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 Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia nove de abril do ano de dois mil e dezanove. 
  Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no 
edifício dos paços do concelho e na 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, Manuel da Ressurreição Cordeiro, Evaristo António Neves, 
Daniel Fernando Ribeiro Salgado, Joana Filipa Vicente da Silva, Alexandra 
Carlota Amen de Morais Machado e Virgínia Cordeiro Gomes Vieira e, 
comigo, António Luís Moreira, técnico superior jurista, a secretariar, reuniu 
ordinariamente a Câmara Municipal de Mogadouro.  
  Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente da Câmara, 
Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães, foi deliberado proceder, de 
seguida, à apreciação e votação dos seguintes pontos:  

 BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia oito de abril 
de dois mil e dezanove. Verificou-se um total de disponibilidades na 
importância de três milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e 
quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos (€3.865.248,87).  

ANTES DA ORDEM DO DIA 

  INTERVENÇÃO APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: 

VOTOS DE PESAR:- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um 
voto de pesar, proposto pelo Senhor Presidente pelo falecimento do Sr. 
Manuel dos Anjos Ferreira, conjugue de Maria Olimpia Garnacho, Presidente 
da Associação Mogadouro no Coração, com sede em Groslay, França e 
apresentar as sentidas condolências à família enlutada. 

 O Senhor Presidente da Câmara entregou ao vereador Daniel Ribeiro, a 
lista de trabalhadores do Centro de Emprego que se encontram a prestar 
serviço na Câmara Municipal desde o início do ano de 2019, solicitada na 
reunião do Executivo de 26 de Março de 2019. 

INTERVENÇÃO APRESENTADA PELO VEREADOR DANIEL 
RIBEIRO: O vereador Daniel Ribeiro tomou a palavra para requerer ao 
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Senhor Presidente da Câmara a relação de todos os contratos celebrados 
pelo Município e respetivos adjudicantes, bem como dos contratos de seguro 
desde o início do ano. 

ORDEM DO DIA 

1 ATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 06/2019 DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2019. 

2 GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO: 
-PEDIDO DE ANTÓNIO MANUEL DO REGO - CABEÇA DE CASAL 
DA HERANÇA DE, A SOLICITAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA 
CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE COMPARTES (ARTIGOS 
258-E FREGUESIA DE CASTRO VICENTE) — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO RELATIVOS AO 
ANO FINANCEIRO DE 2018 — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

4 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- 1°REVISÃO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL DA RECEITA DO ANO 2019 — ANALISE E 
DELIBERAÇÃO. 

5 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- 1°REVISÃO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA DO ANO 2019 — ANALISE 
E DELIBERAÇÃO. 

6 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE MOGADOURO A SOLICITAR A UTILIZAÇÃO 
PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS NO PERÍODO DAS FERIAS DA 
PASCOA DO CATL DE 2019— RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

7 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DO ATL DA LIGA DOS AMIGOS 
DO CENTRO DE SAÚDE DE ALFANDEGA DA FÉ PARA 
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UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS — 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

8 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO AO ARRENDAMENTO 
ATÉ AO LIMITE DE 6 MESES DE VÍTOR MANUEL DE SOUSA 
GOMES DOS ANJOS- ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

9 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO AO ARRENDAMENTO 
ATÉ AO LIMITE DE 6 MESES DE MARIA HELENA NAZARÉ-
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

10 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE FERNANDA TERESA 
MEIRINHO PARA COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS - 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

11 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
RELATÓRIO MENSAL DO TRANSPORTE DE DOENTES PARA IPO 
E OUTROS HOSPITAIS DO PORTO - FEVEREIRO DE 2019 - PARA 
CONHECIMENTO. 

12 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
RELATÓRIO MENSAL DO APOIO AO NÍVEL DA 
COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS - 
FEVEREIRO DE 2019 - PARA CONHECIMENTO. 

13 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
A DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL E O MUNICÍPIO 
DE MOGADOURO PARA A ATUALIZAÇÃO DO ATLAS DO 
PATRIMÓNIO E DO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CLASSIFICADO 
OU EM VIAS DE CLASSIFICAÇÃO- ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

14 DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE - INFORMAÇÃO 
SOBRE O PEDIDO DE JOSÉ CARLOS FERNANDES 
(CONSUMIDOR 3975) PARA PAGAMENTO DA DIVIDA EM CINCO 
PRESTAÇÕES - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 
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15 DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE - INFORMAÇÃO 
SOBRE O CONTRATO REFERENTE AO PROGRAMA DE 
TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS - MFT -WEB- ATRAVÉS DA 
INTERNET - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

16 DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMATICA E 
PATRIMÓNIO - INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE MANUEL 
JOAQUIM MORAIS CASIMIRO PARA COMPRA DE PARCELA DE 
TERRENO A TITULO DE ALINHAMENTO DE LOTE SITUADO NA 
URBANIZAÇÃO NOSSA SENHORA DO CAMINHO - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

17 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO À MELHORIA DO 
ALOJAMENTO DE JOSÉ FRANCISCO PIRES CARVALHO - 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

18 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO À MELHORIA DO 
ALOJAMENTO DE JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

19 REQUERIMENTO DE JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA. PARA APOIO 
Á CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

20 REQUERIMENTO DE PLAMIR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, 
MAQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS PARA APOIO Á 
CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANALISE E 
DELIBERAÇÃO 

21 REQUERIMENTO DE BRUNO OSÓRIO UNIPESSOAL, LDA, PARA 
APOIO Á CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
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ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

22 REQUERIMENTO DE VALCOVO CASA AGRÍCOLA LDA, PARA 
APOIO Á CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
DELI BERAÇÃO. 

23 REQUERIMENTO DE ANA CATARINA MENDES, PARA APOIO Á 
CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

24 COMISSÃO DAS SOLENIDADES DO DIVINO SENHOR DOS 
PASSOS DE MOGADOURO - SOLENIDADES 2019- PEDIDO DE 
CONCESSÃO DE SUBSIDIO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

25 PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE USO E UTILIZAÇÃO DE BALCÃO 
MÓVEL ENTRE A CIM-TTM E O MUNICÍPIO DE MOGADOURO - 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO MÓVEL 
ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, 
I.P. E CIM -TTM E OS MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE TRÁS-OS-
MONTES- ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

LATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 06/2019 DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 26 DE MARÇO DE 2019: - Foi presente a ata número 
seis barra dois mil e dezanove da reunião ordinária do dia vinte e seis de 
março do ano de dois mil e dezanove, 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 ANTÓNIO MANUEL DO REGO- CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE, A SOLICITAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA 
CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, CONSTITUIÇÃO DE 
COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE COMPARTES (ARTIGOS 258-E 
FREGUESIA DE CASTRO VICENTE) — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi 
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presente um requerimento de António Manuel do Rego, Cabeça de Casal da 
Herança de, datado de dezoito de março do ano em curso, com morada na 
rua da Lameiros n°6, Relva, Ponta Delgada, registado com o número dois mil 
seiscentos e cinquenta e sete barra dezanove, em que solicitou, nos termos 
nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da Lei n.° 91/95. de 2 de setembro, 
alterada pela Lei n.° 70/2015, de 16 de julho, a emissão de certidão em como 
a Câmara Municipal não vê inconveniente e, é de parecer favorável à 
celebração de negócio jurídico, constituição de compropriedade ou aumento 
de compartes sobre o prédio rústico inscrito na matriz número: artigo 258-E, 
denominado por Fonte de Baixo, sito na freguesia de Castro Vicente, deste 
concelho.  
  A arquiteta, Alexandra Machado, da OTU-Ordenamento do Território e 
Urbanismo, na sua análise/informação número duzentos e cinquenta e nove, 
de dezoito de março, informou o seguinte:  

  A Lei n.° 70/2015, de 16 de julho, trata das áreas urbanas de génese 
ilegal, no art.° 54.° do referido diploma diz:  
. . . "Medidas preventivas  
1 — A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que 
resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a 
ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de parecer 
favorável da câmara municipal do local da situação dos prédios.".. .  
Tendo em atenção o atrás referido deixo à apreciação superior de V.Ex.a o 
deferimento do pedido."  
  Analisada a informação técnica supratranscrita, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido do requerente, 
procedendo os Serviços competentes à emissão de certidão nos termos 
requeridos.  
  Impedimentos: - A senhora vereadora, Alexandra Machado, não 
esteve presente no momento da análise nem da votação deste assunto, por 
se encontrar impedida, pelo facto de ter sido ela, na qualidade de arquiteta 
da Autarquia, a informar o presente pedido, cumprindo-se o disposto no 
versado no n.° 6 do artigo 55.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro e n.° 4 do artigo 31.° e al. d) do n.° 1 do artigo 69.° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de 
janeiro.  

