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------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia sete de Julho do ano de dois mil e 
nove. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos sete dias do mês de Julho do ano de dois mil e nove, no 
edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, pelas nove 
horas e quinze minutos, sob a presidência do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Moraes 
Machado, e dos Excelentíssimos vereadores Francisco António 
Castro Pires, João Manuel dos Santos Henriques, Fernando José 
Bártolo, António Joaquim Pimentel, Antero Augusto Neto Lopes e 
Dário Rodrigues Mendes e comigo António Luís Moreira, Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, a secretariar, reuniu 
ordinariamente a Câmara Municipal de Mogadouro. --------------------- 
------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi 
deliberado proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 

------- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia 
seis de seis de Julho. Verificou-se um total de disponibilidades no 
valor de quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e 
nove euros e três cêntimos (594.799,03€). --------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 23/06/2009. -------------------------------------------------------------------- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO.  ---------------------------- 

3. 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA 
DO ANO DE 2009. Análise e deliberação. ----------------------------------- 

4. 9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DE ANO DE 2009. Análise e deliberação. ---------- 
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5. 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO 

ANO DE 2009. Análise e deliberação. ---------------------------------------- 

6. ESCOLA DO 1º CEB E JARDIM DE INFÂNCIA DE 
MOGADOURO – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO CONCURSO – 
ADJUDICAÇÃO FINAL. Análise e deliberação. ---------------------------- 

7. CAMINHO AGRÍCOLA DE TRAVANCA Á FIGUEIRINHA - PLANO 
DE SEGURANÇA E SAÚDE. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
EMPREITADAS DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. Análise e 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------- 

8. ARRANJO URBANÍSTICO DE VALE DA MADRE COM INFRA 
ESTRUTURAS, ARRUAMENTOS EM SANHOANE DO SANTO 
AMARO AO LARGO DO CEMITÉRIO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
EM REMONDES E CONSTRUÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 
DO LOTEAMENTO DO SALGUEIRAL – PLANO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS DA 
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. Análise e deliberação. ------------ 

9. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA E.M. 596 JUNTO A 
VILARINHO DOS GALEGOS - INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação. - 

10. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA NA RUA DAS EIRAS 
EM PARADELA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação. ------------------- 

11. OBRAS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO ARQUIVO 
MUNICIPAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA.  Análise e deliberação.-------------------- 

12. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E SANEAMENTOS 
EM VALE DA MADRE. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS 
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA.  Análise e deliberação.------------- 

13. EXECUÇÃO DE BASE PARA PAREDE DE ESCALADA - 
CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS 
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA.  Análise e deliberação. ------------ 

14. VEDAÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES – 
CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS 
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA.  Análise e deliberação. ------------ 
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15. PROLONGAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
DE BRUNHOSO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA.  Análise e deliberação. ------------------- 

16. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SECTOR NASCENTE DO 
CONCELHO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
INFRA ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS. Análise e deliberação. - 

17. ABERTURA DE CONCURSO PARA OS CIRCUITOS 
ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL. Para ratificação. ------- 

18. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM O PNL 
(PLANO NACIONAL DE LEITURA). INFORMAÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOGADOURO. – Para 
conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 

19. ANULAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 
NÚMEROS 257 E 258 DE 2009. INFORMAÇÃO DO TESOUREIRO 
MUNICIPAL. Análise e deliberação. ------------------------------------------- 

20. CANCELAMENTO DE PROCESSOS DE PUBLICIDADE – 
INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. Análise e deliberação. --------------- 

21. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CARDAL DO 
DOURO – POSTO DA SHELL. PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE 
DA CÂMARA. Análise e deliberação. ---------------------------------------- 

22. CANIL INTERMUNICIPAL DE VIMIOSO – AUTO DE MEDIÇÃO 
Nº12. Análise e deliberação. ---------------------------------------------------- 

23. CANIL INTERMUNICIPAL DE VIMIOSO – TERCEIRA REVISÃO 
DE PREÇOS PROVISÓRIA. Análise e deliberação. ---------------------- 

24. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CULTURAL DE REMONDES – PEDIDO DE APOIO. Análise e 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------- 

25. JUNTA DE FREGUESIA DE PEREDO DA BEMPOSTA – 
PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 
MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA. Análise e deliberação. ------------ 
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26. FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE TRAVANCA – 

PEDIDO DE APOIO. Análise e deliberação. -------------------------------- 

27. CAMINHEIROS DA PORTELA – CLUBE DA NATUREZA – 
PEDIDO DE APOIO. Análise e deliberação. -------------------------------- 

