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--------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e três de outubro do ano de dois 
mil e doze. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
doze, 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 Simões Pacheco, António Joaquim Pimentel e 
Fernando José Bártolo e comigo António Luís Moreira, Chefe da 
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 
dois de outubro. Verificou-se um total de disponibilidades no valor 
de um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e 
cinquenta e nove euros e noventa cêntimos (€1.584.959,90). ------- 

 

****** 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- Neste período interveio o senhor vereador Armando Pacheco 
para solicitar esclarecimentos ao senhor Presidente sobre as 
diligências tomadas relativamente à realização feira do gado, bem 
como do processo interposto à Associação Mogadouro vivo pelo 
desaparecimento da chapas metálicas existentes na pista de radio 
modelismo. --------------------------------------------------------------------------- 
------ O referido vereador solicitou ainda informação sobre o estado 
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do processo em que se encontra o pedido de apoio para as obras 
recuperação da Igreja do Variz, formulado pela Comissão 
Fabriqueira e reiterou o pedido ao senhor presidente para que 
tomasse as devidas providências para a instalação na autarquia de 
um gabinete para os vereadores eleitos pelo PS e pelo CDS-PP. ---- 

------ Em relação à questão colocada pelo vereador Armando 
Pacheco sobre a Igreja do Variz, o senhor vereador António 
Pimentel informou que é do seu conhecimento que o respetivo 
projeto já se encontra aprovado. ----------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 09/10/2012: - Foi presente a ata da última reunião 
ordinária realizada no dia nove de setembro de dois mil e doze, cuja 
fotocópia, foi previamente distribuída a todos os membros do 
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------- 
------ Colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria com 
uma abstenção da vereadora Teresa Neves, por não ter estado 
presente na referida reunião. ---------------------------------------------------   

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------ NÃO FOI PRESENTE QUALQUER ASSUNTO. -------------------- 

------ 3. REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS EIRAS E TRAVESSA 
DO CENTRO DE SAÚDE – LIBERTAÇÃO FASEADA DE 
CAUÇÃO – RECEÇÃO DEFINITIVA DA OBRA. INFORMAÇÃO 
DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS. - Foi 
presente uma petição, oriunda da sociedade Gualdim Anciães 
Amado & Filhos, Lda., datada de seis de setembro de dois mil e 
doze, registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,314, a 
requerer a libertação de noventa por cento (90%) da caução 
prestada à obra de “Repavimentação da Rua das Eiras e Travessa 
do Centro de Saúde”. ------------------------------------------------------------- 
-------- A Câmara analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 314, datada de dois de outubro de dois mil e doze, 
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registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,314, deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido e aprovar a libertação faseada da 
caução prestada. ------------------------------------------------------------------- 

------- 4. PAVIMENTAÇÃO DO TROÇO DA E. N. 221 DESDE O 
CRUZAMENTO DA AV. DE ESPANHA COM A GULBENKIAN 
ATÉ À SAÍDA PARA MIRANDA DO DOURO – LIBERTAÇÃO 
FASEADA DE CAUÇÕES – AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA 
OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição, oriunda da sociedade 
Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda., datada de seis de setembro 
de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,EXP,E,GE,4767, a requerer a libertação de noventa por cento 
(60%) da caução prestada à obra de “Pavimentação do Troço da E. 
N. 221 desde do Cruzamento da Av. de Espanha com a Gulbenkian 
até à Saída para Miranda do Douro ”. ----------------------------------------
-------- A Câmara analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 313, datada de dois de outubro de dois mil e doze, 
registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,313, deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido e aprovar a libertação faseada da 
caução prestada. ------------------------------------------------------------------- 

