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

------- Aos nove 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, 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 justificar a falta de comparência da vereadora Maria 
Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves e proceder 
de seguida à apreciação e votação dos seguintes pontos: ------------- 

****** 

- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia oito de 
outubro. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de um 
milhão, cento e cinquenta e nove mil, trinta e quatro euros e treze 
cêntimos (€1.159.034,13). ----------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

------ Pelos vereadores do Partido Socialista foram apresentadas as 
intervenções a seguir transcritas: ----------------------------------------------
------ “Em 17/07/2012 na reunião do executivo apresentou-se o 
munícipe Sr. Fernando Ferreira afirmando que o Sr. Presidente Dr. 
António Machado não estava a par do que se passava com os 
seguros da Câmara Municipal, facto que confirmou.  -------------------- 
------ Depois da análise que efectuamos à relação dos seguros que, 
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a pedido nos foi fornecida na última reunião e, cientes de que o Sr. 
Presidente não tem conhecimento, tomámos a liberdade de 
informar que, da referida relação constam 89 apólices distribuídas 
por diversos mediadores/seguradoras e a quem são pagos os 
seguintes prémios: ---------------------------------------------------------------- 

Gabriel e Branco 67 78.516,36 € 

Manuel Martins 2 826,23 € 

Rui Major 4 868,84 € 

Celeste Lopes 6 6.179,12 € 

José C. Pimentel 5 3.199,29 € 

Virgílio Pinto 1 246,07 € 

Axa 2 299,72 € 

António Marcos 1 2.100,78€ 

Helena Morgado 1 108,22 € 

 
Não tendo sido estes seguros  colocados a concurso,  estranhamos  
que  de 89 apólices, 67 foram entregues á sociedade “Gabriel e 
Branco” sendo do conhecimento de todos que o sr. Gabriel é 
funcionário da Câmara Municipal e o Sr Branco, membro da 
concelhia do PSD e actual Presidente da Junta de Valverde. --------- 
E o sr. Manuel Martins? Funcionário da CM!!!!! ---------------------------- 
E o Sr José Carlos Pimentel? Irmão do vereador António Pimentel 
!!!!!!! ------------------------------------------------------------------------------------ 
E o sr. António Marcos? Sócio do sr. José Carlos Pimentel, por sua 
vez irmão do vereador Pimentel !!!!!!! ---------------------------------------- 
Desconhecimento sr. Presidente, ou interesses instalados? ----------- 
Quem tem o pelouro dos seguros sr. Presidente, sabe? ---------------- 
Se sabe, que ilação tira destes factos? -------------------------------------- 
Os vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 