28. TERRAFLOR – FEIRA REGIONAL DE PRODUTOS E 
SABORES – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA 
PUBLICIDADE SONORA E AFIXAÇÃO DE CARTAZES. Análise e 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------- 

29. NOVIPAINEL, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO LOTE Nº 5 DO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO. Análise e 
deliberação. ----------------------------------------------------------------------- 

30. OUTROS ASSUNTOS. ------------------------------------------------------ 

***** 

------- 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 23/06/2009: – Aprovada por unanimidade. ----- 

 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO: 

-------Não foi presente qualquer processo ----------------------------------- 

------ 3. 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2009. Análise e deliberação: - Explicada 
pelo vereador António Pimentel a Câmara deliberou, por maioria 
com três abstenções dos vereadores Francisco Pires, Fernando 
Bártolo e Antero Lopes aprovar a 9.ª Alteração ao Orçamento 
Municipal da Despesa do Ano de 2009 no total de duzentos e 
quarenta e dois mil e cem euros (€242.100,00). --------------------------- 

------ 4. 9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2009. Análise e deliberação: - 
Explicada pelo vereador António Pimentel a Câmara deliberou, por 
maioria com três abstenções dos vereadores Francisco Pires, 
Fernando Bártolo e Antero Lopes aprovar a 9.ª Alteração ao Plano 
Plurianual de Investimentos do Ano de 2009 no valor de cento e 
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cinquenta e três mil euros (€153.000,00), em reforços e em 

diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 5. 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 
MUNICIPAL DO ANO DE 2009. Análise e deliberação: - Explicada 
pelo vereador António Pimentel a Câmara deliberou, por maioria 
com três abstenções dos vereadores Francisco Pires, Fernando 
Bártolo e Antero Lopes aprovar a 6.ª Alteração ao Plano de 
Actividades Municipal do Ano de 2009, na importância de sete mil, 
quatrocentos e cinquenta euros (€7.450,00), em reforços e de vinte 
e seis mil, oitocentos e noventa euros (€26.890,00), em 
diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 6. ESCOLA DO 1º CEB E JARDIM DE INFÂNCIA DE 
MOGADOURO – RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO CONCURSO – 
ADJUDICAÇÃO FINAL. Análise e deliberação: - Decorrido o 
período de audiência prévia escrita dos concorrentes, a Câmara, 
analisado o relatório final de análise de propostas elaborado nos 
termos do artigo 148º do Código dos Contratos Públicos pelo júri do 
concurso, deliberou por unanimidade, proceder à adjudicação final à 
empresa Lúcio da Silva Azevedo & Filhos S.A., pelo valor de 
2.248.558,53€ (dois milhões duzentos e quarenta e oito mil 
quinhentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e três cêntimos) 
acrescidos de IVA à taxa legal aplicável, sendo o prazo de execução 
de quinhentos e cinquenta dias. ----------------------------------------------- 

------ 7. CAMINHO AGRÍCOLA DE TRAVANCA A FIGUEIRINHA - 
PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. INFORMAÇÃO DO SECTOR 
DE EMPREITADAS DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. 
Análise e deliberação: - A Câmara, tendo por base a informação 
número 70 do Sector de Empreitadas, da Divisão de Obras 
Municipais data de 19 de Junho do corrente ano, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde da 
empreitada de “Caminho Agrícola de Travanca à Figueirinha”. -------- 

------ 8. ARRANJO URBANÍSTICO DE VALE DA MADRE COM 
INFRA ESTRUTURAS, ARRUAMENTOS EM SANHOANE DO 
SANTO AMARO AO LARGO DO CEMITÉRIO, PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS EM REMONDES E CONSTRUÇÃO DAS INFRA-
ESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO SALGUEIRAL - PLANO 
DE SEGURANÇA E SAÚDE. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
EMPREITADAS DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. Análise e 
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deliberação: - A Câmara, tendo por base a informação número 76 

do Sector de Empreitadas, da Divisão de Obras Municipais data de 
29 de Junho do corrente ano, deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Plano de Segurança e Saúde da empreitada supra referida. ---------- 

------- 9. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA E.M. 596 JUNTO 
A VILARINHO DOS GALEGOS - INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e 
deliberação: -Tendo por base a informação do Serviço de Obras 
Municipais por Administração Directa, com o nº 32/2009, datada de 
7 de Abril do corrente ano, o Executivo deliberou, por unanimidade 
aprovar a realização da despesa no montante de 1.242,00€ (mil 
duzentos e quarenta e dois euros) e proceder à execução dos 
referidos trabalhos por administração directa. ------------------------------ 