----3. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO RELATIVOS AO ANO 
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FINANCEIRO DE 2018 - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - O senhor 
Presidente da Câmara apresentou os "Documentos de Prestação de Contas" 
relativos ao ano financeiro de dois mil e dezoito que totalizaram, na receita, 
catorze milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e setenta euros e 
dezasseis cêntimos (€14.891.270,16), sendo, um milhão, oitocentos e vinte e 
dois mil, quatrocentos e quarenta e oito euros e noventa e três cêntimos 
(€1.822.448,93) correspondentes ao saldo do ano anterior e, na despesa, 
onze milhões, novecentos e trinta e cinco mil, duzentos e setenta e sete 
euros e noventa e cinco cêntimos (€11.935,277,95), transitando para o ano 
seguinte o saldo de dois milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e dois euros e vinte e um cêntimos (€2.955.992,21). 
Depois de analisados, a Câmara, nos termos do disposto na alínea i) do n.° 1 
do artigo 33.°, anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por 
maioria (com quatro votos a favor do senhor presidente, Francisco 
Guimarães e dos senhores vereadores, Evaristo Neves, Joana da Silva, 
Virgínia Vieira e três abstenções dos senhores vereadores, Manuel Cordeiro, 
Daniel Ribeiro e Alexandra Machado), aprovar os documentos de prestação 
de contas relativos ao ano financeiro de dois mil e dezoito, bem como o 
inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais deste Município e 
respetiva avaliação e submetê-los à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal. 
 Para os efeitos do estipulado no ponto 2.7.3 do Decreto-Lei n.° 54 - 
A/99, de 22 de fevereiro, mais foi deliberado que o resultado negativo de dois 
milhões, quatrocentos e noventa e três mil, vinte e nove euros e quarenta e 
quatro cêntimos (€2.493.029,44) transite, em conta, à semelhança dos 
resultados de anos anteriores. Atendendo ao disposto no n.° 3 do artigo 77.° 
da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, o Executivo apreciou o Relatório e 
Parecer do Revisor Oficial de Contas, relativo ao exercício findo em trinta e 
um de dezembro de dois mil e dezoito, com as reservas e as ênfases 
constantes da Certificação Legal das Contas apresentado pela Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas. Fernando Peixinho & José Lima - SROC, Lda., 
bem como propor a sua apreciação à Assembleia Municipal. 
 Foi apresentada e lida a declaração de voto, assinada pelos senhores 
vereadores eleitos pela Coligação Todos por Mogadouro PPD/PSD.CDS-PP 
que adiante se transcreve: 
 " No início do seu mandato solicitei em nome da Coligação TODOS POR 
MOGADOURO que os documentos enviados e que vão ser objeto de análise 
nas reuniões, deviam ser enviados aos Vereadores com a antecedência 
suficiente para que estes possam fazer uma análise séria e aprofundada, de 
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todos eles. Os documentos que nos propomos analisar nesta reunião são 
extremamente extensos e necessitam de muito tempo para que os 
analisemos. No futuro espero que o Senhor Presidente tenha isso em 
consideração. 
 Em consequência, vamos concentrar a nossa atenção no Relatório 
Sobre a Auditoria das Demonstrações Financeiras feito pela Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas. 
 O Revisor Oficial de Contas começa no seu Relatório por emitir uma 
OPINIÃO COM RESERVAS, apresentando mais adiante as BASES que 
sustentam essa opinião. 
Para isso é dito que a Câmara Municipal a que o Senhor preside, "não 
cumpre o ponto 2.8.3 do POCAL que estabelece a obrigatoriedade de 
implementar o sistema de contabilidade analítica, mas a Câmara não o tem 
instalado". As implicações que isso tem, referidas no Relatório, são: 
 1 inviabiliza o apuramento dos custos pelo seu destino, da maior 
importância para a valorização de obras executadas por administração direta 
e para a verificação da razoabilidade do valor das taxas. 
 2 nos ativos produzidos, construídos ou valorizados por administração 
direta (executados com meios do Município) somente são afetos à sua 
valorização os consumos de existências não lhes sendo imputados os 
consumos de mão de obra, equipamentos e os outros gastos gerais que são 
suportados. Tal facto subvaloriza o valor desses ativos e dos resultados e 
influencia a classificação da despesa.  
 Diz ainda o Revisor de Contas que sem o sistema de contabilidade 
analítica também não se consegue identificar o destino dos custos e não é 
possível a sua determinação com base nos elementos disponíveis, dizendo 
mesmo que 'não estamos em condições de nos pronunciar sobre o valor 
efetivo desses bens". 
 Senhor Presidente o conteúdo destes dois pontos deixa os Vereadores 
da Coligação TODOS POR MOGADOURO, muito preocupados.  
 Consideramos muito grave o que neles é dito. 
 Continuando a ler o Relatório aparece-nos o n°5 onde o Revisor diz: 
apesar de termos pedido aos advogados informação sobre a eventual 
existência de processos judiciais demandados contra a Câmara, a resposta 
obtida identifica os processos em curso contra o Município, mas não informa 
sobre o risco indemnizatório do pedido dos autores, o que nos impede de 
formarmos opinião sobre o valor da eventual necessidade de reconhecer 
uma provisão para os riscos e encargos relacionados com esses processos.-
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 Senhor Presidente, vai pedir responsabilidades aos Advogados da 
Câmara? O trabalho deles qual é? Se não respondem ao Revisor de Contas 
para que ele faça um trabalho sério e que traduza fielmente o que se passa 
na Câmara, consideramos que não cumprem as suas obrigações. 
 No ponto 7 diz "estamos convictos de que a prova de auditoria que 
obtivemos é suficiente a apropriada para proporcionar uma base para a 
nossa opinião com reservas".  
 Isto quer dizer que o Revisor considera que a opinião com reservas 
está bem justificada. 
 Senhor Presidente 
 Continuando a ler o Relatório pode ver-se o que o Revisor chama 
Ênfases, a saber: o resultado do exercício foi negativo em 2.493.029,44 
Euros, apesar do cash-flow ser positivo de 4.159.403 Euros. 
 No final é dito que "o Relatório de gestão foi preparado de acordo com 
as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é 
coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido 
identificadas incorreções materiais". 
 Este último parágrafo vem apenas confirmar que a Câmara tem 
contabilistas competentes. 
 O documento que nos é apresentado evidencia alguns aspetos que 
consideramos negativos para o nosso concelho, nomeadamente: 
 1 A Câmara de Mogadouro continua a viver com uma dependência 
quase total das transferências do FEF — Fundo de Equilíbrio Financeiro. Esta 
assumiu em 2018 o valor de 76,44 % do total das receitas correntes e 59,33 
% do total geral, bem acima dos Impostos Diretos e da Venda de Bens e de 
Serviços Correntes que, em conjunto, somam 16,63 % das Receitas 
Correntes e 12,91 ci/o da Receita Total. 
 2 Houve uma diminuição das receitas correntes e uma taxa de 
execução de 84,12 %, bastante abaixo da de 2017 que tinha sido de 95,9 `)/0. 
Como é um valor inferior a 85 ()/0 o Município pode, caso repita um valor 
abaixo novamente abaixo deste valor, em 2019, terão que ser avisados a 
DGAL e os membros do Governo da área das Finanças e da Administração 
local, com as consequências que a lei estipula. 
 3 Por análise do gráfico da página 35 do documento Prestação de 
Contas 2018, pode ver-se a evolução dos Fundos Estruturais recebidos pela 
Câmara de Mogadouro. O Ano de 2017 foi o ano em que esses fundos 
tiveram o valor mais baixo, mesmo abaixo de 2008, vindo sempre a cair 
desde 2015. Em 2018 houve um pequeno incremento desse valor, mas 
pouco superior ao de 2008. Consideramos demasiado ousado ou mesmo 
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irresponsável dizer que em 2019 se poderá atingir o valor de 2011, ou seja, 
multiplicar por 7 o valor obtido em 2018.  
 Pelas razões expostas, os Vereadores da Coligação TODOS POR 
MOGADOURO vão abster-se". 
----4. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- 1°REVISÃO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL DA RECEITA DO ANO 2019 — ANALISE E 
DELIBERAÇÃO: Foi presente e explicada pelo senhor presidente, Francisco 
Guimarães, a primeira revisão ao Orçamento Municipal da Receita para o 
ano de dois mil e dezanove, na importância de dois milhões, novecentos e 
cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro euros e dois cêntimos 
(€2.958.234,02). em Inscrições/Reforços e de dois milhões, oitocentos e 
cinquenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro euros e dois cêntimos 
(€2.858.234,02) em Anulações/Diminuições. 
  Depois de analisada, a Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do 
n.° 1 do artigo 33.°, anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, 
deliberou, por maioria (com quatro votos a favor do senhor presidente, 
Francisco Guimarães e dos senhores vereadores, Evaristo Neves, Joana da 
Silva, Virgínia Vieira e três abstenções dos senhores vereadores, Manuel 
Cordeiro, Daniel Ribeiro e Alexandra Machado), aprovar a primeira revisão 
ao Orçamento Municipal da Receita para o ano de dois mil e dezanove e 
submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal. 

