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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Mogadouro, realizada no dia vinte e dois de Novembro do ano de 

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

------- Aos vinte e dois dias do mês de Novembro 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, Armando Emanuel Rainha Pereira Simões Pacheco, António 

Joaquim Pimentel e Fernando José Bártolo e comigo António Luís 

Moreira, Chefe de Unidade Orgânica 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 vinte 

e um de Novembro. Verificou-se um total de disponibilidades no 

valor de novecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e 

nove euros e sessenta e um cêntimos (€993.559,61). ------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------ O vereador Armando Pacheco solicitou ao Executivo 

informação sobre o eventual apoio da Autarquia à criação de aves 

de campo uma vez que tem sido contactado por vários munícipes a 

solicitar esclarecimentos sobre o assunto, manifestando o seu 
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desagrado por não ter sido convocado para a reunião havida 

recentemente entre os presidentes de junta e alguns agricultores. 

------ Em resposta o vereador António Pimentel referiu que por lapso 

não foram convidados os vereadores e que foi contado um 

distribuidor para prestar esclarecimento sobre o sector aos  

interessados e que brevemente irá ser feita uma visita a uma 

exploração de aves. ------------------------------------------------------------ 

O Vereador António Pimentel informou ainda que os incentivos a 

este tipo de produção irão constar do Plano de Actividade para o 

ano de dois mil e doze. ------------------------------------------------------- 

------ Aos vereadores eleitos pelo Partidos Socialista foi entregue, 

por parte do vereador João Henriques, um documento com as 

respostas às questões formuladas por aqueles vereadores na 

reunião de Câmara de oito de Novembro de dois mil e onze, 

durante o período de Antes da Ordem do Dia, cujo teor a seguir se 

transcreve. --------------------------------------------------------------------------- 

“Pontos em resposta: ------------------------------------------------------------- 

5.º A ordem de Pagamento 2613 no valor de 4.546,54€, refere-se 

de facto ao pagamento da Factura n.º 2011.10.02483, no valor de 

3.696,37€ acrescido da taxa de IVA em vigor (23%), e é referente 

ao contrato de prestação de serviços na área de consultadoria e 

gestão de pessoal do Aeródromo, referente ao mês de Julho, 

tratando-se de um pagamento mensal. ----------------------------------- 

6.º A Ordem de Pagamento 2555 no valor de 340,60€ paga à 

empresa Virlis – Comércio de Automóveis, Lda, diz respeito ao 

fornecimento de gasolina 98 para utilização nos ULTRALEVES que 

estiveram presentes no Red Burros/2011 (utilizam este tipo de 

combustível e não o AvGás 100 dos Aviões). ------------------------------

------- A indicação de consumo por parte de uma viatura deve-se ao 

facto de a rúbrica criada para o fornecimento de gasolina estar 

criada como “Gasolina para máquinas/viaturas”. -------------------------- 

7.º A Autarquia, ao receber a verba da inscrição do curso, por parte 

dos alunos, assume os custos inerentes ao mesmo, tais como 

material didáctico para as aulas teóricas e inscrições para exames 

teóricos. ------------------------------------------------------------------------------- 

8.º Após vários contactos com o TURISMO DE PORTUGAL, 
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aguardamos, por parte deste Instituto, indicação expressa sobre a 

necessidade ou não de um operador turístico para efectuar os 

serviços para o exterior da Escola de Voo à Vela. ------------------------ 

------ Quando recebemos tal comunicação enviá-la-emos ao 

executivo para conhecimento. -------------------------------------------------- 

9.º Relativamente à Ordem de Pagamento 2137 no valor de 

9.000,00€ paga a Francisco José Alves, é referente a serviços 

prestados com os jantares e pequenos almoços aos participantes 

no Portugal de Lés-a-Lés. ------------------------------------------------------- 

------ Quanto à Ordem de Pagamento 2196 no valor de 2.339,46€, 

diz respeito a artigos adquiridos à firma João Pires Fotografia, Lda, 

para oferta aos participantes. ---------------------------------------------------

------- Ambas as despesas foram pagas ao abrigo da rúbrica 

constante do Plano de Actividades Municipais para 2011, 

identificadas como 2011-A-65 com o nome de “Portugal Lés-a-Lés” 

e dotada no total com 17.000,00€. Assim, e uma vez que este 

documento foi aprovado pela Câmara Municipal e Assembleia 

Municipal, não carece de nova aprovação/autorização pelo órgão 

executivo, bastando para o efeito o procedimento concursal 

adequado ao tipo de despesa, o que foi efectuado. ----------------------

Mogadouro, 16 de Novembro de dois mil e onze -------------------------

O vereador ---------------------------------------------------------------------------

João Henriques” -------------------------------------------------------------------- 

***** 

--------1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 
08/11/2011: - Foi presente a acta da última reunião ordinária 
realizada no dia oito de Novembro 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. 

