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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia sete de Junho do ano de dois mil e 
onze. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos sete dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, 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 Morais 
Machado e dos Excelentíssimos vereadores, João Manuel dos 
Santos Henriques, João Fernando Pinto de Freitas Meira, Maria 
Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves, António 
Joaquim Pimentel e Fernando José Bártolo 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 justificar a falta de comparência do vereador Armando 
Emanuel Rainha Pereira Simões Pacheco e proceder de seguida à 
apreciação e votação dos seguintes pontos: ------------------------------- 
  

- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia seis 

Junho. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de um 

milhão, sete mil e novecentos euros e quarenta e cinco cêntimos 

(1.007.900,45). ---------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

------- 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 24/05/2011: - Foi presente a acta da última 

reunião ordinária realizada no dia vinte e quatro de Maio de dois mil 

e onze, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os 

membros do executivo. ----------------------------------------------------------- 

------- Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 
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2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

----- Não foram presentes quaisquer assuntos. ---------------------------- 

-------3. DESPACHO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (LEI 

N.º 14/79, DE 16 DE MAIO – ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 5 DE 

JUNHO DE 2011). Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento do despacho exarado pelo Sr. Presidente, em vinte e 

cinco de Maio de dois mil e onze que delegou no vereador João 

Manuel dos Santos Henriques as competências previstas na Lei n.º 

14/79, de 16 de Maio, nomeadamente as constantes  do art.º 79.º-B 

da referida Lei. ------------------------------------------------------------------- 

------- 4. REMODELAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA 

ELÉCTRICA – INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DO TRIBUNAL DE 

MOGADOURO – APROVAÇÃO DO CONVITE, CADERNO DE 

ENCARGOS E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, na 

sequência da informação dos Serviços Técnicos de Concurso, com 

o número 74, datada de um de Junho de dois mil e onze, deliberou, 

por unanimidade, designar como membros efectivos do júri do 

concurso da empreitada de “Remodelação da Entrada de Energia 

Eléctrica – Instalação Eléctrica do Tribunal de Mogadouro” os 

trabalhadores: Hélder José Valdez Ferreira, como presidente; Abel 

Afonso Varandas, Maria Olímpia Marcos e, como membros 

suplentes, Maria José Miguel Lopes e Ernesto Manuel Fernandes 

Roca. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 5. REGULAMENTO DE APLICAÇÃO E COBRANÇA E 

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica de Contratualização e 

Património, com o número 73, datada de vinte e sete de Maio de 

dois mil e onze. --------------------------------------------------------------------- 

------- A Chefe da Unidade Orgânica de Contratualização e 

Património refere ter terminado o prazo de audiência dos 

interessados e a respectiva apreciação pública nos termos dos 
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artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo e 

que durante aquele período não foram apresentadas quaisquer 

sugestões ao Regulamento de Aplicação e Cobrança e Tabela de 

Tarifas e Preços. ------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara analisado o assunto e tendo por base a informação 

supra identificada, deliberou, por unanimidade, aprovar o 

“Regulamento de Aplicação e Cobrança e Tabela de Tarifas e 

Preços”. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ 6. TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 

DE 2011/2012 – CIRCUITOS ESPECIAIS – PROGRAMA DE 

PROCEDIMENTO, CADERNO DE ENCARGOS. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E 

PATRIMÓNIO: - A Câmara, tendo por base a informação da 

Unidade Orgânica de Contratualização e Património, com o número 

75, datada de um de Junho de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o programa de procedimento, o caderno de 

encargos, o prazo de execução do contrato para o ano lectivo de 

dois mil e onze barra dois mil e doze, bem como o valor base para 

efeitos de concurso no montante de cento e doze mil e duzentos 

euros (€112.200,00). -------------------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado ordenar a abertura de concurso público, 

nos termos do n.º 1 do art.º 20.º, artigos 22.º e 130.º e seguintes, do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

278/2009, de 2 de Outubro. --------------------------------------------------- 

------- Foi ainda deliberado designar como membros efectivos de júri 

do concurso, os trabalhadores: Ana da Conceição Sarmento 

Felgueiras, Isabel Silva Fernandes e Elisabete da Conceição 

Salomé Monteiro Nogueira e, como membros suplentes, os 

trabalhadores António Maria Afonso Loução e Cláudia Sofia Cristino 

Guardado. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- 7. APOIO HABITACIONAL A MARIA DO CÉU ANDRADE – 