 5. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- 1°REVISÃO DO 
ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA DO ANO 2019 — ANALISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente e explicada pelo senhor presidente, 
Francisco Guimarães, a primeira revisão ao Orçamento Municipal da 
Despesa para o ano de dois mil e dezanove, na importância de cem mil 
euros (€100.000.00), em Inscrições/Reforços e zero euros (€0.00) em 
Diminuições/Anulações. 
 Depois de analisada, a Câmara, nos termos do disposto na alínea c) do 
n.° 1 do artigo 33.°, anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, 
deliberou, por maioria (com quatro votos a favor do senhor presidente, 
Francisco Guimarães e dos senhores vereadores, Evaristo Neves, Joana da 
Silva, Virgínia Vieira e três abstenções dos senhores vereadores, Manuel 
Cordeiro, Daniel Ribeiro e Alexandra Machado), aprovar a primeira revisão 
do Orçamento Municipal da Despesa para o ano de dois mil e dezanove e 
submetê-la a aprovação da Assembleia Municipal. 
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----6. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE MOGADOURO A SOLICITAR A UTILIZAÇÃO PISCINAS MUNICIPAIS 
COBERTAS NO PERÍODO DAS FERIAS DA PASCOA DO CATL DE 2019 
— RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho proferido pela senhora vereadora, Joana da Silva, 
datado de um de abril de dois mil e dezanove, adiante transcrito, sob a 
informação número mil seiscentos e sessenta sete, da técnica de serviço 
social, Ana Sarmento Felgueiras da Divisão de Educação Cultura, Ação 
Social e Turismo, na qual emitiu parecer favorável ao pedido da requerente 
Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, de acordo com o disposto no 
regulamento municipal aplicável. 
 "Com base, na delegação e subdelegação de competências constantes 
do despacho 49-PR/2017, datado de 25 de outubro de 2017, e uma vez que 
não se realizará reunião de Câmara até ao dia 8/04/2019, autorizo a 
utilização da piscina municipal coberta, bem como a isenção das respetivas 
tarifas das crianças e dos acompanhantes, com base no número do n°1 do 
artigo 17° do Regulamento de Aplicação e Cobrança e Tabela de Tarifas e 
Preços do Município. 
 À DECAST para dar conhecimento à requerente e aos serviços da 
Piscina Municipal. 
 À reunião do executivo para ratificação nos termos do n.° 3 do art..°. 35.0

do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro". 

----7. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DO ATL DA LIGA DOS AMIGOS DO 
CENTRO DE SAÚDE DE ALFANDEGA DA FÉ PARA UTILIZAÇÃO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS — RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: - A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pela 
senhora vereadora, Joana da Silva, datado de dois de abril de dois mil e 
dezanove, adiante transcrito, sob a informação número mil setecentos e vinte 
barra dezanove, da técnica de serviço social, Ana Sarmento Felgueiras da 
Divisão de Educação Cultura, Ação Social e Turismo, na qual emitiu parecer 
favorável ao pedido do requerente ATL- Liga dos Amigos do Centro de 
Saúde de Alfandega da Fé, de acordo com o disposto no regulamento 
municipal aplicável. 
 "Com base, na delegação e subdelegação de competências constantes 
do despacho 49-PR/2017, datado de 25 de outubro de 2017, e uma vez que 
o primeiro dia solicitado para a utilização das piscinas coincide com o dia de 
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Reunião de Camara, autorizo a utilização das piscinas municipais cobertas, 
bem como a isenção das respetivas tarifas das crianças e adultos 
acompanhantes, com base no número do n°1 do artigo 17° do Regulamento 
de Aplicação e Cobrança e Tabela de Tarifas e Preços do Município. 
 À DECAST para dar conhecimento à requerente e aos Serviços das 
piscinas municipais cobertas. 
 À reunião do executivo para ratificação nos termos do n.° 3 do art.°. 35.° 
do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro". 

----8. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ATÉ 
AO LIMITE DE 6 MESES DE VÍTOR MANUEL DE SOUSA GOMES DOS 
ANJOS- ANÁLISE E DELIBERAÇÃO:- Foi presente um requerimento de, 
Vítor Manuel de Sousa Gomes Anjos, datado de oito de março de dois mil e 
dezanove, com morada na rua do Norte, número vinte, segundo andar, na 
localidade de Mogadouro deste concelho, registado com o dois mil trezentos 
e cinquenta e quatro barra dezanove, em que solicitou, nos termos do artigo 
sexto do Regulamento para a Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
Desfavorecidos do Município de Mogadouro, apoio ao arrendamento de 
habitação até ao limite de seis meses. 
  A técnica de serviço social, Ana Conceição Sarmento Felgueiras, da 
Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, na sua informação 
número mil quinhentos e trinta barra dezanove, de vinte e um de março de 
dois mil e dezanove emitiu o seguinte parecer técnico:  
  "Após análise da situação socioeconómica deste agregado familiar, 
constatamos que o pedido do Sr. Vítor Manuel de Sousa Gomes dos Anjos, 
cumpre com o exigido no ponto 1 do artigo 4.° do Regulamento para 
Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, uma vez que 
considerando que a média do rendimento per-capita do agregado familiar é 
inferior a 50% do salário mínimo nacional e cumpre ainda, com alínea a) e b) 
do artigo 7.°,residência na área do município há pelo menos um ano: e fazer 
prova da situação de comprovada carência económica". 
 A Câmara, atendendo ao parecer técnico supratranscrito deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido de apoio formulado pela requerente.  

----9. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ATÉ 
AO LIMITE DE 6 MESES DE MARIA HELENA NAZARÉ - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO:- Foi presente um requerimento de, Maria Helena Nazaré, 
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datado de doze de fevereiro de dois mil e dezanove, com morada na rua do 
Salgueiral, número trinta, na localidade de Mogadouro deste concelho, 
registado com o número mil quatrocentos e oitenta e seis barra dezanove, 
em que solicitou, nos termos do artigo sexto do Regulamento para a 
Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de 
Mogadouro, apoio ao arrendamento de habitação até ao limite de seis 
meses. 
  A técnica de serviço social, Sónia Rosa, da Divisão de Educação, 
Cultura, Ação Social e Turismo, na sua informação número mil seiscentos 
barra dezanove, de vinte e seis de março do corrente ano, emitiu o seguinte 
parecer técnico:  
  "Após análise do pedido da Sr. Maria Helena Nazaré, verificámos 
através dos rendimentos e despesas por si apresentados, que o rendimento 
per-capita do agregado familiar é de 191,03€ (cento e noventa e um euros e 
três cêntimos), pelo que se encontram numa situação considerada de 
carência económica. 
 Assim, o seu pedido cumpre com o exigido no ponto 1 ("São 
beneficiários à atribuição da prestação de serviços e outros apoios 
sociais os agregados familiares cujo rendimento per-capita não seja 
superior a 50% do Salário Mínimo Nacional fixado para o ano civil a que 
se reporta o pedido de apoio") do artigo 4° do Regulamento para a 
Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de 
Mogadouro e com o estipulado no ponto 1 do artigo 70 do mesmo 
Regulamento, pois este agregado familiar reside na área do município há 
mais de um ano, todos os elementos do agregado familiar se encontram 
inscritos no Centro de Emprego e Formação Profissional, excetuando o 
neto da requerente — Caio Correia da Silva — por ser menor de idade e se 
encontrar ainda a estudar, e analisada a situação económica do agregado 
familiar verifica-se que vivem em situação de comprovada de carência 
económica, pois os seus rendimentos resultam apenas da prestação do 
Rendimento Social de Inserção e de algumas jeiras que o filho da requerente 
faz sempre que possível. 
 Embora no Regulamento para a Atribuição de Apoio aos Estratos Sociais 
Desfavorecidos não haja qualquer impedimento para a requerente efetuar o 
presente pedido, uma vez que esta foi apoiada para o mesmo fim já há mais 
de dois anos, importa, no entanto, referir que a Sr.a Maria Helena Nazaré 
efetuou já vários pedidos para apoio ao arrendamento, conforme 
documentos anexos. 
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O seu primeiro pedido foi efetuado no ano 2012 e foi-lhe atribuído o apoio 
económico no montante de 1.050,00€ (mil e cinquenta euros) o que 
corresponde ao pagamento de seis meses de renda no montante mensal de 
175,00€ (cento e setenta e cinco euros). 
 No ano 2015, a requerente efetuou novo pedido também de apoio ao 
arrendamento, o qual lhe foi indeferido, com base no estipulado no 
Regulamento de Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos então em vigor. 
 Ainda em 2015, após entrada em vigor do atual Regulamento, a 
requerente efetuou mais um pedido de apoio ao arrendamento de habitação, 
o qual foi deferido, pelo que lhe foram mais uma vez pagas seis 
mensalidades da renda da habitação, que totalizaram o montante de 
1.050,00€ (mil e cinquenta euros). 
 Deste modo, este é já o quarto pedido de apoio ao arrendamento 
efetuado pela Sr.' Maria Helena Nazaré, sendo que dois dos pedidos por si 
efetuados, como suprarreferido, foram deferidos. 
 O total dos dois apoios atribuídos já à requerente totaliza o montante de 
2.100,00€ (dois mil e cem euros)". 
 A Câmara, atendendo ao parecer técnico supratranscrito deliberou, por 
unanimidade, indeferir o pedido de apoio formulado pela requerente.  

