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-------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia catorze de outubro do ano de dois mil e catorze. ---------------- 
------- Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, no 
edifício dos Paços do Município e Sala de Reuniões do Gabinete do 
Presidente, pelas nove horas e quinze minutos, sob a presidência do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Francisco José Mateus 
Albuquerque Guimarães e com a presença dos Excelentíssimos Senhores 
Vereadores António Joaquim Pimentel, Evaristo António Neves, João Manuel 
dos Santos Henriques, Joana Filipa Vicente da Silva, Maria Teresa 
Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves e Virgínia Cordeiro Gomes 
Vieira e comigo, António Luís Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e 
Financeira, a secretariar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de 
Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------------------- 
------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi deliberado 
proceder, de seguida, à apreciação e votação dos seguintes pontos: ----------- 
 
------- BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia treze de 
outubro do ano de dois mil e catorze. Verificou-se um total de 
disponibilidades no valor de quatro milhões, onze mil, seiscentos e oitenta e 
nove euros e cinquenta e dois cêntimos (€ 4.011.689,52). ----------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
(ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO) 

------- SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS – RELATÓRIO 

DE ACOMPANHAMENTO EM 30 DE JUNHO DE 2014: - A Câmara tomou 

conhecimento do Relatório de Acompanhamento apresentado pela 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Fernando Peixinho & José Lima 

– SROC, Lda., de Bragança, referente ao primeiro semestre do ano de dois 

mil e catorze, que continha informação sobre a situação económica e 

financeira desta Autarquia, nos termos do que dispõe a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------ 

------- O senhor Vereador António Pimentel chamou à atenção do Executivo 

para algumas fragilidades apontadas no referido Relatório que urge corrigir.  

 

------- RECEÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELOS 

VEREADORES DO PSD: - O Senhor Presidente entregou aos Senhores 
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Vereadores do Partido Social Democrata os documentos, requeridos na 

reunião do passado dia nove de setembro do corrente ano sobre vários 

procedimentos administrativos de obras públicas; atribuição de subsídio ao 

grupo ACEITTA; custos relativos à feira Terras de Trás-os-Montes; valores 

de horas extraordinárias e ajudas de custo pagas a funcionários e políticos 

desde o início deste ano. --------------------------------------------------------------------- 

 

------- REQUERIMENTO APRESENTADO PELO VEREADOR ANTÓNIO 
JOAQUIM PIMENTEL: - Foi presente o requerimento que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- “Senhor Presidente! ------------------------------------------------------------------- 

------- No decurso da última Assembleia, fui interpelado pelo Secretário dos 

Senhores Vereadores no corredor superior do edifício dos Paços do 

Concelho em frente do Salão Nobre referindo-me que os eleitos do PSD, já 

teriam malhado muito na sua pessoa. Devo confessar que fiquei um tanto ou 

quanto atónito, dado que não o tinha visto dentro do Salão Nobre nem tão 

pouco tinha ouvido pronunciar-se o seu nome. -------------------------------------- 

------- Sr. Presidente! -------------------------------------------------------------------------- 

------- Esta passagem que acabo de lhe referir, e que me surpreendeu, levou-
me a questionar esse membro do gabinete dos senhores vereadores se 
estava a referir à questão suscitada por um elemento da Assembleia, ao 
questionar o senhor Presidente, se tinha conhecimento de que um dos 
membros dos Gabinetes de apoio do Executivo, exerceria influência na 
contratualização de eventos/espetáculos financiados pela Autarquia ou 
levados diretamente a efeito. Devo confessar que perante esta situação, 
senti algum embaraço por parte do secretário dos senhores Vereadores uma 
vez que é ele próprio a rever-se e identificar-se como ator da situação 
levantada, facto que me leva a questionar o Sr. Presidente mais uma vez se 
tinha conhecimento e se há algum fundo de verdade na insinuação que foi 
feita na última Assembleia Municipal?” -------------------------------------------------- 

------- O Senhor Presidente respondeu que não iria pronunciar-se, por 
entender ser um assunto de índole pessoal, no entanto, disse que iria só 
chamar à atenção a pessoa mencionada. ---------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 
1 ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 

DE SETEMBRO DE 2014. ----------------------------------------------------------- 
2 GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. ----------------------------------- 
3 “REDE DE MUPIS DIGITAIS DO VALE DO CÔA” – CONTRATO DE 

PARCERIA PARA GESTÃO DE CONTEÚDOS – RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO QUE APROVOU A MINUTA DO CONTRATO. 