CASTRO VICENTE. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS 

– ADJUDICAÇÃO FINAL: - A Câmara, tendo por base o Relatório 

elaborado pelos serviços, deliberou, por unanimidade, adjudicar ao 

concorrente José dos Santos Lopes a empreitada de “Apoio 

Habitacional a Maria do Céu Andrade – Castro Vicente”, pelo valor 
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de quatro mil, duzentos e setenta e seis euros (€4.276,00) mais IVA 

à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------- 

------ 8. EXECUÇÃO DA CONDUTA PARA A REDE DE REGA DA 

NOVA ESCOLA. CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, 

analisado o assunto e tendo por base a informação do Sector de 

Obras por Administração Directa, com o número 93, datada de 

dezassete de Maio de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, 

homologar a conta final da empreitada de “Execução da Conduta 

para a Rede de Rega da nova Escola”, no valor de mil, 

quatrocentos e quarenta euros (€1.440,00). -------------------------------- 

------ 9. CONSERVAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL 

DESCOBERTA – CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na 

sequência da informação do Sector de Obras por Administração 

Directa, com o número 94, datada de dezassete de Maio de dois mil 

e onze, deliberou, por unanimidade, homologar a Conta Final da 

obra de “Conservação da Piscina Municipal Descoberta”, no valor 

de dois mil, setecentos e setenta e cinco euros (€2.775,00). ---------- 

------- 10. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 

CONCELHO - 1.ª FASE – PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO 

DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, relativo à 

empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da Sede do 

Concelho – 1.ª Fase”, elaborado pela empresa adjudicatária, 

Manuel Joaquim Caldeira, Lda., e tendo por base a informação da 

Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o número 95, datada 

de dezanove de Maio de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar o referido plano. -------------------------------------- 

------- 11. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 

CONCELHO – 2.ª FASE – PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO 

DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO. 
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INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o Plano de Prevenção e 

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, relativo à 

empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da Sede do 

Concelho – 2.ª Fase”, elaborado pela empresa adjudicatária, 

Manuel Joaquim Caldeira, Lda., e tendo por base a informação da 

Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o número 96, datada 

de dezanove de Maio de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar o referido plano. -------------------------------------- 

------- 12. COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NA VIA 

PÚBLICA – PETIÇÃO DE PARTICULAR. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente 

uma petição apresentada pela Sra. Carlota da Conceição Salgado, 

datada do pretérito dia vinte e seis de Abril, na qual requer a 

colocação de um sinal vertical de trânsito de “estacionamento 

proibido excepto a operações de carga e descarga” em frente do 

seu estabelecimento comercial sito na Rua de Santo António, em 

Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o pedido, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a colocação de um sinal de “estacionamento proibido 

excepto a operações de carga e descarga”. -------------------------------- 

------- 13. VEDAÇÃO DO LOGRADOURO DO EDIFÍCIO DA 

COZINHA E REFEITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA 

DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade 

Orgânica de Obras Municipais, com o número 99, datada de vinte e 

cinco de Maio de dois mil e onze, relativa a uma petição proveniente 

da DREN – Direcção Regional de Educação do Norte, através da 

qual solicita a reposição das condições de segurança da vedação 

do logradouro do edifício da cozinha e refeitório da Escola Básica e 

Secundária de Mogadouro. ------------------------------------------------------ 

------ A Câmara analisado o assunto e tendo por base a informação 

supra referida deliberou, por unanimidade, aprovar a execução, por 

administração directa, dos trabalhos indicados pelo técnico, 

estimados em vinte e seis mil e cem euros (€26.100,00), sendo os 
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materiais adquiridos através do armazém, com base no concurso 

anual de fornecimento continuo de materiais ao município. ------------ 

------ 14. OFÍCIO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MOGADOURO – PAGAMENTO DAS FACTURAS DE ÁGUA DOS 

MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - A 

Câmara, na sequência da informação do Sector de Águas e 

Saneamentos, ETA’s, ETAR’s e Ecocentro, com o número 45, 

datada de vinte e quatro de Maio de dois mil e onze, relativa a uma 

petição proveniente do Agrupamento de Escolas de Mogadouro, 

deliberou, por unanimidade, ordenar aos Serviços a anulação dos 

processos de execução fiscal, relativos a multas e juros motivadas 

pelo atraso no pagamento pelo fornecimento da água consumida 

durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de dois mil e onze, 

respeitantes às instalações com os números 2703, 2516, 2499 e 

2699, no total de noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos 

(€91,88). ------------------------------------------------------------------------------ 

------ 15. DANOS EM CALEIRA E TUBO DE QUEDA DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, NA AVENIDA DE ESPANHA, EM MOGADOURO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - A 