-------10. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA NA RUA DAS 
EIRAS EM PARADELA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS 
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação: -Tendo 
por base a informação do Serviço de Obras Municipais por 
Administração Directa, com o nº 40/2009, datada de 21 de Maio do 
corrente ano, o Executivo deliberou, por unanimidade aprovar o 
custo dos trabalhos no montante de 2.221,00€ (dois mil duzentos e 
vinte e um euros) e proceder à sua execução por administração 
directa. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------11. OBRAS DE MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO DO ARQUIVO 
MUNICIPAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 
ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação: - Na 

sequência da informação do Serviço de Obras Municipais por 
Administração Directa, com o nº 41/2009, datada de 21 de Maio do 
corrente ano, o Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a 
realização da despesa no montante de 6.202,00€ (seis mil duzentos 
e dois euros), após cabimentação e proceder à execução da pintura 
interior e exterior de todo o edifício, bem como a recuperação 
interior dos vãos das janelas com argamassa de cimento, serviços 
esses a executar por administração directa. -------------------------------- 

-------12. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA E 
SANEAMENTOS EM VALE DA MADRE. INFORMAÇÃO DO 
SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise 
e deliberação: - Tendo por base a informação do Serviço de Obras 
Municipais por Administração Directa, com o nº 45/2009, datada de 
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24 de Junho do corrente ano, o Executivo deliberou, por 

unanimidade aprovar o custo dos trabalhos no montante de 
9.524,00€ (nove mil quinhentos e vinte e quatro euros) após 
cabimentação e proceder à sua execução por administração directa.  

-------13. EXECUÇÃO DE BASE PARA PAREDE DE ESCALADA - 
CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e 
deliberação: -Na sequência da informação do Serviço de Obras 
Municipais por Administração Directa, com o nº 46/2009, datada de 
30 de Junho do corrente ano, o Executivo deliberou, por 
unanimidade aprovar a Conta Final da obra supra referenciada, no 
montante de 4.757,00€ (quatro mil setecentos e cinquenta e sete 
euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

-------14. VEDAÇÃO DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES – 
CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e 
deliberação: -Foi presente a informação do Serviço de Obras 
Municipais por Administração Directa, com o nº 47/2009, datada de 
30 de Junho do corrente ano na qual anexa a Conta Final da obra 
em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------- 
------- O Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a referida 
Conta Final no montante de 2.042,00€ (dois mil e quarenta e dois 
euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

--------15. PROLONGAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA DE BRUNHOSO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS 
POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA.  Análise e deliberação: -Foi 

presente a informação do Serviço de Obras Municipais por 
Administração Directa, com o nº 48/2009, datada de 30 de Junho do 
corrente ano na qual anexa a Conta Final da obra em epígrafe. ------ 
------- O Executivo deliberou, por unanimidade aprovar a referida  
Conta Final no montante de 2.493,00€ (dois mil quatrocentos e 
noventa e três euros).-------------------------------------------------------------- 

-------16. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SECTOR NASCENTE 
DO CONCELHO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 
DE INFRA ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS. Análise e 
deliberação: - Foi presente a informação nº 144/DIEE datada de 22 
de Junho do corrente ano relativa ao abastecimento de água ao 
sector Nascente do concelho de Mogadouro através da captação de 
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água na barragem de Bemposta, na qual propõe, no seguimento do 

acordo dos trabalhos a realizar pela EDP e que constam das 
seguintes fases: Parte I - Adução entre a captação e a E.T.A; Parte 
II- Recuperação da E.T.A; PARTE III - Adução entre a E.T.A e o 
Reservatório “João Garrido”; PARTE IV - Adução entre o 
reservatório “João Garrido e o Reservatório Principal do Sistema”; 
PARTE V- Adutoras entre o Reservatório Principal do Sistema e os 
Reservatórios de Distribuição das freguesias do Sector Nascente. -- 
------- Analisado o assunto e uma vez que o actual Quadro 
Comunitário, prevê candidaturas para este tipo de investimento e 
dada a urgência na elaboração dos projectos com vista à respectiva 
candidatura, o Executivo, deliberou, por unanimidade, proceder ao 
Ajuste Directo, nos termos do nº4 do artigo 20 do Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de Janeiro ao Gabinete PPSEC- Engenharia, do 
Eng. Paulo Pereira, no montante de 24.950€ (vinte e quatro mil 
novecentos e cinquenta euros) acrescido do IVA à taxa legal em 
vigor, dos projectos referentes à fase “Adução entre o Reservatório 
“João Garrido e o Reservatório Principal do Sistema” e à fase 
“Adutoras entre o Reservatório Principal do Sistema e os 
Reservatórios de Distribuição das freguesias do Sector Nascente”.-- 