4 “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
CONTEÚDOS LÚDICO – PEDAGÓGICO NO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DO MUNDO RURAL – PROJETO MULTIMÉDIA – 
CONHECIMENTO DO DESPACHO QUE ADJUDICOU A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS À EMPRESA ETNOIDEIA, LDA. 

5 PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA EM 
CASTRO VICENTE – AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – 
LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

6 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 
FLORESTAS – MARCA NATURAL.PT “PATRIMÓNIO VIVO”- 
PLATAFORMA LOCAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO 
(PLOG) – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

7 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PUBLIPRESS, 
LDA. – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

8 PEDIDO DE JUSTINO JOSÉ FERNANDES PARA 
COMPARTICIPAÇÃO EM MEDICAMENTOS – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

9 PEDIDO DE ANTÓNIO MANUEL ASSIS PARA COMPARTICIPAÇÃO 
EM MEDICAMENTOS – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

10 PEDIDO DE LURDES DA CONCEIÇÃO AFONSO PEREIRA PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES – 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

11 OBRA “VARIANTE DE ACESSO DO IC5 À ZONA INDUSTRIAL DE 
MOGADOURO” – PEDIDO DE MANUEL DOS ANJOS PIRES PARA 
PERMUTA DO ARTIGO 21C PELO 28E – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

12 CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA DE MOGADOURO – PEDIDO 
DE AJUDA MONETÁRIA, TRANSPORTES E ESTÁDIO MUNICIPAL 
– ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 
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13 PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE DESFIBRILHADOR PARA 
OFERECER À CRUZ VERMELHA DE MOGADOURO – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

14 ASSOCIAÇÃO MONÓPTERO BIKERS BTT – ATRIBUIÇÃO DE 
PRÉMIOS PARA A V MARATONA DOS GORAZES – RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO QUE AUTORIZOU A ATRIBUIÇÃO DE €250,00. 

 
------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014: - Foi presente a ata da reunião ordinária 
do dia vinte e três de setembro de dois mil e catorze, cuja cópia foi 
previamente distribuída a todos os membros do Executivo. Colocada a 
votação, foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------ 
 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 
------- PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DO PRÉDIO 
N.º 94-B, SITO EM FONTE NOVA, MOGADOURO: - Foi presente um 
requerimento em nome de Município de Mogadouro, assinado pelo Senhor 
Vereador Evaristo Neves, datado de oito de outubro do ano em curso, 
registado nos Serviços com o número setecentos e vinte e oito, no qual 
solicitou a emissão de certidão de destaque de uma parcela de terreno com 
a área de nove mil, cento e vinte metros quadrados, a destacar de um prédio 
com a área total de quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco metros 
quadrados, relativo ao prédio sito em Fonte Nova, freguesia de Mogadouro, 
inscrito na matriz predial sob o n.º 94-B e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o número “1254/19980824”, na freguesia de Mogadouro.  
------- A Câmara, considerando a informação número seiscentos e três, de 
treze de outubro corrente, da Arquiteta Alexandra Machado, da Unidade de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, deliberou, por unanimidade, aprovar 
o pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------- RELAÇÃO DOS ALVARÁS DE LICENÇAS DE CONSTRUÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO: - A Câmara tomou conhecimento, 
através da informação datada de dois de outubro corrente, do Coordenador 
Técnico, Manuel Martins, da Unidade de Ordenamento do Território e 
Urbanismo, da relação dos alvarás de licenças de construção e utilização, 
dos projetos aprovados, emitidos no mês de setembro de dois mil e catorze, 
assim descriminados: ------------------------------------------------------------------------- 
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PROCESSO 
 

NOME E RESIDÊNCIA DO 
PROPRIETÁRIO 

 