 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DA SEDE DO CONCELHO 

------- 2.1. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA 

ZONA INDUSTRIAL DE MOGADOURO – PROPOSTA FINAL: - A 

Câmara, analisada a versão final corrigida do  Plano de Pormenor 
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da Zona Industrial de Mogadouro, elaborada pela sociedade Vastus, 

Lda. e tendo por base a informação da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território e Urbanismo, com o  número 792, 

datada de onze de Novembro de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade,  aprová-lo --------------------------------------------------------- 

-------- 2.2. ALTERAÇÃO DE REGULAMENTO E TABELA DE 
TAXAS -VALOR DAS TAXAS A INCLUIR E A CORRIGIR. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - A Câmara, analisado o 
assunto e atenta a informação da Secção de Obras Particulares 
deliberou, por unanimidade aprovar a alteração ao Regulamento 
Geral de Tabelas, Taxas, Tarifas e Licenças Municipais com a 
inclusão das seguintes rubricas: ----------------------------------------------- 

- Alteração ao Alvará de Loteamento – €200,00 ---------------------------------------------------------- 
- Vistoria Postos de Combustíveis – €600,00 -------------------------------------------------------------- 
- Autorização para Instalação de Infra-estruturas de Radiocomunicações – €500,00 --------- 

------- Foi ainda deliberado aprovar a correcção dos seguintes 
valores na actual tabela: --------------------------------------------------------- 
Ponto 4.1 – Ocupação e Utilização em Geral ----------------------------------------------
4.1.2 – Ocupação de Solo -  €4,00/m2/mês ------------------------------------------------ 

4.1.3 – Ocupação de Solo Linear – €1,00/,mês -------------------------------------------- 

4.1.4. – Ocupação de Subsolo  - €2,00/mês ----------------------------------------------- 

4.1.5 – Ocupação de Subsolo Linear – €1,00/mês ----------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado, submeter a presente proposta de 
alteração  nos termos do previsto no n.º 1 do art.º 118 do Código do 
Procedimento Administrativo a discussão pública para recolha de 
sugestões. --------------------------------------------------------------------------  
 

------ 2.3. PARECER SOBRE INSTALAÇÃO DE ÁREA DE 

SERVIÇO A LEVAR A EFEITO NO LOTE 8 DA SUBCONCESSÃO 

DOURO INTERIOR IC5 EM MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: - 

Foi presente uma petição oriunda da sociedade Ascendi, datado de 

vinte e nove de Novembro a solicitar a emissão de parecer 

favorável, por parte da Autarquia, relativamente à instalação de uma 

Área de Serviço no troço compreendido entre Mogadouro e Vale de 

Porco, conforme mancha de implantação, anexa ao supra referido 

pedido. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação número 783, datada de onze de Novembro de dois mil e 
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onze deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

instalação da Área de Serviço no local pretendido 

------ 2.4. MINISTÉRIO DA ECONOMIA, DA INOVAÇÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO - PEDIDO DE PARECER SOBRE A 

PEDREIRA N. 4910 “PONTE DAS MILHAS”. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território, com o número 785, datada de onze de 

Novembro de dois mil e onze, referente a um pedido de parecer, 

solicitado pelo Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento, sobre a pedreira número 4910 “Ponte das 

Milhas”, em Castro Vicente, propriedade da empresa Mota-Engil – 

Engenharia e Construção, S. A. ------------------------------------- 

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

concordar com o teor da supra referida informação e emitir parecer 

favorável à laboração da referida pedreira.  ------------------------------- 

------- 2.5. MANUEL DA CONCEIÇÃO CARDOSO: ALTERAÇÃO 

DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO CANTO. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma 

informação da Secção de Obras Particulares, datada de quinze de 

Novembro de dois mil e onze a comunicar ter terminado em dez de 

Novembro de dois mil e onze o prazo para pronúncia sobre a 

alteração ao alvará de loteamento do Canto, solicitado pelo Sr. 