-------17. ABERTURA DE CONCURSO PARA OS CIRCUITOS 
ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL. Para ratificação: - 
Foi presente a informação nº83/2009 da Divisão da Acção Social e 
Cultural, datada do dia vinte e seis de Junho do corrente ano 
relativa à escolha do tipo de procedimento com vista à abertura de 

Concurso para os circuitos especiais de transporte escolar. ----------- 
------- Analisado o assunto o Executivo, deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho, datado de vinte e seis de Junho, do vereador 
João Henriques que aprovou o procedimento concursal com vista à 
abertura de concurso Publico nos termos da Lei bem como, a 
nomeação do Júri do procedimento, composto pelos seguintes 
elementos: Dr. João Henriques, Dr.ª Ana Sarmento, Dr.ª Maria José 
Lopes e pelo membro suplente Dr. António Luís Moreira. --------------- 

-------18. PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA COM O 
PNL (PLANO NACIONAL DE LEITURA). INFORMAÇÃO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOGADOURO. – Para 
conhecimento: -Foi presente a informação nº10/2009 da 
Bibliotecária, datada do dia vinte e nove de Junho do corrente ano 
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relativa à proposta de protocolo de parceria com o Plano Nacional 

de Leitura (PNL). ------------------------------------------------------------------- 
------- Analisada a minuta de protocolo e tendo em conta o parecer 
favorável da Chefe de Divisão da Acção Social e Cultural o 
Executivo, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de 
protocolo de parceria com o Plano Nacional de Leitura. ----------------    

-------19. ANULAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL 
NÚMEROS 257 E 258 DE 2009. INFORMAÇÃO DO TESOUREIRO 
MUNICIPAL. Análise e deliberação: -Tendo por base a informação 
do Tesoureiro Municipal na qual refere que por lapso foram 
cobrados dois recibos na Tesouraria do Município referente ao mês 
de Fevereiro de 2009 estando os respectivos recibos em execução 
fiscal, propondo a sua anulação com o consequente arquivamento 
dos respectivos processos. ------------------------------------------------------
------- Analisado o assunto, o executivo, deliberou, por unanimidade 
anular os processos de execução fiscal, nº 257e 258 atentos os 
motivos indicados na referida informação. ---------------------------------- 

------- 20. CANCELAMENTO DE PROCESSOS DE PUBLICIDADE 
– INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS. Análise e deliberação: -Foi 
presente a informação da Assistente Técnica datada de vinte e 
quatro de Junho na qual informa que os processos de publicidade 
das empresas, Frilares, Electro Instaladora Mogadourense e Carla 
Margarida Mendes se encontram em dívida e que as mesmas já 
não estão em funcionamento de acordo com a informação da 
Fiscalização Municipal, propondo o cancelamento dos respectivos 
processos. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, o executivo, deliberou, por unanimidade, 
cancelar os respectivos processos de publicidade pelos motivos 
indicados e anular os processos de execução fiscal relativos às 
empresas supra identificadas. ------------------------------------------------ 

------- 21. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO CARDAL 
DO DOURO – POSTO DA SHELL. PROPOSTA DO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA. Análise e deliberação: Em relação 
ao assunto em epígrafe foi presente a informação do Senhor 
Presidente da Câmara que a seguir se transcreve: - “Foi presente o 
ofício n.º 127, da Associação de Desenvolvimento do Cardal do 
Douro, datado de 9 de Fevereiro do corrente ano, no qual solicitava 
uma parceria com o Município de Mogadouro, com vista à cedência 
de um espaço no âmbito do projecto “Criação de um Gabinete de 
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Inserção Profissional”. ---------------------------------------------------------- 