 
LOCAL DA OBRA 

 
NATUREZA/TIPO DA 

OBRA 

 
30/14 

 
Lurdes da Ascensão Aleixo Martins, 

Av. Espanha, Mogadouro 
 

 
Rua do Cantinho, 

Vilarinho dos Galegos 

 
 

Construção nova 

 
35/14 

 
J. Afonso Mesquita Comércio Peças 

Auto, Zona Industrial, Lote 15, 
Mogadouro 

 

 
Loteamento Zona 
Industrial, Lote 15, 

Mogadouro 

 
 

Ampliação 

 
62/13 

 
Fátima de Jesus Macário Afonso, 
Rua da Calçada, n.º 7, Meirinhos 

 

 
Rua da Calçada, 

Meirinhos 

 
 

Construção nova 

 
253/86 

 
José Luís Cordeiro, Av. dos 

Barreiros, Bemposta 
 

 
Bemposta 

 
Construção nova 

 

 
45/14 

 
Manuel do Nascimento Moreno, 

Castro Vicente 
 

 
Eiras, Castro Vicente 

 
Construção nova 

  
 

LICENÇA N.º 

 

NOME 

 

MORADA 

 

LOCAL DA OBRA 

 

TIPO DE OBRA 

 

20/14 

 

Manuel da Conceição 
Pimentel 

 

Rua da Igreja, 
Castanheira 

 

Rua da Igreja, 
Castanheira 

 

------- 

 

21/14 

 

Bruno Alexandre 
Lagareiro Amador 

 

Rua da Escola, 
Castelo Branco 

 

Lugar de Plainada, 
Castelo Branco 

 

Construção nova 

 

22/14 

 

Ilídio dos Santos 
Camelo 

 

Rua das Eiras 
Cimeiras, Castelo 

Branco 

 

Rua Eiras 
Cimeiras, Castelo 

Branco 

 

Construção nova 

 

------- ALTERAÇÃO AO LOTE N.º 15 DO LOTEAMENTO DE TRÁS DO 
CEMITÉRIO: - Foi presente um pedido de Luís José Fernandes Gonçalves 
Viana, morador em Sendim, datado de três de setembro do corrente ano, 
registado nos Serviços com o número seiscentos e quarenta e cinco, no qual 
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requereu a aprovação e o licenciamento da alteração ao Loteamento de Trás 
do Cemitério, designado por Urbanização do Castelinho, no que respeita ao 
lote quinze. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Na sequência do deliberado na reunião de vinte e três de setembro, o 
Coordenador Técnico Manuel Martins, da Unidade de Ordenamento do 
Território e Urbanismo, informou, em treze de outubro corrente, que 
ultrapassado o prazo para pronúncia não deu entrada naqueles serviços 
nenhuma reclamação, observação ou sugestão sobre o pedido de alteração 
da tipologia e mancha de implantação solicitada pelo requerente para o lote 
número quinze do Loteamento do Castelinho. ---------------------------------------- 

------- Com base na informação supra, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar o pedido de alteração ao alvará do referido Loteamento – lote 
número quinze. --------------------------------------------------------------------------------- 

------- 3. “REDE DE MUPIS DIGITAIS DO VALE DO CÔA” – CONTRATO 
DE PARCERIA PARA GESTÃO DE CONTEÚDOS – RATIFICAÇÃO DO 
DESPACHO QUE APROVOU A MINUTA DO CONTRATO: - A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho 
proferido pelo Senhor Presidente, datado de vinte e seis de setembro de dois 
mil e catorze, sobre a informação número cinquenta e cinco, da Técnica 
Superior Maria José Miguel Lopes, da Divisão dos Serviços Integrados da 
Presidência, com o registo número “2014,EXP,I,GE,357”, que analisou a 
minuta do contrato sobre a “Rede de Mupis Digitais”, que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------- 

“Aprovo a presente minuta do contrato dada a urgência, ao executivo para 
ratificação na próxima reunião. À DAF-contabilidade para verificação de 

fundos e respetivo cabimento”.  