Manuel da Conceição Cardoso, para o lote 70 e que, durante esse 

período, não deu entrada na Secção Administrativa da Unidade 

Orgânica de Ordenamento do Território e Urbanismo qualquer 

reclamação, sugestão ou observação sobre o pedido de alteração. 

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

aprovar a alteração solicitada para o lote 70 do Loteamento do 

Canto. ------------------------------------------------------------------------------- 

------- 3. 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO 

ANO DE 2011. Para ratificação: - A Câmara, atentas as 

explicações prestadas 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, 
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com três abstenções dos vereadores João Meira, Armando 

Pacheco e Fernando Bártolo,  ratificar o despacho  do Senhor Vice-

presidente, exarado em dezassete de Novembro de dois mil e onze, 

que aprovou a 10.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa 

do Ano de 2011, no total de setenta e três mil e trezentos euros 

(€73.300,00). ------------------------------------------------------------------------ 

------- 4. 7.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL DO ANO DE 2011. Para ratificação: - A Câmara,  

atentas as explicações prestadas 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 três abstenções dos vereadores João 

Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo,  ratificar o despacho  

do Senhor Vice-presidente, exarado em dezassete de Novembro de 

dois mil e onze, que aprovou a 7.ª Alteração ao Plano de 

Actividades Municipal, na importância de cinco mil euros 

(€5.000,00), em reforços e  zero euros (€0,00)  em diminuições. ----- 

-------- 5. 9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2011. Para ratificação: - A 

Câmara, atentas as explicações prestadas 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 três abstenções dos vereadores João 

Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, ratificar o despacho 

do Senhor Vice-presidente, exarado em dezassete de Novembro de 

dois mil e onze, que aprovou a 9.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos, no valor de catorze mil e quinhentos euros 

(€14.500,00), em reforços e diminuições. ----------------------------------- 

------- 6. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. 1183 ENTRE A E. N. 315 E O 

LIMITE DO CONCELHO – ERROS E OMISSÕES – DESPACHO 

DO SENHOR PRESIDENTE. Para ratificação: - A Câmara, 

analisado o assunto deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente, exarado em quinze de Novembro 

de dois mil e onze, que, com base na informação do Júri do 

Concurso da empreitada de “Pavimentação do C. M. 1183 entre a 
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E. N. 315 e o Limite do Concelho” a não aceitar os erros e omissões 

do caderno de encargos do concurso da empreitada identificada em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------7. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 

MÓDULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTRAS ACTIVIDADES NO 

ÂMBITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO – RELATÓRIO 

FINAL. Para ratificação: - A Câmara, analisado o relatório final 

elaborado pelos Serviços, deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Vereador com competências delegadas que 

concordou com o relatório final elaborado pelos serviços e que 

adjudicou a prestação do presente serviço à empresa Exercício 

Natural, Lda., com sede em Mogadouro, pelo montante de setenta e 

quatro mil e quatrocentos euros (€74.400,00) mais IVA à taxa legal 

em vigor, pelo período de trezentos (300) dias. ---------------------------- 

-------8. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

MÓDULO DE EDUCAÇÃO MUSICAL E OUTRAS ACTIVIDADES  

NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO MUSICAL E CULTURAL – 

RELATÓRIO FINAL. ADJUDICAÇÃO FINAL. Para ratificação: - A 

Câmara, analisado o Relatório Final elaborado pelos Serviços, 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Vereador com competências delegadas, exarado em oito de 

Novembro de dois mil e onze que concordou com o supra referido 

relatório e que adjudicou à empresa Sons Trauteados, Lda., com 

sede em Mogadouro, a aquisição de Serviços de Desenvolvimento 

das Actividades de Enriquecimento Curricular, módulo de Educação 

Musical e outras actividades no âmbito da Educação Musical e 

Cultural, pelo montante de cinquenta e cinco mil e quinhentos euros 

(€55.500,00) mais IVA à taxa legal em vigor, pelo período de 

trezentos (300) dias. --------------------------------------------------------------  

 

------- 9. CONCESSÃO DO USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO PARA A CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO 

DE EXPLORAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NA 

VILA DE MOGADOURO – APROVAÇÃO DO CADERNO DE 
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ENCARGOS, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E 

PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisado o assunto e na sequência da 

informação da Unidade Orgânica de Contratualização e Património, 

com o número 166, datada de dezassete de Novembro de dois mil e 

onze, deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de 

Procedimento, o Caderno de Encargos, o valor base de licitação 

anual de dezasseis mil, seiscentos e sessenta e seis euros e 

sessenta e sete cêntimos (€16.666,67). ------------------------------------- 

------ Foi ainda deliberado, nos termos da Lei,  ordenar a abertura 

concurso público e designar os trabalhadores Maria Olímpia 

Marcos, como Presidente; Abel Afonso Varandas e Maria José 

Miguel Lopes, como membros efectivos do Júri do concurso e os 

trabalhadores Hélder José Valdez Ferreira e Ernesto Manuel 

Fernandes Roca, como membros suplentes. -------------------------- 

------- 10. ARRANJO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE S. 

FRANCISCO – MOGADOURO – ALTERAÇÃO AO PROJECTO 

DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a 

alteração ao Projecto de Segurança Contra Incêndios, elaborada na 

sequência do Relatório de Acção de Fiscalização da Autoridade 

Nacional de Protecção Civil, efectuada na supra identificada obra 

com vista à sua legalização. --------------------------------------------------- 

-------- Analisado o projecto de segurança, a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, aprová-lo. ---------------------------------------------------------- 

------ 11. CEDÊNCIA DAS SALAS DO EDIFÍCIO ONDE 

FUNCIONOU A ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE MOGADOURO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, na 

sequência da informação da Unidade Orgânica de Contratualização 

e Património com o número 157, datada de dois de Novembro de 

dois mil e onze deliberou, por unanimidade, proceder à elaboração 

do protocolo de cedência das antigas instalações da escola 

pré-primária de Mogadouro, pelo período de um ano, eventualmente 

renovável, sendo as despesas correntes inerentes às instalações, 

nomeadamente água e electricidade, da responsabilidade do 
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Agrupamento de Escolas, bem como as despesas inerentes a obras 

de remodelação ou adaptação. ------------------------------------------------ 

------- 12. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ARRANJO 

URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DE SANTO ANTÓNIO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi presente a 

informação com o número 159, da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, datada de quatro de Novembro de 

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

------ A Chefe da Unidade Orgânica, refere que a Exma. Câmara 

Municipal, em reunião de vinte e oito de Setembro de dois mil e dez, 

deliberou, aprovar a realização dos trabalhos de infra-estruturas 

eléctricas e telefónicas ainda por executar, no montante de trinta 

mil, quinhentos e quarenta e sete euros e sessenta e quatro 

cêntimos (€30.547.64) e proceder a um ajuste directo com uma 

empresa da especialidade. ------------------------------------------------------ 

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

Património refere ainda que, em vinte e seis de Abril de dois mil e 

onze o Executivo Municipal, com base na informação n.º 56/UOCP, 

de quinze de Abril de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, 

aprovar as peças do procedimento em epigrafe tendo ainda 

deliberado convidar a empresa Abel & Vaz, com sede no lugar do 

Variz, Freguesia de Penas Róias, apresentar proposta. ----------------- 

------- Acontece porém que, como é referido na informação número 

159, da mesma Unidade Orgânica, a empresa convidada não é 

detentora de alvará necessário para a execução da obra, nas 

classes solicitadas no ponto seis ponto três (6.3) do Convite. --------- 

------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base o definido na 

supra identificada informação deliberou, por unanimidade,  revogar 

a deliberação tomada em reunião de camara de vinte e oito de 

Setembro de dois mil e dez e ordenar a anulação do aludido 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder ao ajuste 

directo a Augusto Manuel Vaz. ------------------------------------------------- 

------ 13. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR NASCENTE 

– ADUÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIOS E 
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ETA’S – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, deliberou, por unanimidade aprovar o 

Auto de Recepção Provisória e a Conta Final da empreitada de 

“Abastecimento de Água ao Sector Nascente – Adução, Estação 

Elevatória, Reservatórios e ETA’s”, adjudicada à sociedade Inertil – 

Sociedade Produtora de Inertes, Lda., com sede em Sendim e no 

valor de cinquenta e dois mil e doze euros e sessenta e cinco 

cêntimos (€52.012,65). ----------------------------------------------------------- 

------14. PEDIDO DE COLABORAÇÃO DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE SOUTELO – CONTA FINAL DA OBRA. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA: - Presente a informação do Sector de Obras por 