------- A Associação foi informada que a Câmara concordava com a 
parceria. A criação do Gabinete de Inserção Profissional de 
Desempregados deveria pertencer à Autarquia. --------------------------- 
------- Em 25 de Março de 2009, através do ofício n.º 230, a 
Associação lembrou que o órgão executivo, em reunião de 11 de 
Junho de 2002, autorizou, a pedido desta, a utilização do posto da 
Shell, situado no bairro do Cardal do Douro para instalação da sede 
mediante a celebração de um protocolo de cedência do espaço e 
decidiu apoiar financeiramente em conjunto com as outras 
associações do concelho (ver cópia da deliberação que se junta). --- 
------- Refere que, caso o protocolo não tenha sido celebrado, 
solicita a sua concretização a fim de regularizar a situação. ----------- 
------- Este protocolo nunca chegou a ser estabelecido. ----------------- 
------- PROPOSTA: ----------------------------------------------------------------- 
------- Dado que a deliberação de cedência do posto da Shell foi 
tomada no executivo anterior e não foi celebrado nenhum protocolo 
de cedência do espaço, apresento o assunto para análise e 
deliberação deste executivo. ---------------------------------------------------- 
------- Mogadouro, 1 de Julho de 2009.---------------------------------------- 
------- O Presidente do Município de Mogadouro, -------------------------- 
------- (António Guilherme Sá de Moraes Machado, Dr.)”----------------- 
------- Analisada a proposta, o Executivo, deliberou, por 
unanimidade, celebrar o protocolo de cedência de utilização do 
imóvel, conhecido por “Posto da Shell” situado no lugar de Cardal 
do Douro, freguesia de Bemposta à Associação de 
Desenvolvimento do Cardal do Douro após consentimento escrito 
da EDP- Electricidade de Portugal S.A a autorizar a referida 
cedência, consentimento este, previsto no ponto 9 do contrato de 
comodato celebrado entre a EDP e a Câmara Municipal de 
Mogadouro.--------------------------------------------------------------------------- 

--------22. CANIL INTERMUNICIPAL DE VIMIOSO – AUTO DE 
MEDIÇÃO Nº12. Análise e deliberação: -Foi presente uma 
comunicação oriunda do Município de Vimioso a solicitar a 
transferência da importância de vinte e dois mil, setecentos e 
quarenta euros e oitenta e quatro cêntimos (€22.740,84), relativa ao 
Auto de Medição número 12 de trabalhos normais, para a conta de 
depósito à ordem aberta em nome do Município de Vimioso com o 
NIB 0035 0924 00000019730 20. ---------------------------------------------- 
------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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autorizar a transferência da importância solicitada, tendo em conta, 

nomeadamente, as cláusulas 5ª e 6ª do Protocolo de Colaboração 
celebrado entre os municípios de Vimioso, Miranda do Douro, 
Mogadouro e Bragança no âmbito da referida empreitada. ------------- 

---------23. CANIL INTERMUNICIPAL DE VIMIOSO – TERCEIRA 
REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA. Análise e deliberação: -Foi 
presente um ofício oriundo do Município de Vimioso, datado de 
trinta de Junho do corrente ano a solicitar a transferência da 
importância de mil, setecentos e cinquenta e nove euros e 
cinquenta e cinco cêntimos (€1.759,55), referentes à terceira 
revisão de preços provisória da obra, para a conta de depósito à 
ordem aberta em nome do Município de Vimioso com o NIB 0035 
0924 00000019730 20. ----------------------------------------------------------- 
------ Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade 
autorizar a transferência do montante solicitado pelo Município de 
Vimioso tendo em conta, nomeadamente, as cláusulas 5ª e 6ª do 
Protocolo de Colaboração celebrado entre os municípios de 
Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro e Bragança no âmbito da 
referida empreitada. --------------------------------------------------------------- 

------ 24. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CULTURAL DE REMONDES – PEDIDO DE APOIO. Análise e 
deliberação: - Presente o pedido oriundo da Associação de 
Desenvolvimento Social e Cultural de Remondes, datado de vinte e 
nove de Junho do corrente ano, a solicitar a atribuição de uma 
verba no montante de dezasseis mil, setecentos e vinte e seis euros 
e doze cêntimos (16.726,12€) para aquisição de equipamento e 

execução das obras necessárias ao bom funcionamento do apoio 
social dado por aquela Associação. ------------------------------------------- 
------ Analisado o assunto, o executivo deliberou, por unanimidade, 
atribuir a verba no valor solicitado dado que esse montante resulta 
da diferença entre o valor total dos orçamentos e o valor do apoio 
concedido no âmbito do Programa MASES. -------------------------------- 