------- 5. ARRANJO URBANÍSTICO DA ENTRADA DE 
BRUNHOSINHO – LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÕES – 
AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA. INFORMAÇÃO 
DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi 
presente uma petição oriunda da sociedade Construtura Mirandesa, 
Lda., a solicitar, na qualidade de adjudicatária da empreitada do 
“Arranjo Urbanístico da Entrada de Brunhosinho”, a solicitar, nos 
termos da alínea c), do art.º 3.º do n.º 1, Decreto-Lei n.º 190/2012, 
de 22 de agosto, a libertação de setenta e cinco por cento (75%) da 
caução prestada para garantia da execução do contratos da supra 
identificada empreitada. ----------------------------------------------------------
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 320, datada de três de outubro de dois mil e doze, registada 
com a referência 2012, OMADM,I,GE,320, deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido e autorizar a libertação faseada da 
caução prestada em setenta e cinco por cento (75%). ------------------- 
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------ 6. ARRANJO URBANÍSTICO, PAVIMENTAÇÃO E 
REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO S. 
SEBASTIÃO – LIBERTAÇÃO FASEADA DA CAUÇÃO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição oriunda da sociedade 
Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda., adjudicatária da empreitada 
do “Arranjo Urbanístico, Pavimentação e Remodelação da 
Infraestruturas do Bairro de S. Sebastião”, datada de seis de 
setembro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,EXP,E,GE,4766, a solicitar, nos termos da alínea c), do art.º 
3.º do n.º 1, Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, a libertação 
de noventa por cento (90%) da caução prestada à obra supra 
identificada. --------------------------------------------------------------------------
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 310, datada de dois de outubro de dois mil e doze, 
registada com a referência 2012, OMADM,I,GE,310, deliberou, por 
unanimidade, deliberou, por unanimidade, deferir o pedido e 
autorizar a libertação faseada da caução em noventa por cento 
(90%). -------------------------------------------------------------------------------- 

------ 7.PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE À 
ZONA INDUSTRIAL – TRABALHOS COMPLEMENTARES – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, em anexo à informação da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira, datada de dez de outubro de dois mil e 
doze, registada com a referência 2012,EXP,I,GE,874, a minuta do 
Contrato referente ao Procedimento por Ajuste Direto da empreitada 
de “Pavimentação do Caminho de Vale da Madre à Zona Industrial 
– Trabalhos Complementares”, a celebrar entre o Município de 
Mogadouro e a sociedade Jaime Nogueira & Filhos, Lda.. ------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho exarado pelo senhor vereador com 
competências delegadas, em dez de outubro de dois mil e doze, 
que aprovou a referida minuta. ------------------------------------------------- 

------- 8. CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE TERRAS – 
RUA DA FONTE – MOGADOURO – CONTA FINAL. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da Informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número 342, datada de dez 
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de outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,OMADM,I,GE,342, deliberou, por unanimidade, homologar a 
Conta Final da obra de “Construção de um muro de suporte de 
terras – Rua da Fonte”, no total de oito mil, duzentos e quarenta 
euros (€8.240,00). ----------------------------------------------------------------- 

------ 09. CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA NA E.T.A. DE 
BASTELOS – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência 
da Informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 318, datada de três de outubro de dois mil e doze, registada 
com a referência 2012,OMADM,I,GE,318, deliberou, por 
unanimidade, homologar a Conta Final da obra de “Construção de 
uma Caixa na E.T.A de Bastelos”, no total de dois mil, quinhentos e 
sessenta e oito euros (€2.568,00). -------------------------------------------- 

------- 10. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALMOÇOS A ALUNOS 
CARENCIADOS E DESLOCADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO DE MOGADOURO E BEMPOSTA PARA O ANO LETIVO 
2012/2013. INFORMAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO 
SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL. Para 
ratificação: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação do Setor da Educação, Ação Social, Desporto e 
Formação Profissional, com o número 328, datada de quatro de 
outubro de dois mil e doze, registada com a referência 2012, 
ESDFP,I,GE,328, deliberou por maioria, com cinco votos a favor e 
duas abstenções dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
ratificar o despacho exarado em nove de outubro de dois mil e 
doze, pelo senhor vereador com competência delegadas, que 
aprovou a listagem com os nomes dos alunos carenciados e 
deslocados, a frequentar o 1.º CEB do Centro Escolar de 
Mogadouro e o Polo Escolar de Bemposta, a quem foi atribuído o 
escalão um do abono de família e que autorizou o fornecimento, a 
titulo gratuito, de almoços aos alunos carenciados deslocados e a 
frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico. ------------------------------------- 
 