----10. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE FERNANDA TERESA MEIRINHO 
PARA COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento de, Fernanda Teresa 
Meirinho. datado de vinte e um de março de dois mil e dezanove, com 
morada na rua das Eirinhas, número dezasseis, no lugar de Zava deste 
concelho, registado com o número dois mil oitocentos e trinta e um barra 
dezanove, em que solicitou apoio para comparticipação de medicamentos, 
de acordo com o previsto no Regulamento de Comparticipação Municipal em 
Medicamentos do Município de Mogadouro. 
  A técnica de serviço social, Sônia Rosa, da Divisão de Educação, 
Cultura, Ação Social e Turismo, na sua informação número mil seiscentos e 
trinta e três, de vinte e oito de março, emitiu o seguinte parecer técnico:  
  "Após análise da situação socioeconómica da Sr.a Fernanda Teresa 
Meirinho, verificou-se que o seu pedido cumpre os requisitos exigidos no 
ponto 1 do artigo 3.° do Regulamento de Comparticipação Municipal em 
Medicamentos, uma vez que obedece ao estipulado nas alíneas a) b), c) e d) 
do mesmo, pois a requerente é pensionista por invalidez, encontra-se em 
situação considerada de carência económica com insuficientes meios de 
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subsistência, reside e é eleitor no concelho de Mogadouro há mais de três 
anos e a média do rendimento per capita do agregado familiar é inferior a 
50% do salário mínimo nacional.  
 Assim, e de acordo com o estipulado no referido regulamento, poderá 
ser concedido à requerente, um cartão de comparticipação municipal em 
medicamentos, válido para o ano civil em curso, o qual poderá utilizar em 
qualquer farmácia do concelho de Mogadouro, sendo o montante máximo de 
comparticipação de €300,00 (trezentos euros)."  
 Com base no parecer técnico supratranscrito e, no âmbito das 
atribuições de que dispõe, nos domínios da saúde e ação social, alíneas g) e 
h) do n.° 2 do artigo 23.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de apoio formulado 
pela requerente, atribuindo-lhe a comparticipação até ao limite de trezentos 
euros (€300,00) para a compra de medicamentos no ano de dois mil e 
dezanove. 

 11. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— RELATÓRIO MENSAL DO TRANSPORTE DE DOENTES PARA IPO E 
OUTROS HOSPITAIS DO PORTO - FEVEREIRO DE 2019 - PARA 
CONHECIMENTO:- A Câmara tomou conhecimento do Relatório mensal do 
transporte de doentes pata o IPO e outros Hospitais do Porto- fevereiro de 
2019 através da informação número mil e setecentos e vinte e seis barra 
dezanove da técnica Sónia Rosa, da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo. 

----12. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— RELATÓRIO MENSAL DO APOIO AO NÍVEL DA COMPARTICIPAÇÃO 
MUNICIPAL EM MEDICAMENTOS - FEVEREIRO DE 2019 - PARA 
CONHECIMENTO:- A Câmara tomou conhecimento do Relatório mensal do 
apoio ao nível da comparticipação municipal em medicamentos- fevereiro de 
2019 através da informação número mil e setecentos e vinte e nove barra 
dezanove da técnica Sónia Rosa, da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo. 

----13. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— INFORMAÇÃO SOBRE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL E O MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO PARA A ATUALIZAÇÃO DO ATLAS DO PATRIMÓNIO E 
DO INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CLASSIFICADO OU EM VIAS DE 
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CLASSIFICAÇÃO- ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: Foi presente a informação 
do Técnico Superior Emanuel Campos Gonçalves da Divisão de Educação, 
Cultura, Ação Social e Turismo, com o número mil seiscentos e cinquenta 
barra dezanove de vinte e nove de março onde refere que é de entendimento 
favorável à celebração de protocolo de colaboração entre a entidade acima 
referida e o Município de Mogadouro, dado que anteriormente a Autarquia 
tem vindo a Colaborar com DGCP-DRCN, na troca e envio da informação 
cartográfica e textual do património classificado ou em vias de classificação 
existente na área geo-administrativa do concelho de Mogadouro, anexando a 
minuta de protocolo de colaboração, bem como, a listagem dos imóveis 
classificados e em vias de classificação do concelho de Mogadouro. 
 Analisada a minuta de protocolo, o executivo, deliberou por unanimidade 
aprovar a referida minuta, que a seguir se transcreve, com as alterações 
introduzidas em reunião, e dar poderes ao Senhor Presidente da Câmara 
para em representação do Município proceder à assinatura do mesmo. 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
 E O MUNICÍPIO DE MOGADOURO 

Considerando que: 
 De acordo com a Lei n.2 107/2001, de 8 de setembro, o conhecimento, o 
estudo, a proteção, a valorização e a divulgação do património cultural constituem 
um dever da Administração Central e das autarquias locais, nomeadamente através 
do seu inventário, registo, partilha de informação e divulgação; 
 A Direção-Geral do Património Cultural tem como missão assegurar a gestão, a 
salvaguarda, a valorização, a conservação e o restauro dos bens que integram o 
património cultural imóvel; 
 A competência para a classificação de bens imóveis como de interesse 
municipal está legalmente conferida às câmaras municipais; 
 A Direção-Geral do Património Cultural está a proceder à atualização do 
inventário do património imóvel, classificado e em vias de classificação, incluindo 
informação temática e geográfica, que possibilite a respetiva caracterização 
patrimonial e disponibilização pública numa plataforma web, em cumprimento das 
suas atribuições no domínio de inventário, classificação, estudo e proteção do 
património cultural imóvel; 
 A Direção-Geral do Património Cultural e o Município de Mogadouro 
pretendem instituir e consolidar uma colaboração mútua no âmbito das respetivas 
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atribuições no domínio do património cultural, designadamente quanto a imóveis 
classificados ou em vias de classificação: 
 entre: 
A Direção-Geral do Património Cultural, pessoa coletiva n.<2 600 084 914, com sede 
no Palácio Nacional da Ajuda, 1349-021 Lisboa, neste ato representada pela sua 
Diretora-Geral, arquiteta Paula Araújo da Silva, adiante designada por DGPC; 
 e 
O Município de Mogadouro de Mogadouro, pessoa coletiva n.9- 506 851 168, com 
sede no Largo do Convento de S. Francisco, 5200-244 Mogadouro, neste ato 
representada pelo Presidente da Câmara, Francisco José Mateus Albuquerque 
Guimarães, adiante designada por MM; 
 É celebrado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 
 Cláusula 1.a 

 Objeto 
O presente Protocolo tem como objeto a partilha de informação entre a DGPC e o 
MM sobre o património cultural imóvel classificado, ou em vias de classificação, 
situado no Município de Mogadouro, com os seguintes fins: 
 a) Reforçar a cooperação institucional entre as duas entidades, visando a 
proteção e valorização dos imóveis classificados ou em vias de classificação; 
 b) Integrar os imóveis classificados de interesse municipal no inventário dos 
imóveis classificados; 
 c) Integrar os dados nos sistemas de informação geográfica da DGPC e divulgá-
los na sua página eletrónica; 
 d) Criar novos instrumentos que permitam uma eficiente gestão do 
património cultural imóvel, tornando mais eficaz o relacionamento institucional 
entre as partes. 