------- 25. JUNTA DE FREGUESIA DE PEREDO DA BEMPOSTA –
PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 
MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA. Análise e deliberação: - Foi 

presente um ofício nº23/2009 oriundo da Junta de Freguesia de 
Peredo da Bemposta datado de vinte e sete de Junho do corrente 
ano a solicitar um protocolo para financiamento de Microprodução 
de Energia.--------------------------------------------------------------------------- 
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------- Analisado o assunto, o Executivo, deliberou, por unanimidade, 

recomendar aquela Junta de Freguesia a elaboração de uma 
candidatura com vista ao financiamento da respectiva obra e caso 
seja aprovada, a Câmara pronunciar-se-á sobre a atribuição do 
montante não comparticipado. -------------------------------------------------- 

------- 26. FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE TRAVANCA – 
PEDIDO DE APOIO. Análise e deliberação: Foi presente um 
pedido da Fábrica da Igreja da Paróquia de Travanca, datado de 
vinte e sete de Junho do corrente ano a solicitar apoio financeiro 
para o arranjo de Altares da Igreja Paroquial no montante de quatro 
mil euros (4.000€). ----------------------------------------------------------------- 
------- Analisado o pedido, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
atribuir o subsídio solicitado tendo em conta que os Altares se 
encontram bastante danificados e necessitam uma intervenção 
urgente. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ 27. CAMINHEIROS DA PORTELA – CLUBE DA NATUREZA 
– PEDIDO DE APOIO. Análise e deliberação: Foi presente um 
pedido da Associação dos Caminheiros da Portela, Clube da 
Natureza, datado de vinte e dois de Junho do corrente ano a 
solicitar o apoio por parte dos serviços culturais da Câmara ao nível 
do acompanhamento e visitas guiadas a monumentos históricos, 
bem como, a atribuição de um subsídio no montante de trezentos e 
cinquenta euros (350€) para a actuação do Grupo “Pauliteiras de 
Valcerto”. -----------------------------------------------------------------------------
------- Analisado o pedido apresentado, o Executivo, deliberou, por 
unanimidade, não atribuir qualquer apoio financeiro, tendo tomado 

conhecimento do apoio logístico a prestar pela Divisão da Acção 
Social e Cultural em cumprimento do despacho do Sr. Presidente da 
Câmara, nesse sentido. ------------------------------------------------------ 

-------28. TERRAFLOR – FEIRA REGIONAL DE PRODUTOS E 
SABORES – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA 
PUBLICIDADE SONORA E AFIXAÇÃO DE CARTAZES. Análise e 
deliberação: -Presente um ofício nº52/2009 oriundo da TerraFlor, 
Feira Regional de Produtos e Sabores, a solicitar a isenção de 
taxas pela divulgação sonora do evento no concelho bem como, na 
afixação de cartazes nos lugares autorizados no Município. ----------- 
------- Analisado o pedido, a Câmara, deliberou, por unanimidade, 
autorizar a divulgação do evento pelos meios pretendidos e a 
isenção das respectivas taxas. -------------------------------------------------  
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-------29. NOVIPAINEL, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO LOTE Nº 5 DO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO. Análise e 
deliberação: -Foi presente um requerimento da Sociedade 
Novipainel, Unipessoal, Lda proprietária do lote de terreno nº5 do 
Loteamento Industrial de Mogadouro a solicitar autorização para 
proceder à alienação do lote de terreno e o cancelamento dos Ónus 
previstos na escritura de compra e venda. ---------------------------------- 
------- O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira através da 
informação nº15 datada de três de Julho do corrente ano informa 
que de acordo com o previsto no nº3 do artigo 20 do Regulamento 
do Loteamento Industrial de Mogadouro, a Câmara Municipal em 
casos devidamente justificados podem os lotes adquiridos serem 
transaccionados ou ser permitida a alienação ou utilização por 
outrem dos lotes adquiridos para fim diverso ao previsto no citado 
Regulamento, sendo de opinião que a Câmara poderá autorizar a 
alienação pretendida e em consequência revogar a cláusula 
constante do registo de aquisição na Conservatória do Registo 
Predial. -------------------------------------------------------------------------------- 
------- Analisado o assunto, Executivo, deliberou, por unanimidade, 
não tomar qualquer deliberação sobre o pedido apresentado pelo 
requerente a fim de ser novamente presente e analisado em 
próxima reunião do Executivo. ------------------------------------------------- 