 

------- 4. “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
CONTEÚDOS LÚDICO-PEDAGÓGICO NO CENTRO DE 
INTERPRETAÇÃO DO MUNDO RURAL – PROJETO MULTIMÉDIA – 
CONHECIMENTO DO DESPACHO QUE ADJUDICOU A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS À EMPRESA ETNOIDEIA, LDA.: - A Câmara tomou 
conhecimento do Despacho, emanado pelo Senhor Vereador Evaristo 
Neves, datado de vinte e seis de setembro de dois mil e catorze, na 
informação número mil, oitocentos e dois, da Técnica Superior Maria Olímpia 
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Marcos, da Divisão dos Serviços Integrados da Presidência, que adiante se 
reproduz: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“De acordo com o relatório de análise, adjudique-se à empresa Etnoideia, 
Lda., pelo montante de 60.000,00 € acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Ao Executivo para conhecimento. À DSIP para efeitos”. 

------- O Senhor Vereador João Henriques perguntou se tinham 
conhecimento do currículo da empresa em causa, ao que o senhor Vereador 
Evaristo Neves confirmou ter conhecimento, enumerando alguns projetos do 
histórico da referida empresa. -------------------------------------------------------------- 

 

------- 5. PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA EM 
CASTRO VICENTE – AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO 
DE CAUÇÃO – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Atendendo à informação 
número mil, oitocentos e sessenta e cinco, de um de outubro corrente, do 
Assistente Técnico Administrativo Francisco Santos, da Unidade de Obras 
Municipais e o auto de receção assinado pelos Técnicos, em que informaram 
que a obra encontra-se em condições de ser recebida, o Executivo deliberou, 
por unanimidade, aprovar a receção definitiva da obra em epígrafe, com um 
custo final de cento e onze mil, cinquenta e quatro euros e vinte e seis 
cêntimos (€111.054,26), executada pela empresa Jeremias de Macedo e C.ª, 
Lda., bem como a libertação da respetiva caução. ---------------------------------- 

 

------- 6. INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS 
FLORESTAS – MARCA NATURAL.PT “PATRIMÓNIO VIVO” – 
PLATAFORMA LOCAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO (PLOG) – 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Depois de analisado, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aderir à Marca Natural.PT, uma estratégia do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF), que visa a promoção 
integrada do território, dos produtos e dos serviços existentes nas Áreas 
Protegidas de Portugal continental, que constitui uma aposta integrada nos 
recursos endógenos, na biodiversidade e na cultura portuguesa, associados 
ao património natural de exceção, valorizando os produtos identitários e de 
qualidade e as atividades e saberes tradicionais e autênticos do nosso país, 
projetando-os ao nível nacional e internacional. ------------------------------------- 
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------- Mais foi deliberado aceitar o convite daquele Instituto para integrar as 
Plataformas Locais de Operacionalização e Gestão (PLOG) Parque Natural 
do Douro Internacional/Área Protegida Privada da Faia Brava, que são 
comités de grande importância na gestão da Marca, dispõem de um 
conhecimento profundo sobre a região e os potenciais aderentes, sendo 
constituídas por diversas entidades com atividade nos concelhos das Áreas 
Protegidas como sejam Municípios, gestores de Áreas Protegidas de âmbito 
regional e local, Associações de Desenvolvimento Local e outras 
Associações, Entidades Regionais de Turismo e Marcas locais e regionais já 
implementadas no território, entre outras. ---------------------------------------------- 

 

------- 7. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 
PUBLIPRESS, LDA. – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - O Executivo analisou 
e deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de prestação de serviços a 
celebrar entre esta Câmara e a Publipress, Lda., denominação e atividade 
em transação de espaços de divulgação publicitária, designadamente em 
títulos de imprensa, emissoras de rádio e televisão e em websites, com a 
exclusividade e representação da RBA Rádio Bragançana/M80 Bragança em 
Bragança (89.2 e 90.0 fm) e Rádio PlanaltoM80 Planalto em Mogadouro 
(93.1 fm), para promoção e divulgação de todos os eventos, pelo pagamento 
mensal de duzentos e cinquenta euros (€250,00), mais IVA, com início em 
um de novembro de dois mil e catorze. -------------------------------------------------- 

 