Cláusula 2.a

Obrigações da DGPC 
A DGPC compromete-se a: 
 a)Facultar ao MM os dados atualizados constantes do Sistema de Informação 
Geográfica relativos ao património imóvel situado no município de Mogadouro, 
classificado ou em vias de classificação, incluindo as respetivas zonas gerais e 
especiais de proteção e as zonas non aedificandi;  
 b)Autorizar o MM a utilizar a informação referida na alínea anterior, para 
efeitos de divulgação pública; 
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 c )Disponibilizar ao MM uma ficha de caracterização de imóvel, sob a forma de 
documento digital. 

Cláusula 3.a

Obrigações do MM 
 1.1-O MM compromete-se a: 
 a)Fornecer à DGPC a cartografia digital atualizada, e homologada, do Município 
de Mogadouro respeitante às áreas onde se encontrem inscritos imóveis, conjuntos, 
monumentos e sítios classificados ou em vias de classificação, respetivas zonas de 
proteção, passeios, números de polícia e nomes de via;  
 b)Disponibilizar informação atualizada no âmbito da classificação de interesse 
municipal, sob a forma de uma ficha de caraterização de imóvel; 
 c)Ceder informação atualizada, sempre que sejam introduzidas alterações nos 
dados referidos nas alíneas anteriores; 
 d)Não modificar os dados enviados pela DGPC. 
Feito em dois exemplares, ficando um em poder de cada uma das partes. 

de de 

PELA DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
Arquiteta Paula Araújo da Silva, Diretora-Geral)  

PELO MUNICÍPIO DE MOGADOURO DE MOGADOURO 

(Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães, Presidente da Câmara) 

----14. DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE - 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE JOSÉ CARLOS FERNANDES 
(CONSUMIDOR 3975) PARA PAGAMENTO DA DIVIDA EM CINCO 
PRESTAÇÕES - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente um 
requerimento de José Carlos Fernandes, datado vinte de março de dois mil e 
dezanove, residente na rua do Salgueiral, número seis barra oito na Vila de 
Mogadouro, registado com o número dois mil setecentos e vinte e nove barra 
dezanove, em que solicitou o pagamento da fatura/recibo"FTR01/8377 de 
água do consumidor três mil novecentos e setenta (3975) em cinco 
prestações. 
 O chefe de Divisão de Águas, Saneamento e Ambiente, José Joaquim 
Pinto, na sua informação número mil quinhentos e quarenta e nove, de vinte 
e dois de março, emitiu o seguinte parecer técnico:  
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  1. A referida fatura de água, referente ao mês de fevereiro de 2019 no 
valor de 137,48€ (cento e trinta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), 
está em pagamento até ao dia 22 de março de 2019. 
 2. O artigo 12.° do Regulamento de Aplicação e Cobrança e Tabela de 
Tarifas e Preços Municipais, no seu n.° 1, diz-nos que "Sem prejuízo do 
disposto no número seguinte poderá ser autorizado o pagamento das tarifas 
e preços em prestações iguais e sucessivas, mediante requerimento 
fundamentado do devedor, e quando o respetivo valor for igual ou superior a 
€100,00." 
  No n.° 2 do mesmo artigo diz também que: "Salvo disposição legal ou 
regulamentar em contrário, o número de prestações e o valor de cada não 
poderá ser superior a 5 prestações e o valor inferior a €20,00." 
  No mesmo artigo, refere ainda o n.° 5: "A autorização do pagamento 
em prestações é decidida pela Câmara Municipal." 
  Considerando o parecer técnico supratranscrito, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, deferir o pedido do munícipe autorizando-o a pagar a 
dívida de água no valor de cento e trinta e sete euros e quarenta e oito 
cêntimos (€137,48) em cinco prestações iguais e sucessivas, conforme 
permitido no regulamento municipal em vigor.  

 15.DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE — 
INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO REFERENTE AO PROGRAMA DE 
TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS — MFT -WEB- ATRAVÉS DA 
INTERNET - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: Foi presente a informação número 
mil quinhentos e sessenta e oito barra dezanove, datado vinte e cinco de 
março do corrente ano, da assistente técnica, Patrícia Isabel Ribeiro Salomé 
da Divisão de Águas, Saneamento e Ambiente, onde refere a necessidade 
de proceder à atualização do serviço "dial up” da SIBS para o novo serviço 
designado por Multibanco File Transfer (MFT WEB), anexando o "Contrato-
Programa de Transferência de Ficheiros - MFT Web — através da Internet 
abaixo transcrito: 

CONTRATO 
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE FICHEIROS MFT WEB 
 através da Internet 

Entre: 
Município de Mogadouro, com sede em Largo do Convento de São Francisco, S/N, 
Mogadouro, Pessoa Coletiva de Direito Público número 506851168, legalmente 
representado no presente contrato por, Francisco José Mateus Albuquerque 
Guimarães, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal e com poderes para o 
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ato, conferido pela Câmara Municipal, na sua reunião de 9 de abril de 2019 adiante 

designado por "Utilizador"; 
e 
SIBS Forward Payment Solutions, S.A., com sede na Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 

1, Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, pessoa 

coletiva com o Número Único e de Matrícula 505 107 546, com o capital social de 

17.500.000,00 €, representada no presente contrato por Maria Madalena Cascais 

Mendes Tomé e por João Luís de Oliveira Baptista, na qualidade de Administradores 

Executivos e com poderes para o ato, adiante designada por "SIBS FPS". 

Doravante em conjunto designados por "Partes". 
 CONSIDERANDO QUE: 
A) A SIBS FPS é proprietária e titular de todos os direitos de autor do Software 

designado Programa de Transferência de Ficheiros — MFT (adiante apenas designado 

por Software), independentemente da forma ou suporte no qual, quer o original, 

quer eventuais cópias subsequentes, se apresentem, bem como das instruções de 

uso; 
B) O Utilizador pretende adquirir da SIBS FPS, que tem interesse em conceder, uma 

licença de utilização do Software; 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato (adiante designado por 

Contrato) nos termos e condições dos Considerandos supra e das cláusulas 

seguintes: 
 CLÁUSULA l a 

 Objeto 

Pelo presente Contrato, a SIBS FPS concede ao Utilizador uma licença não exclusiva 

de utilização do Software e as respetivas instruções de uso. 

CLÁUSULA 2a 

 Disposições gerais 

1. O Contrato constitui o acordo completo entre as Partes no que respeita às 
questões aqui reguladas e substitui qualquer outro anteriormente existente 
entre as Partes com respeito ao mesmo objeto. 

2. Cada uma das Partes assume o compromisso de na execução do Contrato, 
respeitar sempre o bom-nome, a reputação e a imagem comercial da outra 
Parte. 
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3. As Partes comprometem-se a cooperar entre si com vista à correção de 
quaisquer erros ou divergências verificados na transmissão de dados. 

4. Os prazos fixados ao longo do Contrato contar-se-ão tendo por base dias 
seguidos de calendário, salvo se explicitado outra indicação. 

5. Por ano civil entende-se o período compreendido entre o dia 01 (um) de janeiro 
de um determinado ano e o dia 31 (trinta e um) de dezembro desse mesmo ano.-

6. As Partes declaram que estão devidamente autorizadas a celebrar o Contrato e a 
cumprir com todas as obrigações nele previstas, tendo sido satisfeitos todos os 
requisitos legais e estatutários necessários para tal. 

7. Nenhuma disposição deste Contrato poderá limitar qualquer das Partes no 
cumprimento, a todo o tempo, de normas legais e regulatórias que lhe sejam 
aplicáveis ou na satisfação de pedidos de esclarecimento ou instruções 
emanadas de qualquer autoridade com atribuições de supervisão. 

8. Caso alguma das cláusulas venha a ser julgada nula ou por qualquer forma 
inválida, por uma entidade competente para o efeito, tal nulidade ou invalidade 
não afetará a validade das restantes cláusulas do Contrato. 

9. Nenhuma modificação ou alteração ao Contrato produzirá efeitos a não ser que 
seja executada por escrito e assinada por ambas as Partes, consagrando na 
íntegra a redação de cada uma das cláusulas alteradas, aditadas ou eliminadas.---

CLÁUSULA 3a

Acesso e Utilização do Software 

1. O acesso ao Software realiza-se através de uma página de internet 
disponibilizada pela SIBS FPS, podendo ser necessária a autenticação pelo 
Utilizador para aceder a esta página. 

2. A autenticação do Utilizador para acesso ao Software realiza-se de acordo com os 
métodos de autenticação definidos pela SIBS FPS. 