“Na reunião de 11/09/2012, o ponto da ordem de trabalhos com o 
nrº 34 - JUNTA DE FREGUESIA DE BEMPOSTA - PEDIDO DE 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA CONSTRUÇÃO DE 
PISCINA -, foi votado por unanimidade "não financiar a execução 
da obra dada a curta distância entre a piscina de Cardal do Douro e 
Bemposta". -------------------------------------------------------------------------- 
Na reunião de 25/09/2012, o ponto da ordem de trabalhos com o nº 
21 - JUNTA DE FREGUESIA DE BEMPOSTA - PEDIDO DE 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA CONSTRUÇÃO DE 
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PISCINA - foi votado "Favoravelmente" pelo sr. Presidente e 
também pelo sr. Vice Presidente que, na reunião anterior e sobre o 
mesmo assunto, votaram "CONTRA".----------------------------------------- 
-------- Em declaração de voto o sr. Presidente afirma que "uma 
omissão de informação acerca dos gastos da piscina de Cardal do 
Douro nos últimos 3 anos, atinge o montante de mais de quarenta 
por cento do quantitativo que é pedido, o que justifica plenamente a 
alteração do sentido de voto, dado que a razão fundamental do voto 
contra na reunião anterior assentava no facto da piscina de Cardal 
do Douro distar apenas cerca de 2 km da piscina a construir" 
Os vereadores do PS através destes factos concluem: -----------------
1. A razão que levou o sr. Presidente e o sr. Vice-Presidente a votar 
contra, foi a curta distância (cerca de 2 km) da piscina de Cardal do 
Douro. Não temos conhecimento que a piscina tivesse, até esta 
data, mudado do lugar onde foi construída. --------------------------------- 
2. A razão que levou os senhores Presidente e Vice-presidente na 
reunião de 25/09/2012 a votar "favoravelmente" foi o gasto de 
conservação da piscina de Cardal do Douro nos últimos 3 anos que 
atingiu o montante de mais de 40% do quantitativo pedido nesta 
primeira fase (35.000,00 euros). Dizemos que não corresponde á 
verdade pois os gastos de conservação foram nesses 3 anos de 
33,8% e não mais de 40%. Lembramos que a conservação é uma 
obrigação da Câmara Municipal e foi assumida pelo município em 
protocolo com a EDP aquando da entrega do bairro. Que fique claro 
que as obras de manutenção resumiram-se a pintura da piscina e 
substituição de portas do balneário. ------------------------------------------ 
3. Para justificar a apresentação do pedido anteriormente rejeitado, 
foi presente ao executivo um documento sem assinatura, dito pelos 
presentes proveniente do presidente da junta de freguesia de 
Bemposta em que afirma que a construção da piscina foi uma 
promessa eleitoral e que, com o acordo do Sr. Presidente Dr. 
António Machado, seria dado o seu nome á mesma. Foi o suficiente 
para a mudança de opinião. ---------------------------------------------------- 
4. A razão que levou o executivo neste mandato, recentemente, a 
não votar favoravelmente a construção de uma pequena capela 
solicitada pelos moradores de Cardal do Douro, foi a pequena 
distância, cerca de 2 km de Bemposta, onde existe uma igreja. ------ 
------ Assim, o factor novo introduzido foi a presença do sr. Vereador 
António Pimentel, que não tinha estado na reunião de 11/09/2012 
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onde o pedido foi rejeitado. Dada a tendência actual, acreditamos 
que se trata de um acto eleitoralista retratado já na mencionada 
carta de apoio ao pedido. -------------------------------------------------------- 
------ Verificamos que, na mesma freguesia onde no último mandato 
nem sequer entregaram a chave do pavilhão á Junta de Freguesia, 
disponibilizam agora verbas para construir uma piscina ficando 
assim uma população de cerca de 850 habitantes, com 2 piscinas. 
Sendo o sr. Presidente defensor do não desperdício, estranhamos 
que tenha alterado a sua opinião sobre este pedido, baseando-se 
simplesmente nos custos de manutenção, que a CM é obrigada a 
efectuar. Mudam-se os tempos mudam-se as vontades, sr. 
Presidente. --------------------------------------------------------------------------
Os vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 

------ Em resposta o senhor presidente referiu que a afirmação do 
munícipe Fernando Ferreira na Reunião de dezassete de julho de 
que o presidente não estava a par do que se passava com os 
seguros é uma afirmação gratuita. -------------------------------------------- 
------- Relativamente à questão da mudança de posição do sentido 
de voto o senhor presidente referiu que o que se gasta não é só nas 
obras de manutenção e de reparação da piscina mas também com 
a aquisição de consumíveis e do pessoal afeto à mesma. O senhor 
Presidente referiu ainda que, relativamente à questão do senhor 
Presidente ser um defensor do não desperdício” basta enumerar a 
quantidade de obras executadas, podendo constar-se que foram 
realizadas mais obras nestes três mandatos do que durante um 
século,  realçando a facto de a Câmara não se encontrar endividada 
e de atualmente apresentar um saldo de mais de oitocentos e 
cinquenta mil euros. --------------------------------------------------------------- 
------ O senhor Presidente mais afirmou que a Câmara Municipal 
assume todos os seus deveres respeitando o principio da igualdade 
de todos os munícipes. --------------------------------------------------------- 
------- Quanto às promessas eleitoralistas o senhor Presidente  
afirmou ainda que gosta de as cumprir  como se pode constatar 
pela grande realização das obras efetuadas e planeadas ao longo 
do mandato, compreendendo também que a um ano das eleições 
começe a campanha eleitoral. -------------------------------------------------- 
------- Relativamente à questão da Igreja de Bemposta o senhor 
Presidente esclareceu que o próprio clero lhe afirmou que na 
celebração da missa nessa pequena igreja apenas participavam 
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duas ou três pessoas e muitas vezes era necessário chamá-las. ---- 
 