------- 8. PEDIDO DE JUSTINO JOSÉ FERNANDES PARA 
COMPARTICIPAÇÃO EM MEDICAMENTOS – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - No seguimento do pedido apresentado pelo munícipe 
Justino José Fernandes, natural da freguesia e concelho de Mogadouro, 
residente na rua dos Adiz, sem número, na freguesia de Castelo Branco 
deste concelho, em que solicitou apoio para a compra de medicamentos, foi 
presente a informação número mil, oitocentos e setenta, datada de dois de 
outubro do corrente ano, da Técnica Superior Ana Conceição Sarmento 
Felgueiras, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, na qual 
emitiu, o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------- 

------- “Após análise do pedido, e, tendo em conta que o Salário Mínimo 
Nacional é de €505,00, verificou-se que este agregado familiar, cumpre com 
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o estipulado nas alíneas a), b) e c) do artigo 3 do supra mencionado 
Regulamento”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Explicado pela Senhora Vereadora Joana da Silva e, com base na 
informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido 
do requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicamentos no ano de dois mil e 
catorze. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 9. PEDIDO DE ANTÓNIO MANUEL ASSIS PARA 
COMPARTICIPAÇÃO EM MEDICAMENTOS – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Na sequência do pedido apresentado pelo munícipe 
António Manuel Assis, natural da freguesia e concelho de Mogadouro, 
residente na rua do Poço, sem número, na freguesia de Urrós deste 
concelho, em que solicitou apoio para a medicação, foi presente a 
informação número mil, novecentos e trinta e quatro, datada de nove de 
outubro do corrente ano, da Técnica Superior Ana Conceição Sarmento 
Felgueiras, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, na qual 
emitiu, o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------- 

------- “Após análise do pedido, e, tendo em conta que o Salário Mínimo 
Nacional é de €505,00, verificou-se que este agregado familiar, cumpre com 
o estipulado nas alíneas a) (“Ter idade igual ou superior a 65 anos ou 
inferior em caso de pensionistas por invalidez”), b) (“Ser 
pensionista/reformado ou carenciado com insuficientes meios de 
subsistência”), c) (“Residir e ser eleitor no concelho de Mogadouro há 
pelo menos 3 anos”) e d) (“A média dos rendimentos per capita do 
agregado familiar ser: Igual ou Superior a 50% do Salário Mínimo 
Nacional”) do artigo 3.º do supramencionado Regulamento de 
Comparticipação Municipal de Medicamento”. ---------------------------------------- 

------- Explicado pela Senhora Vereadora Joana da Silva e, com base na 
informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido 
do requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicamentos no ano de dois mil e 
catorze. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- 10. PEDIDO DE LURDES DA CONCEIÇÃO AFONSO PEREIRA 
PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES – 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento de Lurdes da 
Conceição Afonso Pereira, residente na rua de Ploumagoar, Lote C, número 
vinte e nove, segundo esquerdo, em Mogadouro, datado de dezasseis de 
setembro do ano em curso, registado nos Serviços com os números 
“8335/14” e “2014,UOIEA,I,GE,1774”, no qual solicitou, em virtude de estar 
desempregada e ter gastos avultados com medicamentos, o pagamento dos 
recibos de água relativos aos meses de junho, julho e agosto, em cinco 
prestações. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A informação número mil, setecentos e setenta e quatro, de dezoito de 
setembro último, da Divisão de Infraestruturas, Equipamentos e Ambiente, 
informou que a requerente pediu o pagamento dos recibos de água dos 
meses de junho, julho e agosto últimos que já se encontram no Serviço de 
Execuções Fiscais, sendo, neste momento, o montante da dívida de cento e 
quinze euros e noventa e quatro cêntimos (€115,94). Poderá ser autorizado o 
pagamento em prestações iguais e sucessivas quando o valor for igual ou 
superior a cem euros, o número de prestações e o valor de cada não poderá 
ser superior a cinco prestações e o valor inferior a vinte euros. ---------------- 

------- O Executivo deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da requerente 
nos termos constantes da informação do Chefe de Divisão, de acordo com o 
Regulamento Municipal aplicável. --------------------------------------------------------- 

