesia de Sezelhe, e das condições gerais da Hasta Pública. 

16/07 06-08 Aprovação do pedido de alteração ao projecto de loteamento, na localidade de Fafião, titulada pelo Processo n.º 7/05, formulado pela Junta de Freguesia de cabril. 
 
 

17/07 

 
 

20-08 

Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, traduzido na concessão do apoio financeiro, no valor de € 1.000,00 à Associação Recreativa e Cultural do Jogo do 
Pau de Salto. 
Aprovação da transferência financeira, no valor de € 1.500,00 à Junta de Freguesia de Ferral, referente ao evento designado por Misarela-2007. 
Emissão de parecer favorável ao percurso da prova automóvel denominada “Portugal Classic 2007”, no troço que atravessa o concelho de Montalegre. 
Aprovação do apoio financeiro a conceder aos criadores de gado que participaram na Feira da Vitela dos Lameiros do Barroso, edição de 2007. 
Aprovação da acta da hasta pública relativa à alienação do prédio urbano, sito em Travassos do Rio, freguesia Sezelhe, e da adjudicação pelo preço de € 20.200,00. 

 
Para que conste e ninguém alegue desconhecimento, vou assinar e fazer autenticar com o selo branco em uso nesta autarquia, bem como mandar afixar este edital e outros 
de igual teor nos lugares do costume. 
 
E eu, Nuno Vaz Ribeiro, Director do Departamento de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Montalegre, o subscrevi. 
 
Vila de Montalegre, Paços do Município, 22 de Outubro de 2007. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

Fernando José Gomes Rodrigues 
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