3. A utilização do Software pelo Utilizador carece da utilização de um certificado 
digital, disponibilizado pela SIBS FPS através de uma página de internet 
disponibilizada pela SIBS FPS, podendo sendo necessária a autenticação pelo 
Utilizador para aceder a esta página. 
- 

4. O acesso ao certificado digital necessário para a configuração do Software 

realiza-se de acordo com os métodos de autenticação definidos pela SIBS FPS.----
5. A licença de utilização concedida por meio do presente Contrato abrange apenas 

o direito ao uso e projeção de uma cópia do Software em um único computador 
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e num único local. Se o computador no qual o programa for utilizado tiver vários 
terminais, um único programa poderá ser utilizado para todos os terminais de 
um único sistema. 
6- A utilização do Software com um propósito distinto do transporte dos dados 
diretamente entre a SIBS FPS e o Utilizador, nomeadamente para efeitos de 
troca de ficheiros com instituições bancárias, comerciantes ou outros terceiros 
ao presente Contrato, tem como condição a prévia contratação do Serviço de 
Forward de Ficheiros disponibilizado pela SIBS FPS, bem como o pagamento do 
preçário específico definido para esse serviço. 

CLÁUSULA 4 a

 Cópia de segurança 

Sujeito às restrições e limitações supraindicadas e salvo se o Software não puder ser 
duplicado, o Utilizador poderá fazer 1 (uma) única cópia do mesmo para fins de 
segurança, a qual deverá reproduzir a indicação de que os direitos de autor 
respetivos são pertença da SIBS FPS e de que a sua reprodução é proibida. 

CLÁUSULA Sa 

 Transferência do Software 

1. O Utilizador poderá transferir fisicamente o Software de um computador para 
outro, desde que utilize uma única cópia num único computador em cada 
momento. O Utilizador não poderá divulgar ou distribuir cópias do Software ou 
das instruções de utilização a terceiros, gratuita ou onerosamente. 

2. A transferência física do Software para outro computador, obriga à reemissão de 
um novo certificado digital. 

CLÁUSULA 6a 

 Alterações do Software 

O Utilizador não poderá modificar, alterar, adaptar, traduzir ou desmontar o 
Software ou as instruções de utilização nem criar outros programas baseadas 
naquele ou nestas. 
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CLÁUSULA 7a 

 Cedência do Software 

O Utilizador não poderá, a qualquer título, ceder, quer gratuita quer onerosamente, 
quer temporária quer definitivamente, o uso do Software ou certificado digital a 
qualquer terceiro. 

CLÁUSULA sa 
 Localização física do Software 

1. O Utilizador declara destinar a cópia do Software, ao seu equipamento S/N: 
S4ZNX50, localizado nas instalações de Largo do Convento de São Francisco, 
Mogadouro. 

2. O Utilizador poderá, sempre que o julgar conveniente e através de carta 
registada com aviso de receção recebida na SIBS FPS com 10 (dez) dias de 
antecedência, alterar a referência ou a morada do equipamento referidas no 
número anterior e utilizando os contactos mencionados no número 1 da cláusula 
23 . 

CLÁUSULA 92

 Compatibilidade 

A SIBS FPS garante que o Software é compatível com as especificações atuais da 
Rede MULTIBANCO. 

CLÁUSULA 10a 

 Evolução tecnológica 

1. O Utilizador obriga-se a acompanhar a evolução tecnológica que se verifique no 
Software ou nas respetivas instruções de utilização e, sempre que se detetar 
alguma incompatibilidade com aquele ou estas, a proceder à sua substituição ou 
modificação de acordo com as indicações fornecidas pela SIBS FPS, sendo o 
Utilizador a suportar os respetivos encargos das necessárias modificações ou 
substituições nos seus sistemas. 

2. Sempre que da evolução tecnológica mencionada no número anterior resultar 
incompatibilidade técnica com os sistemas do Utilizador e este não proceder, em 
tempo, às necessárias modificações ou substituições indicadas pela SIBS FPS nos 
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termos do número seguinte, a licença de utilização do Software pelo Utilizador 

caducará. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, a SIBS FPS avisará o Utilizador, com 

pelo menos 6 (seis) meses de antecedência, da data a partir da qual serão 
introduzidas alterações de evolução tecnológica. 

4. No âmbito da execução do Contrato, a SIBS FPS pode realizar todas as 

intervenções de atualização, aperfeiçoamento e desenvolvimento do conjunto 

das aplicações informáticas por si geridas que se revelem necessárias, ou tão só 
convenientes, para melhorar a eficácia, a fiabilidade ou a segurança do sistema 
que suporta a realização das tarefas de que resulta a prestação contratual aqui 
convencionada. 

CLÁUSULA 11a

 Danos ou prejuízos 

1. O Software e as instruções de utilização cujo uso é licenciado e, bem assim, 
eventuais materiais de suporte vendidos devem considerar-se nos termos e 
condições em que se encontram, não respondendo a SIBS FPS pelos resultados, 

obtidos ou não, decorrentes do uso do referido programa, materiais de suporte e 
instruções de utilização. 

2. Fica ainda expressamente estabelecido que as obrigações da SIBS FPS, neste 

Contrato, limitam-se ao fornecimento de meios e não de resultados, pelo que a 

SIBS FPS não será responsável por quaisquer despesas, danos ou prejuízos 
sofridos pelo Utilizador ou por terceiros que resultem da falta de funcionamento 
ou da errónea ou defeituosa atuação do Software, qualquer que seja a sua causa, 
com exceção dos danos ocasionados por atuação dolosa ou por negligência 

grosseira da SIBS FPS. 

CLÁUSULA 12a 

Defeitos 

1. A SIBS FPS obriga-se a, durante o período de 90 (noventa) dias a contar da data 
de disponibilização de nova versão do Software através da pagina de internet 
existente para o efeito e no caso de algum defeito do Software ser nesse período 
detetado e comunicado à SIBS FPS, sob a condição de o Software ter sido objeto 
de uma utilização e manutenção normais pelo Utilizador, substituir o Software 
defeituoso por outro sem o defeito, sem custos para o Utilizador. 
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Utilizador declara que conhece o 
Software, aceitando-o no estado em que se encontra e reconhecendo que o 
mesmo poderá conter erros ou falhas de conceção ou funcionamento, sendo as 
suas funcionalidades limitadas às respetivas capacidades. 

CLÁUSULA 13a

 Responsabilidade das Partes 

1. Qualquer das Partes será responsável pelo incumprimento ou cumprimento 
defeituoso das obrigações que para si decorrem do Contrato, sem prejuízo do 
disposto nos números seguintes desta cláusula. 

2. O Utilizador e a SIBS FPS não podem ser considerados responsáveis pelo não 
cumprimento de alguma das suas obrigações, nos termos do Contrato, quando 
tal resulte de circunstâncias a si alheias ou independentes da sua vontade, tais 
como, mas sem se limitarem a estas, greves ou conflitos coletivos de trabalho, 
atos de violência, casos fortuitos ou eventos de força maior, exceto se as puder 
razoavelmente prever e prevenir. 

3. A SIBS FPS não será responsável pelos danos que para o Utilizador possa resultar 
de erros, incorreções, desconformidades ou falhas operativas ou outros factos 
que não lhe sejam exclusivamente imputáveis a título de dolo ou negligência 
grosseira. 

4. A responsabilidade da SIBS FPS, por qualquer causa relacionada ou decorrente do 
Contrato, não ultrapassará em caso algum o valor da quantia efetivamente 
cobrada ao Utilizador e recebida pela SIBS FPS ao abrigo deste Contrato no ano 
civil em que se verifique o facto gerador da responsabilidade. 

5. Em caso de incumprimento, pelo Utilizador, das obrigações que para si emergem 
do Contrato, de utilização ou exploração do Software fora dos limites e condições 
estabelecidos neste Contrato, ou para outros fins que não os aqui previstos, ou 
de violação de quaisquer direitos da SIBS FPS ou de terceiros, o direito à 
utilização do Software caducará e o Utilizador indemnizará a SIBS FPS por todos 
os danos que esta sofra em virtude de tal comportamento do Utilizador, em 
montante que se fixa, desde já a título de cláusula penal, em 10.000,00 € (dez mil 
euros), sem prejuízo de eventual dano excedente. 
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CLÁUSULA 142

 Caso Fortuito ou de Força Maior 

1. Nenhuma das Partes será responsável pelo atraso no cumprimento das suas 

obrigações, pelo incumprimento definitivo ou pelo cumprimento defeituoso das 

mesmas, se este incumprimento for motivado por razões de força maior. 

2. Verificada uma situação de força maior que impeça o cumprimento pontual das 

obrigações pelas Partes, será o prazo para aquele cumprimento protelado pelo 

período correspondente ao do atraso daí resultante, sem prejuízo de serem 

desenvolvidos pelas Partes todos os esforços possíveis para minimizar as 

consequências do evento. 