------ 11. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALMOÇOS A ALUNOS 
CARENCIADOS E DESLOCADOS A FREQUENTAR O JARDIM-
DE-INFÂNCIA DO CENTRO ESCOLAR DE MOGADOURO PARA 
O ANO LETIVO 2012/2013. Pa ratificação: - Foi presente a 
informação do Setor da Educação, Ação Social, Desporto e 
Formação Profissional, com o número 333, datada de oito de 
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outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,ESDFP,I,GE,333, à qual se encontra anexa a listagem com  a 
identificação dos alunos a frequentar o ensino pré-escolar, no 
Centro Escolar de Mogadouro. -------------------------------------------------
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
duas abstenções dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
ratificar o despacho exarado em nove de outubro de dois mil e 
doze, pelo senhor vereador com competência delegadas que que 
concordou com a referida listagem e que autorizou que aos alunos 
carenciados e deslocados devam ser proporcionadas refeições 
gratuitas. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- 12. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 
MÓDULO DE EDUCAÇÃO MUSICAL E OUTRAS ATIVIDADES 
NO ÂMBITO MUSICAL E CULTURAL – APROVAÇÃO DA 
MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente a 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 
datada de dezasseis de outubro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,I,GE,889, à qual se encontra anexa a minuta 
do Contrato referente ao Procedimento por Ajuste Direto do 
fornecimento de “Aquisição de Serviços de Desenvolvimento das 
Actividades de Enriquecimento Curricular, Módulo de Educação 
Musical e Outas Actividades no âmbito Musical e Cultural”, a 
celebrar entre o Município de Mogadouro e a sociedade Sopros & 
Cordas Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a minuta supra referida. ----------------------------------------------- 

------13. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS ALUNOS DO 1.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO DE BEMPOSTA DURANTE O ANO 
LETIVO 2012/2013 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica 
Administrativa e Financeira datada de dezasseis de outubro de dois 
mil e doze, registada com a referência 2012,EXP,I,GE,884 à qual se 
encontra anexa a minuta do Contrato referente ao Procedimento por 
Concurso de Fornecimento de Almoços aos Alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico de Bemposta durante o ano lectivo de 2012/2013”, a 
celebrar entre o Município de Mogadouro e o Centro Social e 
Paroquial da Freguesia de Bemposta. ---------------------------------------
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------- A Câmara, analisada a supra referida minuta deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ----------------------------------------------------------  

------ 14. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES AOS 
ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DE BEMPOSTA 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2012/2013 – APROVAÇÃO DA 
MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente a 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 
datada de dezasseis de outubro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,I,GE,885, à qual se encontra anexa a minuta 
do contrato referente ao Procedimento por Concurso de 
“Fornecimento de Almoços e Lanches aos Alunos do Ensino Pré-
Escolar de Bemposta durante o ano lectivo de 2012/2013”, a 
celebrar entre o Município de Mogadouro e Centro Social e 
Paroquial da Freguesia de Bemposta. --------------------------------------- 
------ A Câmara, analisada supra referida minuta, deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------- 15. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE A) CIRCUITO N.º 1 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, datada de onze de outubro de dois mil e doze, registada 
com referência 2012,EXP,I,GE,888, a minuta do Contrato referente 
ao Procedimento por Concurso Público de “Circuitos Especiais por 
lotes, destinados ao Transporte Escolar (lote A) circuito n.º1”, a 
celebrar entre o Município de Mogadouro e a Sociedade de Táxis 
do Nordeste, Lda. ------------------------------------------------------------------ 