 

------- 11. OBRA “VARIANTE DE ACESSO DO IC5 À ZONA INDUSTRIAL 
DE MOGADOURO” – PEDIDO DE MANUEL DOS ANJOS PIRES PARA 
PERMUTA DO ARTIGO 21C PELO 28E – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - A 
Câmara tomou conhecimento do pedido do senhor Manuel dos Anjos Pires, 
residente na rua das Sortes, número doze, em Mogadouro, de vinte e cinco 
de agosto do corrente ano, registado nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,3789”, no qual comunicou que, tendo sido notificado para 
se proceder à expropriação de uma parcela de terreno sito no lugar da Fraga 
da Almofada, sob o Artigo 21 Secção C, propôs a permuta por parte de um 
terreno localizado na Ribeirinha, na antiga lixeira, sob o Artigo 28 Secção E, 
pertença da Câmara e, atendendo às informações prestadas pelo Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, deliberou, por unanimidade, indeferir o 
solicitado, por não concordar com a proposta, efetuando, apenas, o 
pagamento da parcela a expropriar, de acordo com a avaliação do perito. ---- 
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------- 12. CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA DE MOGADOURO – 
PEDIDO DE AJUDA MONETÁRIA, TRANSPORTES E ESTÁDIO 
MUNICIPAL – ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Analisada a solicitação 
apresentada pela Casa do Sport Lisboa e Benfica, de Mogadouro, datada de 
onze de setembro do corrente ano, registada nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,5209”, o Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir-lhe 
um subsídio na importância de três mil euros (€3.000,00), a pagar quinhentos 
euros (€500,00), em seis prestações mensais, destinado a suportar as 
despesas com as atividades da presente época desportiva; a cedência 
gratuita de transporte nos autocarros municipais, bem como autorizar a 
utilização gratuita das instalações do Estádio Municipal para os treinos e 
respetivos jogos. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

------- 13. PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE DESFIBRILHADOR PARA 
OFERECER À CRUZ VERMELHA DE MOGADOURO – ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Atendendo a uma solicitação do Núcleo da Cruz 
Vermelha de Mogadouro, a Câmara deliberou, por unanimidade, comprar um 
desfibrilhador automático externo (DAE) à Cardioglobal, Lda., com sede em 
Odivelas, pelo preço unitário de mil e trezentos euros (€1.300,00), acrescido 
de IVA, tal como consta do documento registado nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,5466” e oferecê-lo àquela entidade. ------------------------------- 

 

------- 14. ASSOCIAÇÃO MONÓPTERO BIKERS BTT – ATRIBUIÇÃO DE 
PRÉMIOS PARA A V MARATONA DOS GORAZES – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO QUE AUTORIZOU A ATRIBUIÇÃO DE €250,00: - O Executivo 
deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho proferido pelo senhor 
Presidente da Câmara, datado de nove de outubro de dois mil e catorze, no 
requerimento proveniente do Presidente da Associação Monóptero Bikers 
BTT, de seis de outubro corrente, registado nos Serviços com o número 
“2014,EXP,E,GE,5439”, em que solicitava a atribuição de duzentos e 
cinquenta euros (€250,00) para a aquisição de cinquenta prémios para os 
participantes da V Maratona dos Gorazes BTT, em Mogadouro, que a seguir 
se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“Autorizo a atribuição do subsídio para aquisição dos prémios nos termos do 
n.º 3 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013. À DAF-contabilidade para 
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verificar a existência de fundos e cabimento. Ao executivo pra ratificação na 
próxima reunião.”  

 
------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre o dia vinte e três de setembro e o dia catorze de outubro de 
dois mil e catorze na importância de oitocentos e setenta e sete mil, duzentos 
e sessenta e oito euros e dezoito cêntimos (€877.268,18). -----------------------  
 
------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente ata em minuta, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 
57.º, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 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, de que para constar se 
lavrou a presente ata, que eu                                       António Luís Moreira, 
Chefe de Divisão Administrativa e Financeira coadjuvado pela Coordenadora 
Técnica, Maria da Conceição Cordeiro Andrade Teixeira, redigi e subscrevi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