30. OUTROS ASSUNTOS: 

------- 30.1. COMISSÃO DE TOPONÍMIA - ATRIBUIÇÃO DE N.ºs 
DE POLÍCIA EM BEMPOSTA. Análise e deliberação: Foi presente 

a informação nº201/09 da Divisão de Ordenamento e Território 
Urbanismo e Ambiente sobre a atribuição de nºs, de polícia na 
freguesia de Bemposta pela Comissão de Toponímia referente às 
referidas artérias: Av. da Carreira Chã; Av. dos Barreiros; Av. de 
Espanha; Rua dos Barreiros; Rua do Palombar; Rua Senhora dos 
Caminhos; Rua da Gusmita; Rua da Barreira e Loteamento de 
Santo Cristo. -------------------------------------------------------------------------
------ De acordo com o definido no n.º1 do artigo 24.º e 25.º do 
Regulamento de Toponímia, a Câmara, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de números de polícia na localidade de 
Bemposta. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 30.2. ANULAÇÃO DE CIRCUITO ESPECIAL DE 
TRANSPORTE ESCOLAR PUBLICADO EM DIÁRIO DA 
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REPÚBLICA - INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DA ACÇÃO SOCIAL E 

CULTURAL. Para ratificação: - Foi presente a informação 
nº88/2009 da Divisão da Acção Social e Cultural, datada do dia três 
de Julho do corrente ano relativa à anulação do circuito especial de 
transporte escolar designado por Lote C- Circuito nº3- Vilar Seco/ 
Castro Vicente e vice-versa, publicado a concurso no Diário da 
República do dia um de Julho. -------------------------------------------------
------- Em consequência do exposto, o Executivo, deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho de senhor vereador João 
Henriques, datado de três de Julho, que procedeu à anulação do 
referido circuito, dada a inexistência de alunos. --------------------------- 

------- 30.3. CONSTRUÇÃO DA BASE E RAMPA DE ACESSO DAS 
BÁSCULAS DA ZONA INDUSTRIAL E CASTRO VICENTE. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 
DIRECTA.  Análise e deliberação: -Foi presente a informação do 
Serviço de Obras Municipais por Administração Directa, com o nº 
49/2009, datada de 7 de Julho do corrente ano relativa ao 
nivelamento da zona de implantação e colocação de uma laje de 
betão, bem como, a respectiva instalação eléctrica. ---------------------- 
------- O Executivo deliberou, por unanimidade aprovar o custo dos 
trabalhos no montante de 6.350,00€ (seis mil trezentos e cinquenta 
euros) e proceder à sua execução por administração directa. --------- 

------- 30.4. BENEFICIAÇÃO DA EM 593 – 3 ENTRE 
MOGADOURO/VALVERDE/ MEIRINHOS (FASE 1) – 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO LEGAL – INFORMAÇÃO DO 
GABINETE TÉCNICO JURÍDICO - Análise e deliberação. Análise 

e deliberação: -Tendo por base a informação nº119 dos Serviços 
Técnicos, datada de três de Julho do corrente ano a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação de prazo legal 
pelo período de trinta e seis (36) dias, solicitada pela adjudicatária 
Jaime Nogueira e Filhos, Lda. ------------------------------------------------- 
------- Mais deliberou, conceder uma prorrogação de prazo graciosa 
de sessenta (60) dias, atento o facto de a obra não poder ser 
encerrada por se encontrar contractualizada no âmbito da 
Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes”. ------------------------- 

------- 30.5. JUNTA DE FREGUESIA DE PEREDO DA BEMPOSTA 
PEDIDO DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DA ESCOLA 
PRIMÁRIA E QUARTEL- Análise e deliberação: - No seguimento 
da conclusão das obras de recuperação/transformação da Escola 
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Primária e do Quartel, foi presente um ofício nº35/2009 datado de 6 

de Julho do corrente ano a solicitar a elaboração de um protocolo 
de cedência da Escola primária e do Quartel em Peredo da 
Bemposta, bem como, um pedido de apoio financeiro no montante 
de dois mil oitocentos e dezassete euros e oitenta cêntimos 
(2.817,80€) para equipamento dos três apartamentos T2 existentes. 
------- Analisado o pedido apresentado, o Executivo, deliberou, por 
unanimidade, proceder à elaboração do protocolo solicitado, 
acompanhado das transferências de capital para aquela Junta de 
Freguesia no referido montante. ----------------------------------------------- 