-------- O vereador António Pimentel, referiu que os dois lotes 
cedidos pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia de Bemposta, 
com um valor elevado, tinham como destino a construção de uma 
piscina e não aprovar uma comparticipação na sua execução iria 
defraudar as expetativas criadas à junta quando solicitou a cedência 
dos referidos lotes. ---------------------------------------------------------------- 
------- O Vereador António Pimentel, em relação à questão dos 
seguros, informou que foram consultadas mais do que uma 
seguradora na maior parte dos casos embora a lei permita a 
adjudicação através de ajuste direto. ----------------------------------------- 

------ O vereador Armando Pacheco solicitou ao senhor Presidente 
informações sobre as providências já tomadas em relação à feira do 
gado, uma vez que o senhor Presidente deve respeitar as 
deliberações do executivo uma vez que foi aprovada a realização 
da feira uma vez por mês, bem como o número do processo da 
ação em tribunal contra a Associação Mogadouro Vivo. ---------------- 
------ O vereador Armando Pacheco manifestou a sua tristeza pelo 
facto de o Município de Mogadouro não constar das trinta e cinco 
câmaras mais amigas da família publicada no Diário de Noticias de 
três outubro de dois mil e doze. ----------------------------------------------- 
------ Em resposta o senhor Presidente esclareceu aquele vereador 
que em relação à feira do gado a Câmara aceita todas as sugestões 
para o bem de Mogadouro mas não enjeita estudar o problema a 
nível camarário. O senhor presidente informou o vereador Armando 
Pacheco que desconhece o número dado ao processo contra a 
Associação Mogadouro Vivo. -------------------------------------------------- 
 

------ Em relação à tristeza manifestada pelo vereador Armando 
Pacheco relativamente à noticia inserta no referido jornal sobre os 
municípios mais amigos da família o senhor Presidente referiu que 
esta câmara não é nem pretende ser o que as outras câmara são,  
referindo que era desejável que todas as outras fossem como a 
Câmara de Mogadouro e se assim fosse nós exigiriamos para nós 
que todas as outras tivessem condições económicas como a de 
Mogadouro, esclarecendo que não disputamos números de ordem 
mas sim ações concretas que tenham reflexo positivos na 
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satisfação das necessidades população e pessoalmente estou 
convencido que, passe a vaidade, isso será reconhecido em 
outubro de dois mil e treze apesar de não concorrer ao ato eleitoral.  

 

ORDEM DO DIA 

 

------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 25/09/2012: - Foi presente a ata da última reunião 
ordinária realizada no dia vinte e cinco 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 
duas abstenções dos vereadores João Meira e Armando Pacheco, 
por não terem estado presentes na referida reunião. -------------------- 
 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

Não foi presente qualquer processo para análise. ------------------------ 

------ 3. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE À 
ZONA INDUSTRIAL – TRABALHOS COMPLEMENTARES. 
RELATÓRIO: - Foi presente o Relatório elaborado pelos Serviços.  
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
adjudicar à empresa Jaime Nogueira & Filhos, Lda., pelo montante 
de trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e vinte 
cêntimos (€35.556,20), mais IVA à taxa legal em vigor  a execução 
da empreitada de “Pavimentação do Caminho de  Vale da Madre à 
Zona Industrial”. -------------------------------------------------------------------- 
 