Câmara, na sequência da informação da Unidade Orgânica de 

Infra-estruturas, Equipamentos e Ambiente com o número 48, 

datada de vinte e cinco de Maio do corrente ano, referente a uma 

petição apresentada pelo Sr. Eng.º Domingos Amaro, na qual 

solicita a reparação dos danos em caleira e tubos de queda de 

águas pluviais na garagem da sua habitação. ---------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

solicitar ao Sector de Obras por Administração Directa, a 

quantificação dos trabalhos para posterior deliberação. ---------------- 

------ 16. TRANSPORTE PÚBLICO/REDE DE TRANSPORTE 

ESCOLAR 2011/2012. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EDUCAÇÃO ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: - Foi presente a informação do Sector da 
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Educação, Acção Social, Desporto e Formação Profissional, com o 

número 23, datada de vinte e seis de Maio de dois mil e onze, 

relativa a uma proposta apresentada pela empresa Santos - António 

Augusto Santos, Lda. para realização do transporte dos alunos do 

primeiro, segundo e terceiro ciclo que têm de ser deslocados para o 

Agrupamento de Escolas de Mogadouro. ----------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta apresentada e autorizar o pagamento da 

importância de duzentos e quinze euros (€215,00), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, por dia e por circuito. --------------------------- 

------ 17. PLANO ANUAL DE TRANSPORTE ESCOLARES 

2011/2012 – CIRCUITOS ESPECIAIS. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DA EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A Câmara, na sequência da 

informação do Sector da Educação, Acção Social, Desporto e 

Formação Profissional, datada de trinta e um de Maio de dois mil e 

onze, com o número 25, datada de trinta e um de Maio do corrente 

ano, deliberou, por unanimidade, aprovar os percursos propostos 

para os Circuitos Especiais para os alunos deslocados com 

referência ao ano lectivo de 2011/2012, conforme mapa anexo à 

referida informação. ------------------------------------------------------------- 

------ 18. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 

CONCELHO - 1.ª FASE – FICHA DE CONTROLO DE 

DOCUMENTAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO A Câmara tomou 

conhecimento da ficha de controlo de documentos do 

subempreiteiro da empreitada de “Recuperação da Zona História da 

Sede do Concelho - 1.ª fase”, Granidera – Granitos da Pedras 

D’era, S. A. -------------------------------------------------------------------------- 

------ 19. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 

CONCELHO - 2.ª FASE – FICHA DE CONTROLO DE 

DOCUMENTAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO A Câmara tomou 

conhecimento da ficha de controlo de documentos do 

subempreiteiro da empreitada de “Recuperação da Zona História da 

Sede do Concelho - 2.ª fase”, Granidera – Granitos da Pedras 

D’era, S. A. --------------------------------------------------------------------------- 
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------- 20. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA 

SENHORA DO CAMINHO 2011 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE UMA BARRACA DE CERVEJA EM 

ESPAÇO PÚBLICO: - Proveniente da Comissão de Festas em 

Honra de Nossa Senhora do Caminho 2011 foi presente uma 

petição a solicitar autorização para colocação de uma barraca para 

venda de cerveja no dia 23 de Junho de dois mil e onze, no espaço 

do jardim em frente aos Bombeiros Voluntários, aquando do 

encontro motard do 13.º Portugal Lés-a-Lés, bem como uma 

resposta por escrito, da apreciação do orçamento e proposta de 

apoio ao programa das festas de 2011, por parte da câmara. --------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido de autorização de colocação da referida barraca. --- 

------- Relativamente ao pedido de apreciação do orçamento e 

proposta de apoio ao programa das festas de 2011, a Câmara 

deliberou que em relação a possíveis apoios financeiros só serão 

eventualmente analisados após a apresentação de contas e só no 

caso de situações imprevisíveis que ocasionem abaixamento nas 

receitas, originando prejuízo nas festividades. ----------------------------- 

------- 21. CASTA 85 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE 

SANTA ANA – 2011 – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma 

petição oriunda da Comissão de Festas em Honra de Santa Ana a 

solicitar a cedência do Palco Móvel do Município de Mogadouro 

para as actuações do dia um e dois de Julho; a utilização da antiga 

Residência de Estudantes, nas noites de dois para três de Julho; a 

montagem de duas tendas para realização da “Merenda 

Transmontana”, bem como os bancos e as mesas e a montagem de 

três barracas metálicas, duas no largo de Santa Ana e uma no largo 

da Misericórdia. --------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido. -------------------------------------------------------------------- 