3. Para efeitos do presente Contrato, entende-se por caso de força maior todo o 

evento imprevisível e inevitável, alheio à vontade ou ao controlo das Partes, que 

as impeça, total ou parcialmente, definitiva ou temporariamente, de realizar os 

seus objetivos e de cumprir as suas obrigações nas datas e prazos 
contratualmente fixados. Sem que a enumeração seja limitativa, poderão revestir 

a natureza de força maior o estado de guerra, declarada ou não, as rebeliões ou 
motins, as catástrofes naturais, como incêndios, inundações e terramotos e os 

cortes de comunicações. 

CLÁUSULA 152

 Cedência da posição contratual 

Nenhuma das Partes poderá transmitir, no todo ou em parte, a qualquer terceiro, 

seja a que título for, a sua posição contratual ou os direitos e obrigações 
emergentes do Contrato, sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte, 

exceto se a transmissão se verificar a favor de sociedades do mesmo grupo 

societário da cedente e que se encontrem legalmente habilitadas à prática dos atos 
e operações que viabilizem adequadamente a execução do Contrato. 

CLÁUSULA 16a 

 Preços e condições financeiras 

1. O Utilizador assume a responsabilidade de pagar à SIBS FPS, pela geração e 
disponibilização do certificado digital e pela licença de uso do Software no mês 
da geração do certificado digital, uma mensalidade no valor de 30 € (trinta euros) 
acrescido de IVA à taxa legal aplicável. 
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2. O Utilizador deverá informar a SIBS FPS aquando da descontinuação da utilização 
do serviço procedendo a SIBS FPS à revogação do certificado digital gerado. 

3. O valor da mensalidade referida no número um (1) será objeto de uma revisão 
pela SIBS FPS no final de cada ano civil, em função da taxa de variação média 
anual (ano civil) do Índice de Preço no Consumidor (excluindo habitação), 
arredondada a duas casas decimais e com valor absoluto maior ou igual a zero, 
publicada pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) com respeito ao período 
decorrido desde a última fixação de preços. 

4. Qualquer deslocação efetuada por técnico da SIBS FPS às instalações do 
Utilizador em Portugal continental, a pedido deste, será debitada ao valor de 
150,00 € (cento e cinquenta euros) por hora, acrescido de IVA à taxa legal 
aplicável. Qualquer deslocação às instalações do Utilizador fora de Portugal 
continental, a pedido deste, fica condicionada à aprovação prévia da SIBS FPS e 
disponibilidade de transportes e alojamento, cujos custos serão integralmente 
suportados pelo Utilizador. 

5. Os pagamentos emergentes da prestação de serviços abrangidos pelo Contrato 
serão mensais, sendo realizados por Débito Direto. Para este efeito, com a 
celebração do presente Contrato o Utilizador preenche e entrega à SIBS FPS uma 
Autorização de Débito em Conta. A SIBS FPS comunicará posteriormente ao 
Utilizador o número atribuído à Autorização de Débito em Conta gerada pelo 
sistema de Débito Direto e o número de identificação da SIBS FPS no sistema de 
Débito Direto. Em caso de mora no pagamento de quaisquer quantias devidas 
pelo Utilizador, a SIBS FPS reserva-se o direito de cobrar juros à taxa legal 
aplicável. 

 CLÁUSULA 17a 

 Vigência 

1. O Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e tem uma duração inicial 
de 1 (um) mês. 

2. O Contrato renova-se automaticamente por iguais e sucessivos períodos de 1 
(um) mês, salvo havendo denúncia qualquer uma das Partes, comunicada à outra 
Parte por intermédio de carta registada com aviso de receção, recebida com uma 
antecedência não inferior a 7 (dias) dias relativamente ao termo do período 
inicial ou de qualquer uma das suas renovações. 
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 CLÁUSULA 182 

 Resolução 

1. Qualquer das Partes poderá resolver o Contrato em caso de incumprimento pela 
outra Parte, ou cumprimento defeituoso, de uma ou mais obrigações do mesmo 
decorrentes, desde que observadas as condições previstas nesta cláusula. 

2. Verificando-se o incumprimento do Contrato, ou o seu cumprimento defeituoso, 
por qualquer das Partes, a Parte faltosa será notificada pela outra Parte, por 
intermédio de carta registada com aviso de receção, para, no prazo de 30 (trinta) 
dias, cumprir integralmente as suas obrigações e sanar a situação de 
incumprimento. 

3. Caso a Parte faltosa não cumpra as suas obrigações, não corrija ou não repare as 
consequências do incumprimento havido no prazo fixado no número anterior, a 
Parte lesada poderá, sem prejuízo do direito à indemnização que eventualmente 
lhe caiba nos termos da cláusula 13-2, resolver o Contrato mediante comunicação 
à outra Parte, por intermédio de carta registada com aviso de receção, após a 
finalização do prazo mencionado no número anterior. 

4. Sem prejuízo dos casos que possam determinar a resolução do Contrato nos 
termos legais, poderá o Contrato ser resolvido, mediante carta registada com 
aviso de receção, sem necessidade de qualquer pré-aviso sempre que se 
verifique qualquer uma das seguintes circunstâncias: 

a) A dissolução de alguma das Partes; 
b) A apresentação por qualquer das Partes à insolvência ou declaração de 

insolvência quando esta seja requerida por terceiros; 
c) A cedência da posição contratual no Contrato por uma das Partes, sem o 

prévio consentimento por escrito da outra Parte, nos termos da cláusula 162.-

CLÁUSULA 19a 

 Desinstalação do Software 

Cessando o Contrato, por qualquer motivo, o Utilizador obriga-se à imediata 
desinstalação do Software do computador onde o haja instalado, devendo eliminar 
todos os componentes do Software, certificado digital e a documentação associada 
que pertençam à SIBS FPS, sem deles reter qualquer cópia. 

CLÁUSULA 202 
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Confidencialidade 

1. Os termos e todo o conteúdo do Contrato e de todas as informações que tenham 
sido ou a partir dele venham a ser reciprocamente apresentadas pelas Partes 
têm natureza confidencial, pelo que ambas as Partes se devem considerar 
incondicional e irrevogavelmente obrigadas a observar essa confidencialidade, 
não divulgando, nem usando, nem permitindo a sua divulgação ou uso fora da 
finalidade a que o Contrato serve. 

2. A obrigação de confidencialidade constante do número anterior manter-se-á em 
vigor após o termo do Contrato, independentemente do motivo por que ocorra, 
até que a informação de natureza confidencial se torne, nos termos apropriados, 
do conhecimento público. 

CLÁUSULA 21a

 Comunicações entre as Partes 

1. Sem prejuízo de forma diversa expressamente prevista noutras cláusulas deste 
Contrato, quaisquer comunicações entre as Partes a realizar no âmbito do 
Contrato podem ser efetuadas por meio de carta registada com aviso de receção, 
através de telecópia (fax) ou de correio eletrónico (e-mail). 

2. Para efeitos das notificações, citações e comunicações a realizar ao abrigo deste 
Contrato, e salvo indicação escrita em contrário, são as seguintes as direções, 
faxes e email das Partes: 

Município de Mogadouro 
Morada: Largo do Convento de São Francisco, 5200-244 Mogadouro 
Email: geral@mogadouro.pt 
Telefone : (+351) 279 340 100 
Fax: (+351) 279 341 874 

SIBS Forward Payment Solutions, S.A 
Morada: Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031 Lisboa 
Emoli: sac.suporte@sibs.pt 
Tel: (+351) 21 791 87 98 
Fax: (+351) 21 418 23 39 
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CLÁUSULA 22a 

Exercício de direitos 

O não exercício, o exercício tardio, ou o exercício parcial, de qualquer direito que 
assista a qualquer das Partes, ao abrigo do Contrato e durante a sua vigência, não 
importa a renúncia a esse direito nem impede o seu exercício posterior. 

CLÁUSULA 232

 Lei aplicável e resolução de litígios 

O Contrato será regido pela lei portuguesa e, para qualquer litígio que envolva a sua 
interpretação ou execução, ambas as Partes acordam em estabelecer como 
competente para a resolução do mesmo o Tribunal da Comarca de Lisboa, com 
renúncia expressa a qualquer outro. 

O Contrato é feito no dia   de   de 2019, em dois exemplares 
originais de igual conteúdo e valor, devidamente assinados pelos representantes das 
Partes, ficando um exemplar na posse de cada uma das Partes. 

O Utilizador, SIBS FPS 

Francisco José Mateus Albuquerque 
Guimarães 

Presidente da Câmara Municipal 

Maria Madalena Cascais 
Mendes Tomé 

Presidente da Comissão 
Executiva 

João Luís de Oliveira Baptista 

Administrador Executivo 

 Analisada a minuta de contrato programa, o executivo, deliberou por 
unanimidade aprová-la com as alterações introduzidas em reunião, e dar 
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poderes ao Senhor Presidente da Câmara para em representação do 
Município proceder à sua assinatura. 