------- 4. DEPÓSITO DE ÁGUA NO PENEDO E ADUTORA ENTRE 
O PENEDO E O CASTELINHO – APROVAÇÃO DO PROCESSO E 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação 
da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o número 322, 
datada de quatro de outubro de dois mil e doze, identificada com a 
referência 2012,OMADM,I,GE,322. ------------------------------------------ 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
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revogar a deliberação tomada na reunião de vinte e cinco de 
setembro de dois mil e doze sobre o assunto em epigrafe. ------------- 
------ Mais foi deliberado aprovar o Programa de Procedimento, o 
Caderno de Encargos, a Memória Descritiva, o Plano de Segurança 
e Saúde, as Medições e Orçamento da empreitada de “Depósito de 
Água no Penedo e Adutora entre o Penedo e o Castelinho”. Foi 
ainda deliberado aprovar o valor base para efeitos de concurso de 
cento e vinte e nove mil, novecentos e noventa euros e setenta e 
sete cêntimos (€129.990,77) e abrir concurso público nos termos da 
Lei. ------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado designar, como membros efetivos do júri 
do concurso os trabalhadores Abel Afonso Varandas, como 
presidente e Maria Olimpia Marcos e Alexandra Carlota Ámen 
Morais Machado e, como membros suplentes os trabalhadores 
Ernesto Manuel Fernandes Roca e Hélder José Valdez Ferreira. ---  
 
------- 5. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 
CONCELHO – 1.ª FASE – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 284, datada de vinte e cinco de setembro de dois mil e 
doze, deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 
definitiva, da empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da 
Sede do Concelho – 1.ª Fase”, no valor de setenta e nove mil, cento 
e sessenta e seis euros e vinte e oito cêntimos (€79.166,28). --------- 
 
------ 6. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 
CONCELHO – 2.ª FASE – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 285, datada de vinte e cinco de setembro de dois mil e 
doze, registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,285, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a revisão de preços definitiva da 
empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da Sede do 
Concelho – 2.ª Fase”, no montante de oitenta mil, seiscentos e vinte 
e sete euros e sessenta e nove cêntimos (€80.627,69). ----------------- 
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------ 7. ETAR’S COMPACTAS EM FIGUEIRA, FIGUEIRINHA, 
PAÇÓ, SALDANHA E VILA DE ALA – AUTO DE RECEÇÃO 
DEFINITIVA DA EMPREITADA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição 
oriunda da sociedade Jaime Nogueira & Filhos, Lda.,  a solicitar, de 
acordo com  o artigo 227.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 de 2 de 
março a receção definitiva  e libertação das respetivas cauções da 
obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
da Unidade Orgânica de Ordenamento de Obras Municipais com o 
número 294, datada de vinte e sete de setembro de dois mil e doze, 
registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,294, deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva da 
empreitada de “ETAR’s Compactas em Figueira, Figueirinha, Paçó, 
Saldanha e Vila de Ala – Conceção, Construção de uma ETAR 
Compacta em Figueira”, e autorizar a libertação das respetivas 
cauções. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
----- 8. ESTRADA DA PONTE A S. PEDRO – AUTO DE RECEÇÃO 
DEFINITIVA DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 
DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição oriunda  da 
empresa Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda., data de 16 de 
abril de dois mil e doze a  solicitar a elaboração do auto de receção 
definitiva da obra de “Estada da Ponte a S. Pedro” e a libertação 
das respetivas Garantias Prestadas da supra identifica empreitada. 
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 306, datada de dois de outubro de dois mil e doze e 
registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,306,  deliberou, por 
unanimidade homologar o Auto de Receção Definitiva da 
empreitada de “Estrada da Ponte a S. Pedro” e autorizar a 
libertação das respetivas garantias bancárias. ---------------------------- 
 

------ 9. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. ENTRE A E. N. 221 E 
VALCERTO E PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 599 ENTRE A E. N. 219 
E AZINHOSO – 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 dezasseis de 
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abril de dois mil e doze, a solicitar a emissão do Auto de Receção 
Definitiva da empreitada supra identificada e a libertação das 
respetivas garantias. -------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 307, datada de dois de outubro de dois mil e doze e 
registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,307, deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva da 
empreitada de “Pavimentação do C. M. 1162 entre a E. N. 221 e 
Valcerto e Pavimentação da E. M. 599 entre a E. N. 219 e 
Azinhoso” e autorizar a libertação das Garantias Prestadas. ---------- 
 