-------  16. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE B) CIRCUITO N.º 2 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, datada de dez de outubro de dois mil e doze, registada 
com a referência 2012,EXP,I,GE,892, a minuta do Contrato 
referente ao Procedimento por Concurso Público de Circuitos 
Especiais por lotes, destinados ao transporte escolar (Lote B) 
circuito n.º 2, a celebrar entre o Município de Mogadouro e a 
Sociedade Empresa Alfandeguense, S. A. ---------------------------------- 



ATA Número 20/12 Pag. 312 
Reunião de 23 de outubro de 2012  
 

------ A Câmara, analisada a supra referida minuta deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------ 17. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE C) CIRCUITO N.º 3 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, datada de doze de outubro de dois mil e doze, registada 
com a referência 2012, EXP,I,GE,887, a minuta do contrato 
referente ao Procedimento por Concurso público de “Circuitos 
Especiais por lotes, destinados ao transporte escolar (Lote C) 
circuito n.º 3, a celebrar entre o Município de Mogadouro e a 
sociedade Acácio Sousa, Lda.. ----------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisada a supra referida minuta deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------ 18. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE E) CIRCUITO N.º 5 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, datada de dez de outubro de dois mil e doze, registada 
com a referência 2012,EXP,I,GE,890, a minuta do Contrato 
referente ao Procedimento por Concurso Público de “Circuitos 
Especiais por lotes, destinados ao transporte escolar (lote E) 
circuito n,º 5”, a celebrar entre o Município de Mogadouro e o 
Consórcio Externo, Táxis Alendouro, Lda.ª/Gualdino & Pereira Lda., 
com sede no lugar de Porrais, freguesia de Castro Vicente ------------ 
------ A Câmara analisada a supra referida minuta deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

----- 19. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE F) CIRCUITO N.º 6 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, anexa À informação da Unidade Orgânica Administrativa 
e Financeira, datada de onze de outubro de dois mil e doze, 
registada com a referência 2012,EXP,I,GE,886, a minuta do 
contrato referente ao Procedimento por Concurso Público de 
“Circuitos Especiais por lotes, destinados ao transporte escolar (lote 
F) circuito número 6”, a celebrar entre o Município de Mogadouro  e 
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o Consórcio Externo Táxis Luís Pires/Táxis Ernesto., Lda., com 
sede em Mogadouro. ------------------------------------------------------------- 
-------- A Câmara, analisada a supra referida minuta, deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------ 20. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADO AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE G) CIRCUITO N.º 7 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
presente, anexa à informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, datada de onze de outubro de dois mil e doze, registada 
com a referência 2012,EXP,I,GE,893, a minuta do Contrato 
referente ao Procedimento por Concurso Público de “Circuitos 
Especiais por lotes, destinado ao transporte escolar (lote G) circuito 
n.º 7, a celebrar entre o Município de Mogadouro e o Sr. Manuel 
Falcão, residente no lugar de Variz, freguesia de Penas Róias. ------ 
------- A Câmara, depois de analisada a supra referida minuta, 
deliberou, por unanimidade, aprová-la. -------------------------------------- 

------ 21. CIRCUITO ESPECIAL (PORRAIS A CASTRO VICENTE E 
PERCURSO INVERSO) DESTINADO AO TRANSPORTE DE 
ALUNOS PARA O ANO LETIVO 2012/2013 – APROVAÇÃO DA 
MINUTA DO CONTRATO: - Foi presente, anexa à informação da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de  dez  de 
outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,EXP,I,GE,891, a minuta do contrato referente ao 
Procedimento Ajuste Directo de “Circuitos Especial (Porrais a 
Castro Vicente e Percurso Inverso) destinado ao Transporte de 
Alunos para o ano lectivo 2012/2013”, a celebrar entre o Município 
de Mogadouro e o Sr. Baltazar do Nascimento Rego. ------------------- 
------ A Câmara, analisada a supra referida minuta deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------ 22. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 
PARA A ESCOLA BÁSICA DO 1.º CEB COM JARDIM-DE-
INFÂNCIA DE MOGADOURO” – RELATÓRIO PRELIMINAR: - Foi 
presente o relatório preliminar elaborado pelo júri do concurso 
designado para o concurso supra identificado. ---------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
concordar com o referido relatório e ratificar o despacho exarado 
em dezasseis de outubro de dois mil e doze pelo senhor vereador 
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com competências delegadas que procedeu à anulação do 
procedimento. ----------------------------------------------------------------------- 