Administração Directa com o número 231, de quatro de Novembro 

de dois mil e onze, a Câmara, deliberou, por unanimidade, aprovar 

a conta final da obra “Pedido de colaboração da Junta de Freguesia 

de Soutelo”, no valor de sete mil, trezentos e quarenta e cinco euros 

(€7.345,00). -------------------------------------------------------------------------- 

------ 15. ESTRADA ENTRE O COMPLEXO DESPORTIVO E ZAVA 

– CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - A Câmara, presente a informação Sector de 

Empreitadas, com o número 237, datada de dez de Novembro de 

dois mil e um e depois de analisado o assunto deliberou, por 

unanimidade, aprovar a conta final da empreitada da “Estrada 

Municipal Entre o Complexo Desportivo e Zava”, no montante de 

cento e sessenta mil, trezentos e quarenta e dois euros e treze 

cêntimos (€160.342,13). ------------------------------------------------------ 

------- 16. LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2 – INFRA-ESTRUTURAS 

ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

DA EMPREITADA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - Foi presente uma petição oriunda da empresa 

José António Patrão, datada de seis de Outubro de dois mil e onze, 

a solicitar a prorrogação do prazo de execução da obra do 

Loteamento Industrial 2 (Infra-estruturas Eléctricas e Telefónicas) 

uma vez que, segundo a peticionária, devido à obra das Cozinhas 
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Regionais, não ter sido possível a definição das cotas finais e 

implantação do Posto de Transformação. ----------------------------------- 

-------- A Câmara, analisado o assunto e atenta à informação do 

Sector de Empreitadas, com o número 242, datada de catorze  de 

Novembro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, autorizar 

a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos pelo 

período de sessenta (60) dias, com efeitos retroactivos a oito de 

Outubro de dois mil e onze. ----------------------------------------------------- 

------- 17. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. 1203 ENTRE PARADELA  E 

SALGUEIRO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA  

FINANCEIRA: - A Câmara analisada a minuta do contrato da 

empreitada de “Pavimentação do C. M. 1203 entre Paradela e 

Salgueiro”, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa 

e Financeira, datada de dez de Novembro de dois mil e onze, 

deliberou, por unanimidade, aprová-la. -------------------------------------- 

------ 18. ESTUDO HIDROLÓGICO E RECUPERAÇÃO  

AMBIENTAL DA RIBEIRA DE S. MARTINHO DO PESO – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A 

Câmara, analisada a minuta  do Contrato da empreitada de “Estudo 

Hidrológico e Recuperação Ambiental da Ribeira de São Martinho 

do Peso”, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa 

e Financeira, datada de dezassete de Novembro de dois mil e onze, 

deliberou, por unanimidade, aprová-la. -------------------------------------- 

------ 19. AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, MÓDULO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA E OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA E DESPORTO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A Câmara, analisada a 

minuta do Contrato referente ao Procedimento por Ajuste Directo do 

fornecimento de “Aquisição de Prestação de Serviços de 

Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular, 
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Módulo de Educação Física e Outras Actividades no Âmbito da 

Educação Física e Outras Actividades no âmbito da Educação 

Física e Desporto”, anexa à informação do Chefe da Unidade 

Orgânica Administrativa e Financeira, datada de dezassete de 

Novembro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, 

aprová-la. ------------------------------------------------------------------------ 

------ 20. CONSTRUÇÃO DE ETAR’S E FOSSAS COMPACTAS – 

PESO, MACEDO DO PESO E CASTELO BRANCO – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO: - A Câmara, 

analisada a minuta do Contrato referente ao Procedimento por 

Ajuste Directo da empreitada de “Construção de ETAR’s e Fossas 

Compactas – Peso, Macedo do Peso e Castelo Branco”, anexa  à 

informação do Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira, datada de dezassete de Novembro de dois mil e onze, 

deliberou, por unanimidade, aprová-la. -------------------------------------- 

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

CONCELHO – 2.ª FASE, RECTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

ELÉCTRICO – REDES DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA – PASSAGEM DA REDE AÉREA A SUBTERRÂNEA – 

TRABALHOS COMPLEMENTARES - APROVAÇÃO DA MINUTA 

DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A Câmara, analisada a 

minuta do Contrato referente ao Procedimento por Ajuste Directo da 

empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da Sede do 

Concelho – 2.ª Fase, Rectificação do Projecto Eléctrico – Redes de 

Baixa Tensão e Iluminação Pública – Passagem da Rede Aérea a 

Subterrânea – Trabalhos complementares”, anexa à informação do 

Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de 

dezassete de Novembro de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------ 22. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS 