------ 22. ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA 

MIRANDESA – XXII CONCURSO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

SUBSÍDIO. Foi presente uma comunicação oriunda da Associação 

dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa a solicitar o 

pagamento do subsídio financeiro acordado no montante de seis 
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mil, duzentos e trinta e cinco euros (€6.235,00) durante a primeira 

quinzena do mês de Agosto. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, 

não atribuir o subsídio e denunciar o protocolo celebrado. ------------- 

------- 23. COMISSÃO DE FESTAS DE PENAS RÓIAS – 

CONVÍVIO DE PESCA – PEDIDO DE APOIO: - A Câmara, 

analisado o pedido oriundo da Comissão de Festas de Penas 

Róias, deliberou, por unanimidade, apoiar a realização do convívio 

de pesca a levar a efeito no próximo dia três de Julho, através da 

atribuição de um troféu no valor de cinquenta euros (€50,00). ------- 

------- 24. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 

REALIZAÇÃO DE DESFILE DE MARCHAS POPULARES – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA: - 

Foi presente uma petição oriunda do Jardim-de-Infância da Santa 

Casa da Misericórdia de Mogadouro, datado de vinte e quatro de 

Maio de dois mil e onze, a solicitar autorização para utilização da 

via pública para realização de actividade de carácter festivo, no dia 

treze de Junho do corrente ano. ----------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido. ------------------------------------------------------------------  

- IMPEDIMENTOS: - O vereador João Henriques não participou na 

discussão e votação do presente assunto por fazer parte dos 

Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia. ---------------------- 

------ 25. SOCIEDADE PORTUGUESA DE REUMATOLOGIA, 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS REUMÁTICAS EM 

PORTUGAL – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma 

comunicação da Sociedade Portuguesa de Reumatologia a solicitar 

a colaboração do Município de Mogadouro na realização do estudo 

epidemiológico das doenças reumáticas em Portugal.  

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 

apoiar a realização do estudo cedendo para o efeito o apoio 

logístico necessário. --------------------------------------------------------------- 

------- 26. 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

RECEITA DO ANO 2011: - Depois de explicada pelo vereador 
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António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com quatro 

votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e, com duas 

abstenções, dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo, 

aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal da Receita do ano 

de 2011, na importância de oitocentos e sessenta e sete mil, 

quinhentos e onze euros e trinta e quatro cêntimos (€867.511,34), 

em Inscrições e Diminuições. --------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 

64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respectivo 

documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 

------- 27. 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA DO ANO DE 2011: - A Câmara, depois de explicada 

pelo vereador António Pimentel, deliberou, por maioria, com quatro 

votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com duas 

abstenções dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo aprovar 

a 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal da Despesa do Ano de 2011, 

na importância de trinta mil euros (30.000,00), em 

Inscrições/Reforços e Diminuições/Anulações. ----------------------------

------ Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 

64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respectivo 

documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 

------ 28. 1.ª REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL 

DO ANO DE 2011: - A Câmara, depois de explicada pelo vereador 

António Pimentel, deliberou, por maioria, com quatro votos a favor 

do Senhor Presidente e dos vereadores João Henriques, Teresa 

Neves e António Pimentel e com duas abstenções dos vereadores 

João Meira e Fernando Bártolo aprovar a 1.ª Revisão ao Plano de 

Actividades Municipal do ano de 2011, na importância de trinta mil 

euros (€30.000,00), em Inscrições/Reforços e em 

Diminuições/Anulações. ----------------------------------------------------------

---- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respectivo 

documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 
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ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA 

------ Por se verificar a urgência de deliberação imediata foi 
deliberado, por unanimidade, e em cumprimento do estabelecido no 
art.º 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, incluir nesta reunião os seguintes 
assuntos: ----------------------------------------------------------------------------- 

------- 29. V TORNEIO INTER-FREGUESIAS DE FUTSAL. 

INFORMAÇÃO DO GABINETE MUNICIPAL DE DESPORTO: - A 

Câmara, na sequência da informação do Gabinete Municipal do 

Desporto, datada de trinta e um de Maio do corrente ano, deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Associação de Pauliteiros de Saldanha, 

um subsídio destinado à realização do V Torneio Inter-Freguesias 

de Futsal, no montante de cinco mil e quatrocentos euros 

(€5.400,00), após cabimentação da referida verba pelo Serviço de 

Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------- 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 

pagamentos efectuados entre o dia vinte e quatro de Maio e o dia 

seis de Junho, na importância de trezentos e setenta e cinco mil, 

trezentos e oitenta e três euros e cinquenta e três cêntimos 

(€375.383,53). ---------------------------------------------------------------------- 

------ 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 quarenta e cinco minutos, de que para 

constar se lavrou a presente acta que eu, António Luís Moreira, 

____________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

coadjuvado pelo Assistente Técnico, Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 

redigi e subscrevi. ------------------------------------------------------------------ 

 