----- 10. ARRANJO URBANÍSTICO DA ENTRADA DE URRÓS – 
AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA OBRA. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente 
uma comunicação oriunda da sociedade Gualdim Anciães Amado & 
Filhos, Lda., datada de 16 de abril, a solicitar a elaboração do Auto 
de Receção Definitiva e a libertação das Garantias e Cauções 
Prestadas, relativas à empreitada supra identificada. ------------------- 
------- A Câmara, depois de analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 309, de dois de outubro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012, OMADM,I,GE,309, deliberou, por unanimidade, 
homologar o Auto de Receção Definitiva da empreitada do “Arranjo 
Urbanístico da Entrada de Urrós”, bem como autorizar a libertação 
das respetivas cauções. ---------------------------------------------------------- 
 
------ 11. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 600.2 ENTRE A E. M. 600.1 E 
A CASTANHEIRA – AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o pedido da sociedade 
Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda., datada de seis de setembro 
de dois mil e doze, e na sequência da informação da  Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número 312, datada de dois 
de Outubro de dois mil e doze e registada com a referência 
2012,OMADM,I,GE,312, deliberou, por unanimidade homologar o 
Auto de Receção Definitiva da Empreitada  “Pavimentação da E. M. 
600 2 entre a E. M. 600.1 e a Castanheira” e autorizar a libertação 
das respetivas garantias bancárias. ------------------------------------------ 
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------- 12. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA FEIRA DE 
SOUTELO – ESTRADA DA ROVIM EM BEMPOSTA – AUTO DE 
RECEÇÃO PROVISÓRIA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da 
Empreitada de “Pavimentação do Caminho da Feira de Soutelo – 
Estrada da Rovim em Bemposta”, anexo à informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número 279, datada de vinte 
de setembro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,OMADM,I,GE,279. --------------------------------------------------------- 
 
------- 13. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 
CONCELHO - 2.ª FASE – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da 
Empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da Sede do 
Concelho – 2.ª Fase”, anexo à informação da Unidade Orgânica de 
Obras Municipais, com o número 286, de vinte e seis de setembro 
de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,OMADM,I,GE,286. --------------------------------------------------------- 
 
------- 14. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 
CONCELHO – 2.ª FASE – RETIFICAÇÃO DO PROJETO 
ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 
PASSAGEM DA REDE AÉREA A SUBTERRÂNEA – 
TRABALHOS COMPLEMENTARES – AUTO DE RECEÇÃO 
PROVISÓRIA DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória da 
empreitada de “Recuperação da Zona Histórica da Sede do 
Concelho – 2.ª Fase – Retificação do Projeto Elétrico - Redes de 
Baixa Tensão e Iluminação Pública - Passagem da Rede Aérea a 
Subterrânea – Trabalhos Complementares”, bem como a respetiva 
conta final no valor de cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e 
cinquenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos (€145.655,96). – 
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------ 15. PAVIMENTAÇÃO DO CURRAL DA PANEIRA EM 
PEREDO DE BEMPOSTA – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a 
informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 298, datada de vinte e oito de setembro de dois mil e doze 
e registada com a referência 2012,OMADM,I,GE,298. ------------------ 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
aprovar a conta final da obra de “Pavimentação do Curral da 
Paneira, em Peredo de Bemposta”, no total de dois mil quinhentos e 
oitenta euros (€2.580,00). ------------------------------------------------------- 
 
------ 16. CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE MERENDAS EM 
SANHOANE. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
OBRAS MUNICIPAIS: Foi presente a informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número 281, datada de vinte 
de setembro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,OMADM,I,GE,281. --------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a execução, por administração direta, dos trabalhos 
referidos pelo Chefe da Unidade Orgânica de Obras Municipais, na 
supra identificada informação, estimados em doze mil, duzentos e 
setenta euros (€12.270,00), sendo os materiais adquiridos através 
do armazém, com base no concurso anual de fornecimento 
contínuo de materiais ao município. ------------------------------------------ 
 