DESPORTIVAS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E AMBIENTE: - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica de Infra-estruturas, 

Equipamentos e Ambiente, com o número 58, datada de nove de 
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Novembro de dois mil e onze, relativa a uma petição, oriunda do 

Agrupamento de Escolas de Mogadouro, a solicitar a 

disponibilização das infra-estruturas do Complexo Desportivo, 

nomeadamente das Piscinas Municipais Cobertas e Cortes de 

Ténis, para leccionar aulas no ano lectivo de 2011/2012. --------------- 

--------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a supra 

identificada informação deliberou, por unanimidade, autorizar a 

utilização daquelas infra-estruturas. ------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, nos termos do previsto no n.º 2, do art.º 

6, do Regulamento Geral de Tabelas, Taxas, Tarifas e Licenças 

Municipais isentar o referido grupo do pagamento das respectivas 

taxas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- 23. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - Foi 
presente a informação da Unidade Orgânica de Infra-estruturas, 
Equipamentos e Ambiente, com o número 59, datada de onze de 
Novembro de dois mil e onze, referente a uma petição do 
Agrupamento de Escolas de Mogadouro a solicitar a 
disponibilização da piscina Municipal Coberta às quartas-feiras das 
doze horas e trinta minutos até às treze horas e quinze minutos e 
das catorze horas até às catorze horas e quarenta e cinco minutos 
minutos para o Grupo Equipa de Desporto Escolar – Natação, no 
ano lectivo dois mil e onze barra dois mil e doze. -------- 
--------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação anteriormente referida deliberou, por unanimidade, 
autorizar a utilização das piscinas nos períodos pretendidos. --------- 
-------- Mais foi deliberado, nos termos do previsto no n.º 2, do art.º 
6, do Regulamento Geral de Tabelas, Taxas, Tarifas e Licenças 
Municipais isentar o referido grupo do pagamento das respectivas 
taxas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

------ 24. JUNTA DE FREGUESIA DE PEREDO DE BEMPOSTA – 

PEDIDO DE PROLONGAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA E REDE DE SANEAMENTO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE INFRA-ESTRUTURAS, 

EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - Foi presente a informação com o 

número 66, datada de catorze de Novembro de dois mil e onze,  

referente a uma petição proveniente da Junta de Freguesia de 
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Peredo de Bemposta  na qual  solicita  o prolongamento da rede de 

água e saneamento naquela localidade. -------------------------------- 

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

autorizar a realização dos trabalhos de prolongamento da referida 

rede, a executar por administração directa, estimados em  mil, 

seiscentos e cinquenta e cinco euros (€1.655,00), acrescida da IVA 

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

------- 25. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALMOÇOS A ALUNOS 

CARÊNCIADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O 

ANO LECTIVO 2011/2012 – PÓLO ESCOLAR  DO 1.º CEB DE 

BEMPOSTA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DA EDUCAÇÃO, 

ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A 

Câmara,  na sequência da informação com o número  81, do Sector 

do Desporto, Acção Social Desporto e Formação Profissional, 

datada de quatro de Novembro de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar a relação com o nome dos alunos que 

frequentam o  Pólo Escolar de Bemposta do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico a quem se encontra atribuído o escalão um do abono de 

família. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado aprovar a realização da despesa diária, no 

montante de três euros e dez cêntimos (€3,10) por aluno, bem 

como autorizar a aquisição dos almoços para os alunos referidos, 

ao Centro Social e Paroquial de Bemposta. -------------------------------- 

------ 26. PAULA DOS ANJOS CORDEIRO LOPES: PEDIDO DE 

APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE HABITAÇÃO. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DA EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL. 

DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente a 

informação do Sector da Educação, Acção Social, com o número 

83, datada de nove de Novembro de dois mil e onze respeitante a 

uma petição apresentada pela Sra. Paula dos Anjos Cordeiro 

Lopes, a solicitar o apoio do Município no pagamento da renda de 

casa, sita no local denominado por Rua do Canto, em Mogadouro, 

no valor de duzentos (€200,00). ----------------------------------------------- 

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

apoiar o arrendamento de habitação até ao limite de seis meses, 

nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 8.º do Regulamento para a 



ACTA Número 21/11 FOLHA 356 
Reunião de 22 de Novembro de 2011  
 

Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município 

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

------- 27. MARIA INFÂNCIA NETO: PEDIDO DE APOIO PARA 
PAGAMENTO DE RENDA DE HABITAÇÃO. INFORMAÇÃO DO 
SECTOR DA EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente a informação do 
Sector da Educação, Acção Social, Desporto e Formação 
Profissional, com o número 84, datada de nove de Setembro de 
dois mil e onze, relativa a uma petição apresentada pela Sra. Maria 
Infância Neto, residente em Mogadouro, a solicitar o apoio do 
Município no pagamento da renda de casa. ------------------------------- 
-------- A Câmara, Analisado o assunto e tendo por base a 
informação anteriormente referida deliberou, por unanimidade, 
apoiar o arrendamento de habitação até ao limite de seis meses, 
nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 8.º do Regulamento para a 
Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município 
de Mogadouro, no valor mensal de cento e quarenta e três euros e 
noventa e dois cêntimos (€143,92). ------------------------------------------- 
 

-------- 28. AVALIAÇÃO DE PEÇA ARQUEOLÓGICA PARA 

POSSÍVEL PROPOSTA DE AQUISIÇÃO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA: - A Câmara, na sequência 

da informação da Unidade Orgânica da Cultura, com o numero 29, 

datada de catorze de Novembro de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, autorizar a aquisição da peça arqueológica, do tipo 

Cristograma, em mármore ao actual detentor, Sr. José Augusto 

Pires, até ao montante de duzentos e cinquenta euros (€250,00). -- 

------- 29.PROTOCOLO DE AMIZADE COM A CIDADE 

FRANCESA DE GROSLAY. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CULTURA: - Foi presente a informação da 

Unidade Orgânica de Cultura, com o número 74, datada de catorze 

de Novembro de dois mil e onze, relativa a uma petição da Mairie 

de Groslay, cidade francesa nos arredores de Paris, solicitando à 

Câmara de Mogadouro a realização de um protocolo de amizade 

entre aquela localidade e Mogadouro. --------------------------------------- 

--------- A Câmara, analisado o assunto e uma vez que, segundo 

refere a Técnica, na referida localidade vive uma grande 

comunidade de mogadourenses, deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a realização do protocolo solicitado com vista  ao 

intercâmbio de famílias, permuta de actividades culturais e sociais. 

------- 30.MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA: PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE MATERIAL 

PROMOCIONAL DA FESTA DE SOPAS & MERENDAS, NA 

ÁREA DO CONCELHO: -  Foi presente a informação da Unidade 

Orgânica de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, 

com o número 777, datada de nove de Novembro de dois mil e 

onze, relativa a uma petição proveniente da Câmara Municipal de 

Freixo de Espada à Cinta a solicitar autorização para  colocação de 

material promocional alusivo à Festa de “Sopas & Merendas” a 

realizar naquele concelho de dois a quatro de Dezembro de dois mil 

e onze. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto e na sequência da Informação 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido e autorizar a colocação 

do referido material promocional, bem como isentar aquele 

Município do pagamento das respectivas taxas, nos termos do 

definido no n.º 2 do art.º 6.º do Regulamento Geral de Tabelas, 

Taxas, Tarifas e Licenças Municipais. ---------------------------------------- 

------- 31.ABERTURA DO 3.º CURSO DE PILOTO DE PLANADOR 

DO CENTRO INTERNACIONAL DE VOO À VELA: - A Câmara 

analisado o assunto e na sequência da  informação número 43, do 

Director da Escola do Centro Internacional de Voo à Vela deliberou, 

por unanimidade, aprovar a abertura o terceiro curso de pilotos de 

planador do Centro Internacional de Voo à Vela. -------------------------- 

------- Mais foi deliberado proceder à divulgação da abertura do 

curso referido na página da internet do Município. ---------------------- 

------- 32. COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA 2012 – 

PEDIDO DE APOIO PARA O V FESTIVAL DE TUNAS DE SANTA 

ANA: - Foi presente um pedido proveniente da Comissão de Festas 

em Honra de Santa Ana 2012 a solicitar autorização para realização 

de uma “Rave Party” na noite de vinte e sete de Novembro, com 

inicio à uma hora da madrugada, no edifício da antiga escola 

primária de Mogadouro, bem como a isenção do pagamento das 

licenças respectivas. -------------------------------------------------------------- 
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------- A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, 

deferir o solicitado. ----------------------------------------------------------------- 

------ 33. COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA 2012 – 

PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma petição oriunda da 

Comissão de Festas em Honra de Santa Ana a solicitar o apoio do 

Município na realização da Festividades em Honra de Santa Ana. 