------- 23. NOVO CURSO AB-INITIO PARA FUTUROS PILOTOS 
DE PLANADOR. INFORMAÇÃO DO DIRETOR DA ESCOLA DO 
CENTRO DE VOO À VELA: - Foi presente a informação do Sr. 
Diretor da Escola do Centro de Voo à Vela, com o número 1, datada 
de dezasseis de outubro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,E,GE,5309, onde refere que aquele Centro 
acabou de formar quatro instrutores, os primeiros a serem formados 
no Aeródromo Municipal de Mogadouro e que será pertinente a 
abertura de um novo curso Ab-Initio para futuros pilotos de 
planador. ----------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria com 
quatro votos a favor do senhor Presidente e dos vereadores João 
Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e, com dois votos 
contra dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo e, com uma 
abstenção do vereador Armando Pacheco, aprovar o valor das 
propinas para a frequência do curso de piloto, no montante de mil e 
seiscentos euros (1.600,00€) por aluno, bem como a despesa 
corrente no montante de seiscentos euros (€600,00) a pagar 
diretamente pelo aluno. -------------------------------------------------------- 
------- Foi ainda deliberado, com a mesma votação aprovar uma 
redução de cinquenta por cento (50%) no valor da propina dado o 
interesse do Município em continuar a divulgar a modalidade. -------- 
------ Os vereadores do Partido Socialista justificaram a sua forma 
de votação por não concordarem com a manutenção da isenção de 
metade da propina a pagar pelos alunos. ----------------------------------- 
------ O vereador eleito pelo CDS-PP justificou a sua forma de 
votação por entender que devido à atual conjuntura económica e a 
atividade em causa não ser essencial, os alunos devem suportar 
toda a despesa, ficando o dinheiro para outros fins. ---------------------- 

------ 24. 4.º CONCURSO DE PRESÉPIOS DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL TRINDADE COELHO – 2012. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA: - A Câmara, na sequência 
da informação da Unidade Orgânica de Cultura, com o número 68, 
datada de oito de outubro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,I,GE,873, deliberou, por unanimidade, aprovar 
a realização do 4.º Concurso de Presépios bem como os respetivas 
condições de participação. ------------------------------------------------------ 
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------- 25. JUNTA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DO PESO – 
PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA REALIZAÇÃO DA 
FEIRA DE S. MARTINHO E DOS PRODUTOS DA TERRA: - Foi 
presente uma petição oriunda da Junta de Freguesia de S. Martinho 
do Peso, datada de dezasseis de outubro de dois mil e doze, 
registada com a referência 2012,EXP,E,GE,5307, a solicitar a 
atribuição de um apoio económico com vista à comparticipação dos 
custos inerentes à realização da 9.ª edição da “Feira de S. Martinho 
e dos Produtos da Terra”, que aquela junta de freguesia pretende 
levar a efeito em onze de novembro de dois mil e doze. ---------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir para o efeito um subsídio no montante de mil euros 
(€1.000), após cabimentação pela Subunidade de Contabilidade. --- 

------ 26. JUNTA DE FREGUESIA DE VENTOZELO – 
CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA: - A Câmara, na 
sequência da comunicação da Junta de Freguesia de Ventozelo, 
datada de dezanove de setembro de dois mil e doze, registada com 
a referência 2012,EXP,E,GE,4907, deliberou, por maioria com três 
votos contra dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e 
Fernando Bártolo, atribuir, como forma de apoio à construção de 
uma capela mortuária a levar a efeito naquela localidade, um 
subsídio no montante de sete mil e quinhentos euros (€7.500,00), 
após cabimentação pela Subunidade de Contabilidade, mediante 
protocolo a celebrar para o efeito. --------------------------------------------- 
----- Os vereadores eleitos pelos Partido Socialista justificaram a 
sua forma de votação por entenderem que deveria ser atribuído um 
valor maior. --------------------------------------------------------------------------
------- O vereador Armando Pacheco justificou a sua forma de 
votação por entender que se deveria atribuir a totalidade da verba 
necessária à construção da referida capela mortuária. ------------------ 