------ 17. APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE PORCO 
– CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número 303, datada de dois 
de outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,OMADM,I,GE,303. --------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
aprovar a conta final da obra de “Apoio à Junta de Freguesia de 
Vale de Porco”, no total de mil, quinhentos e vinte euros 
(€1.520,00). -------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 18. CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO E A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. 
SEBASTIÃO DE VALVERDE - A Câmara, analisada a minuta do 
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Contrato Programa a celebrar entre o Município de Mogadouro e a 
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Sebastião de Valverde, a qual tem 
por objeto o incentivo e a cooperação financeira entre os 
outorgantes, no âmbito especifico do apoio destinado à ação de 
Recuperação ou Conservação do património  prevista na alínea e) 
do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento Municipal para a Concessão 
de Subsídios a Entidades e  Organismo que prossigam no 
Município Fins de Interesse Público. --------------------------------------- 
------- A Câmara, analisada a supra referida minuta deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. --------------------------------------------------------- 
 
------ 19. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 
MÓDULO DE EDUCAÇÃO MUSICAL E OUTRAS ATIVIDADES 
NO ÂMBITO DA CULTURA – ANO 2012/2013 – ADJUDICAÇÃO 
FINAL. Para ratificação: - A Câmara, analisado o relatório 
elaborado pelos Serviços deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho exarado pelo senhor Presidente, em dezassete de 
setembro de dois mil e doze, que adjudicou a “Aquisição de 
Serviços de Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, módulo de Educação Musical e outras atividades no 
Âmbito Musical e cultura – Ano 2012/13”, à empresa Sopros e 
Cordas Unipessoal, Lda., pelo montante de cinquenta e cinco mil e 
quinhentos euros (€55.500,00), acrescido de IVA à taxa em vigor. – 
 
------- 20. FREGUESIA DE BRUÇÓ – PEDIDO DE AJUDA 
FINANCEIRA: - Foi presente uma petição oriunda da Junta de 
Freguesia de Bruçó a solicitar atribuição de uma comparticipação 
no financeira destinada à conclusão da execução do Projeto Agris 
7.1, celebrado entre a Junta de Freguesia de Bruçó e o IFADAP. --- 
------ A Câmara, analisado ao assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um novo financiamento no montante de trinta mil euros 
(€30.000,00), a pagar em tranches trimestrais, durante o período de 
um ano e  através de protocolo a celebrar para o efeito. --------------- 
 
------- 21. MARIA DE FÁTIMA MIRANDA DA COSTA – PEDIDO 
DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES GRATUITAS. 
INFORMAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, 
DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente a 
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informação do Setor da Educação Ação Social, Desporto e 
Formação Profissional, com o número 304, datada de vinte e um de 
outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,ESDFP,I,GE,304, referente a uma petição apresentada pela 
sra. Maria de Fátima Miranda Costa, na qual solicita o fornecimento 
de almoço gratuito no Centro Social e Paroquial de Bemposta para 
os seus filhos a frequentarem o Jardim-de-Infância de Bemposta. --- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
duas abstenções dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo, 
autorizar o fornecimento das refeições solicitadas, suportando o 
município a despesa respetiva. ------------------------------------------------ 
 
------ 22. MANUEL ANTÓNIO SOUSA – PEDIDO DE 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES GRATUITAS. INFORMAÇÃO 
DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – Foi presente a informação do 
Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação Profissional, 
com o número 330, datada de quatro de outubro de dois mil e doze, 
referente a uma petição apresentada pelo sr. Manuel António Sousa 
a solicitar a atribuição de almoço, a titulo gratuito, para a sua filha 
Dulce Maria Jimenez Sousa, a frequentar o jardim-de-infância de 
Brunhoso. ------------------------------------------------------------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
duas abstenções dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo, 
atribuir o apoio solicitado, suportando o Município os encargos 
respetivos. --------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 23. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE MANUAIS ESCOLARES A 
ALUNOS DO 1.º CEB. INFORMAÇÃO DO SETOR DA 
EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL - A Câmara, na sequência da informação com o 
número 111, datada de vinte e seis de setembro de dois mil e doze, 
do Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação 
Profissional, registada com a referência 2012,EXP,I,GE,852, 
deliberou, por maioria com uma abstenção do vereador João Meira, 
ceder a título gratuito os manuais escolares aos alunos a frequentar 
o primeiro ciclo do ensino básico e aprovar a realização da despesa 
no montante de seis mil, quatrocentos e dezoito euros e oitenta e 
dois cêntimos (€6.418,82). ------------------------------------------------------ 
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------ 24. CENTRO DE SAÚDE DE MOGADOURO – PEDIDO DE 
PATROCÍNIO PARA AQUISIÇÃO DOS CONJUNTOS 
DENTÁRIOS “SEMPRE A SORRIR”. – Foi presente uma petição 
da Equipa de Equipa de Saúde Escolar da UCC do Centro de 
Saúde de Mogadouro, datada de dezasseis de agosto de dois mil e 
doze a solicitar o apoio da autarquia na comparticipação de kits 
dentários para distribuição pelos alunos do pré-escolar e primeiro 
ciclo, no âmbito do projeto "Sempre a Sorrir" com o objetivo de 
promover a higienização dentária em meio escolar e prevenir a 
doença cárie dentária. ------------------------------------------------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um apoio económico no montante de quinhentos e trinta e 
cinco euros (€535,00). ------------------------------------------------------------ 
 