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

disponibilizar o apoio logístico necessário à realização da referida 

festividade. -------------------------------------------------------------------------- 

------- 34. BÁRBARA TIBÉRIO: PEDIDO DE APOIO PARA A 

FESTA DOS VELHOS EM BRUÇÓ: - Foi presente uma petição 

apresentada por Bárbara Tibério, a solicitar, na qualidade de 

responsável pela organização da “Festa dos Velhos” e da  Festa de 

Ano Novo, de Bruçó o apoio do Município na realização dos 

referidos eventos. ------------------------------------------------------------------ 

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

disponibilizar o apoio logístico necessário à realização dos eventos 

supra referidos. --------------------------------------------------------------------- 

------ 35. CÓNEGO DINO DOS SANTOS PARRA: PEDIDO DE 

APOIO PARA AQUECIMENTO DA RESIDÊNCIA PAROQUIAL: - 

Foi presente uma petição oriunda do Cónego Dino dos Santos 

Parra, datada de dez de Novembro de dois mil e onze a solicitar ao 

Município a atribuição de uma verba destinada à colocação de 

aquecimento na Residência Paroquial de Mogadouro. --------- 

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

apoiar a colocação do aquecimento, atribuindo para o efeito uma 

verba no montante de cinco mil euros (€5.000,00), a transferir 

mediante protocolo a celebrar para o efeito, devendo a execução 

dos trabalho ser acompanhada pelo serviço de fiscalização do 

município. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- 36. CLUBE ACADÉMICO DE MOGADOURO: PEDIDO DE 

TRANSPORTE PARA ATLETAS JUNIORES – ÉPOCA 2011/2012: 

- Oriundo do Clube Académico de Mogadouro foi presente um 

requerimento, datado de catorze de Novembro de dois mil e onze, a 
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solicitar a cedência de transporte para as deslocações dos Atletas 

Juniores daquele clube com vista à participação dos mesmos no 

Torneiro de Abertura de Campeonato Distrital de Futsal, Época 

2011/2012. --------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuir um subsídio no valor sessenta e cinco cêntimos (€0,65) por 

quilómetro até ao limite de mil e cem quilómetros totalizando o valor 

de setecentos e quinze euros (€715,00). ------------------------------------ 

------- 37. CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES 

PORTUGUESAS: PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DO 

AUTO DA CRIAÇÃO: - Foi presente uma petição proveniente do 

Centro de Tradições Populares Portuguesas, da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, datado de onze de Novembro de 

dois mil e onze a solicitar ao Município sobre a eventual 

disponibilidade à representação do “Auto da Criação do Mundo” na 

Universidade de Lisboa, no dia catorze de Janeiro de dois mil e 

doze, nomeadamente através do apoio com a deslocação dos 

actores e técnicos, seu alojamento e vestuário. --------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 

uma abstenção do vereador Armando Pacheco, apoiar a realização 

do evento, bem como aprovar a realização da despesa no montante 

de cinco mil e euros (€5.000,00). ---------------------------------------------- 

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: ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- 38. RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

RIBEIRA DO JUNCAL – DELIBERAÇÃO TOMADA EM REUNIÃO 

DE CÂMARA DE 12 DE MAIO DE 2009 – ACTA DA COMISSÃO 

DE EXPROPRIAÇÕES: - Analisado o assunto, o Executivo 

deliberou, por unanimidade, proceder à aquisição da totalidade do 

prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 129-F da freguesia e 
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concelho de Mogadouro, com a área de 0,3750 hectares, 

propriedade do Sr. Mário Brasileiro, pelo preço total de dez mil, 

oitocentos e setenta e cinco euros (€10.875,00), revogando nesta 

parte a deliberação constante da acta de doze de Maio de dois mil e 

nove. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

pagamentos efectuados entre o dia oito e o dia vinte e um de 

Novembro, na importância de setecentos e cinquenta e seis mil, 

seiscentos e sessenta e sete euros e setenta cêntimos 

(756.667,70). ------------------------------------------------------------------------  

 

------- 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 quinze 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. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

        