------ 27. MARIA DA LUZ MENDES – PEDIDO DE AJUDA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO. INFORMAÇÃO DO 
SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente uma petição 
apresentada pela senhora Maria da Luz Mendes, datada de onze de 
outubro de dois mil e doze e registada com a referência 
2012,EXP,E,GE,4805, através da qual solicita o apoio da autarquia 
para construção de uma casa de habitação na Rua João de Freitas, 
em Mogadouro. -------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
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do Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação 
Profissional, deliberou, por maioria, com duas abstenções dos 
vereadores eleitos pelo Partido Socialista, indeferir o pedido uma 
vez que a requerente não satisfaz os requisitos previstos na alínea 
a) do art.º 8.º do Regulamento para Atribuição de Apoio a Estratos 
Sociais Desfavorecidos do Município de Mogadouro, dado que 
mesma não reside na área do concelho. ------------------------------------  

 ------- 28. ANA DO CARMO PIRES – PEDIDO DE APOIO PARA 
COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS. INFORMAÇÃO DO 
SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente a informação da 
Unidade Orgânica  de Obras Municipais, com o número 351, datada 
de onze de outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,OMFO,I,GE,351, referente a uma petição apresentada pela 
Sra. Ana do Carmo Pires, a solicitar o apoio da autarquia na 
substituição de uma porta de entrada e de quatro janelas  na 
habitação em que reside, sita no local denominado por Rua do 
Calvário, na freguesia de Vila de Ala. ---------------------------------------- 
------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com 
quatro votos a favor e três abstenções dos vereadores João Meira, 
Armando Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a execução dos 
trabalhos até ao montante de dois mil e duzentos euros (€2.200,00) 
+ IVA após cabimentação da referida verba pelo Serviço de 
Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------   

------- 29. DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE – 
NOTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE FINANCIAMENTO DA 
CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
GENERALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO (AEC) ANO 
LETIVO 2012/2013. Para conhecimento: - A Câmara tomou 
conhecimento do teor da comunicação da Direção Regional de 
Educação do Norte, com a referência S/12956/2012, datada de 
vinte e oito de setembro de dois mil e doze e registada com a 
referência 2012,EXP,E,GE,5265, sobre a notificação de aprovação 
de financiamento de candidatura no âmbito do programa de 
generalização das atividades de enriquecimento curricular no 1.º 
ciclo do ensino básico (AEC) Ano letivo 2012/2013. --------------------- 

------- 30. AJAP – ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES 
DE PORTUGAL – ALTERAÇÃO DO LOCAL DO SEMINÁRIO 
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EUROPEU. Para conhecimento: - Para conhecimento: - A Câmara 
tomou conhecimento do teor da Comunicação da Associação dos 
Jovens Agricultores de Portugal (AJAP), datada de nove de outubro 
de dois mil e doze, com a referência 354/2012, a informar que por 
razões logísticas e de transportes aéreos, a Associação foi forçada 
a alterar o local de realização do Seminário Europeu, dedicado à 
figura do Jovem Empresário Rural. -------------------------------------------  

 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO 

IMEDIATA 

 

------ O Senhor Presidente, reconhecendo a urgência na deliberação 
imediata propôs a inclusão de outros assuntos não incluídos na 
ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------ 
------- Colocada à votação a proposta do senhor Presidente foi 
deliberado por maioria qualificada, 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, não reconhecer a 
urgência de deliberação imediata sobre os assuntos propostos. ------ 
 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia dezassete e o dia trinta de julho, 
na importância de quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro euros e nove cêntimos (€553.654,09). -------------- 

 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 
unanimidade, aprovar a presente ata 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 onze horas e trinta minutos, de que para constar se 
lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira _____________, 
redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------------------- 