------ 25. PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA A PUBLICAÇÃO DAS 
ATAS DAS XIV JORNADAS CULTURAIS DE BALSEMÃO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA CULTURA:- Foi 
presente a informação da Unidade Orgânica da Cultura, com o 
número 288, datada de vinte e seis de setembro de dois mil e doze, 
referente a uma petição do Sr. Padre Basileu dos Anjos Pires, 
Presidente do Centro Cultural de Balsemão a solicitar a atribuição 
de um apoio financeiro para edição das atas das XIV Jornadas 
Culturais de Balsemão realizadas em Mogadouro em oito de 
setembro de dois mil e onze. -------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de proceder à aquisição de alguns 
exemplares das referidas atas. ------------------------------------------------- 

------- 26. INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA – 
COLOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE IMEDIATO DE 
VIDA DO INEM EM MOGADOURO. Para conhecimento – A 
Câmara tomou conhecimento do teor da comunicação do Instituto 
Nacional de Emergência Médica, com a referência 12.980, de vinte 
e cinco de setembro de dois mil e doze e registada com o número 
2012,EXP,E,GE,5041, sobre a colocação de uma ambulância de 
Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM no Serviço de Urgência 
Básico de Mogadouro. ------------------------------------------------------------ 
 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA 
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------ 27. 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO 2012: - Explicada pelo vereador António 
Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com três abstenções 
dos vereador João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 
aprovar a 10.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do 
Ano de 2012, no total de vinte e um mil euros (€21.000,00). ---------- 

------ 28. 8.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAL DO ANO 2012: - Explicada pelo vereador António 
Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com três abstenções 
dos vereador João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 
aprovar a 8.ª alteração ao Plano de Atividades Municipal do Ano de 
2012, na importância de cinco mil euros (€5.000,00) em reforços e 
em diminuições. -------------------------------------------------------------------- 

------ 29. 9.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE  
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2012: - Explicada pelo vereador 
António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com três 
abstenções dos vereador João Meira, Armando Pacheco e 
Fernando Bártolo, aprovar a 9.ª Alteração ao Plano de 
Investimentos do Ano de 2012, no valor de dezasseis mil euros 
(€16.000,00) em reforços e em diminuições. --------------------------- 

------ 30. ASSOCIAÇÃO TRINDADE COELHO 
MOGADOURENSES RESIDENTES EM BRAGANÇA – A Câmara, 
na sequencia da comunicação oriunda da Associação Trindade 
Coelho – Mogadourenses Residentes em Bragança, datada de um 
de outubro de dois mil e doze, registada com a referência 
2012,EXP,E,GE,5099, deliberou, por unanimidade ceder o 
autocarro do município para o transporte dos membros do Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Mogadouro. ------------------------------------- 

 

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

pagamentos efetuados entre o dia vinte e cinco de setembro e o dia 

oito de outubro, na importância de quatrocentos e trinta e dois mil, 

duzentos e oito euros e catorze cêntimos (€432.208,14). ------------- 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 

unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos do 



ATA Número 19/12 Pag. 304 

Reunião de 09 de outubro de 2012  

 

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 quinze minutos, de que para constar se 

lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira _____________, 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