------- 30.6. JUNTA DE FREGUESIA DE URRÓS- PEDIDO DE 
PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DA ESCOLA PRIMÁRIA - 
Análise e deliberação: - No seguimento da conclusão das obras 

de recuperação/transformação da Escola Primária, foi presente um 
pedido a solicitar a elaboração de um protocolo de cedência da 
Escola primária em Urrós, bem como, um pedido de apoio 
financeiro no montante de mil setecentos e quinze euros e dez 
cêntimos (1.715,10€) para equipamento dos dois apartamentos T2 
existentes. ---------------------------------------------------------------------------- 
------- Analisado o pedido apresentado, o Executivo, deliberou, por 
unanimidade, proceder à elaboração do protocolo solicitado, 
acompanhado das transferências de capital para aquela Junta de 
Freguesia no referido montante. ----------------------------------------------- 

 

INTERVENÇÃO ESCRITA DO VEREADOR FERNANDO 
BÁRTOLO: 

--------No desenrolar das festividades em honra de Santa Ana, que 
tiveram lugar no passado fim-de-semana, tive oportunidade de ver o 
novo e funcional palco móvel adquirido pelo Município! ----------------- 
------- Solicito que me seja informado quais as firmas convidadas 
para o seu fornecimento;  -------------------------------------------------------- 
-------  Qual a firma fornecedora do mesmo; -------------------------------- 
--------Peço que me seja fornecida fotocópia da respectiva factura de 
aquisição. ---------------------------------------------------------------------------- 
------- Tive conhecimento do teor do protocolo assinado entre a 
Câmara Municipal e a Voadouro. ---------------------------------------------- 
------- Da leitura do mesmo ocorre-me formular à Câmara as 
seguintes perguntas: -------------------------------------------------------------- 
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------- Quem dirige ou administra presentemente a actividade da 

Escola de Voo à Vela? ------------------------------------------------------------ 
------- Tem cumprido a Câmara o acordado na alínea a) da Clausula 
2ª do protocolo? -------------------------------------------------------------------- 
------- Em caso afirmativo, quais os montantes das verbas atribuídas 
anualmente à Voadouro pela Câmara? --------------------------------------
------- Tem cumprido a Vodouro o constante da Cláusula 3ª do 
protocolo, principalmente o referido nas alíneas e) e f)? ---------------- 
--------No decurso do mandato alertei o Executivo sobre vários 
assuntos e solicitei diversas informações. ----------------------------------- 
------- Muitos desses alertas mereceram a atenção e informações 
houve que me foram prestados, algumas delas depois de muita 
insistência. --------------------------------------------------------------------------- 
------- Mas, outras ficaram no esquecimento! ------------------------------- 

------- Prestes a terminar o mandato relembro estas esperando que 
mereçam a devida atenção e que passo a relatar: ------------------------ 
------- O Sr. Presidente solucionou o problema do diferendo entre 
munícipes de Bemposta? – Acta nº18/2007- Outros Assuntos; -------- 
------- Foram solicitados esclarecimentos à Divisão de Ordenamento 
do Território Urbanismo e Ambiente sobre o assunto por mim 
abordado? Acta n.º 24/2007- Outros assuntos; ---------------------------- 
------- Ordenou o Sr. Presidente à Comissão de Festas de Bemposta 
que solicitasse por escrito a utilização do Pavilhão? - Acta nº7/2008- 
Outros assuntos; ------------------------------------------------------------------- 
------- Foi tida em consideração a minha chamada de atenção sobre 
a obrigatoriedade da elaboração anual do relatório sobre a 

oposição? Acta nº9/2008- Outros assuntos. Nº-19.4; -------------------- 
------- Aguardo ainda a informação sobre o assunto por mim alertado 
em outros assuntos, no ponto 24.6 da Acta nº10/2009. ------------------ 

------- Face à intervenção escrita do Vereador Fernando Bártolo, o 
Senhor Presidente da Câmara referiu que irá dar resposta aos 
pontos dela constantes. ---------------------------------------------------------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia vinte e três de Junho e o dia 
seis de Julho, na importância de quinhentos e trinta e seis mil, 
seiscentos e oitenta e três euros e oitenta e quatro cêntimos 
(536.683,84€). ---------------------------------------------------------------------- 
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------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 
unanimidade, aprovar a presente acta em minuta, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a fim de que tudo o que foi tratado na reunião se torne 
executório imediatamente, tendo o Senhor Presidente encerrado a 
reunião pelas dez horas e cinquenta minutos, de que para constar 
se lavrou a presente acta que eu                       António Luís 
Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, redigi e 
subscrevi.----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