----16.DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMATICA E 
PATRIMÓNIO — INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE MANUEL 
JOAQUIM MORAIS CASIMIRO PARA COMPRA DE PARCELA DE 
TERRENO A TITULO DE ALINHAMENTO DE LOTE SITUADO NA 
URBANIZAÇÃO NOSSA SENHORA DO CAMINHO — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: O Senhor Presidente propôs a retirada do presente assunto 
da ordem do dia, para que os Serviços da Autarquia verifiquem a titularidade 
da parcela de terreno, uma vez que o município não foi o promotor do 
loteamento, para posteriormente ser presente em próxima reunião do 
executivo. 

 17.DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO À MELHORIA DO 
ALOJAMENTO DE JOSÉ FRANCISCO PIRES CARVALHO — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. Foi presente um requerimento de José Francisco Pires 
Carvalho, datado de dez de dezembro de dois mil e dezoito, registado com o 
número onze mil quatrocentos e noventa e oito barra dezoito, residente na 
rua Nossa Senhora das Dores, n°10, da freguesia de Brunhoso deste 
concelho a solicitar o apoio à melhoria do alojamento. 
  Na sequência do pedido foi presente a informação número cento e 
cinquenta e seis barra dezanove da Divisão de Infraestruturas e Obras 
Municipais onde refere o seguinte: 
 1° Salvo melhor opinião, entendemos que estão efetivamente 
compron)etidas as condições mínimas de habitabilidade derivado ao mau 
estado de conservação da cobertura, porta e janelas exteriores ao edifício.---
 2°-Procedemos ao levantamento dos trabalhos conforme se 
apresentam no mapa de quantidades e orçamentos, calculam-se os custos 
com uma eventual intervenção no montante de 10.640,50€ (dez mil 
seiscentos e quarenta euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce a taxa 
legal em vigor." 
  Após análise e considerando a informação técnica supratranscrita, o 
Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 
Regulamento para a Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos 
do Município de Mogadouro, conceder o apoio para a realização das obras 
solicitadas pelo requerente, atribuindo-lhe um subsídio até ao valor de sete 
mil e quinhentos euros (€7.500,00) destinado à ajuda à recuperação da 
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habitação, que comprovará mediante a apresentação de faturas, sendo a 
fiscalização e relatório da obra elaborados pelos técnicos da Divisão de 
Infraestruturas e Obras Municipais, devendo ser elaborado o respetivo 
protocolo onde constarão as obrigações de ambas as partes. 

 18.DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOIO À MELHORIA DO 
ALOJAMENTO DE JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO:- Foi presente um requerimento de José do Nascimento 
Silva, datado de vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezanove, registado 
com o número dois mil cento e vinte barra dezanove, residente na rua das 
Eiras de Baixo n°12, da freguesia de Vale da Madre deste concelho a 
solicitar o apoio à melhoria do alojamento. 
  Na sequência do pedido foi presente a informação número cento e 
cinquenta e sete barra dezanove da Divisão de Obras Municipais onde refere 
que não estão comprometidas as condições mínimas de habitabilidade 
relativas à parte do edifício (rés-do-chão) que neste momento está habitada.-
 O Executivo, tendo em conta a informação suprarreferida deliberou, por 
unanimidade indeferir o pedido do requerente, por não estarem 
comprometidas as condições mínimas de habitabilidade. 

 19. REQUERIMENTO DE JOSÉ ANTÓNIO PATRÃO, LDA. PARA 
APOIO Á CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL- ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 
Foi presente um requerimento de, José António Patrão, Lda., datado de 
dezassete de outubro de dois mil e dezoito, registado com o número 
"2018,EXP,E,GE.346". em que solicitou, ao abrigo do Regulamento de Apoio 
a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal apoio 
financeiro à criação de um posto de trabalho.  
  Na sequência do despacho do senhor presidente da Câmara, de cinco 
de dezembro dois mil e dezanove, o chefe de gabinete, Aníbal José Moreno, 
informou, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove, o seguinte:  
 -JOSÉ PATRÃO, LOA., contribuinte n.° 508865441, com o NISS: 
25088654411, com sede na Zona Industrial de Mogadouro, União de 
Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, Zona 
Industrial de Mogadouro, concelho de Mogadouro, solicita apoio ao abrigo do 
Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Municipal, pela criação de dois postos de trabalho.  
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 Analisada a documentação, verifica-se que a requerente iniciou a 
atividade em 18-03-2009, conforme Declaração de Início de Atividade que 
apresentou na Autoridade Tributária, com o CAE: 43210 INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, como atividade principal. 
Requer apoio pela criação de dois postos de trabalho, para o efeito 
apresenta dois contratos de trabalho sem termo, com início em 6-06-2018, 
com o trabalhador Igor Miguel silva Cordeiro, NIF: 255934777 e comunicação 
do mesmo à Segurança Social, outro com inicio em 14-092018, com a 
trabalhadora Lara Manuela Cristal Ortega, NIF: 263661075 e comunicação à 
Segurança Social. 
 Da consulta das declarações de remunerações entregues na 
Segurança Social, verifica-se que em maio/2017 tinha 23 trabalhadores, 
estando incluídos os trabalhadores apoiados poe deliberação de 23-01-2018, 
com a admissão destes novos trabalhadores contratados sem termo, 
mantêm-se o mesmo número de trabalhadores, ou seja, 23 (vinte e três), 
conforme cópias das declarações de remunerações entregues na Segurança 
Social, que juntou dos meses de junho/2018 a setembro/2018. Não se 
verifica a criação de mais dois postos de trabalho. 
 Apresenta também declaração de compromisso de honra a manter os 
postos de trabalho pelo período de cinco (5) anos. 
 Não está em condições de ser aprovado o apoio solicitado nos termos 
do Regulamento". 
 Concordando com a informação supratranscrita, o Executivo deliberou, 
por unanimidade, indeferir o pedido de apoio formulado pelo requerente. 

----20. REQUERIMENTO DE PLAMIR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, 
MAQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA. PARA APOIO Á 
CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 
Foi presente um requerimento de Plamir — Comércio de Automóveis 
Maquinas Agrícolas e Industriais, datado de cinco de dezembro de dois mil e 
dezoito, registado com o número "2019.EXP,E,GE,17", em que solicitou, ao 
abrigo do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de 
Interesse Municipal apoio financeiro à criação de um posto de trabalho.  
 Na sequência do despacho do senhor presidente da Câmara, de quatro 
de janeiro dois mil e dezanove, o chefe de gabinete, Aníbal José Moreno, 
informou, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove, o seguinte:  
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  "PLAMIR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, MAQUINAS AGRÍCOLAS 
E INDUSTRIAIS, contribuinte n.° 505409437, com o NISS: 20003442050, 
com sede na Reta de Vale da Madre, 5200-217 Mogadouro, União de 
Freguesia de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, Zona 
Industrial de Mogadouro, concelho de Mogadouro, solicita apoio ao abrigo do 
Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Municipal, pela criação de dois postos de trabalho.  
 Analisada a documentação, verifica-se que a requerente iniciou a 
atividade em 07-02-2002, conforme Declaração de Início de Atividade que 
apresentou na Autoridade Tributária, com o CAE: 46610 COMÉRCIO POR 
GROSSO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, como atividade 
principal,CAE:45110,45200,46690 e 77310, como atividades secundárias.----
  Requer apoio pela criação de um posto de trabalho, apresenta contrato 
de trabalho sem termo, com o trabalhador Mário Afonso Pina Cordeiro, 
NIF:163047332, NISSS:11060717276 com início em 01/08/2018 e 
comunicação de admissão à Segurança Social. 
  Da consulta das declarações entregues na Segurança Social, verifica-
se que em novembro/2017 tinha 9 trabalhadores, de janeiro de 2018 a julho 
de 2018, tinha 8 trabalhadores e a partir de agosto/2018 a outubro de 2019 
passou a rer 9 trabalhadores, onde se inclui o Mário Afonso Pina Cordeiro. 
Acontece que mantem o mesmo número de trabalhadores que em novembro 
de 2017, quando lhe foi aprovado o apoio para dois postos de trabalho. 
  Não se verifica a criação líquida de mais um posto de trabalho. 
Apresenta também declaração de compromisso de honra a manter os postos 
de trabalho pelo período de cinco (5) anos. 
 Verifica-se a criação de um posto de trabalho com caráter de 
permanência. 
 Apresenta também a declaração de compromisso de honra em que se 
compromete a manter os postos de trabalho pelo período mínimo de cinco 
(5) anos.  
 Não está em condições de ser aprovado o apoio solicitado nos termos 
do Regulamento". 
 Concordando com a informação supratranscrita, o Executivo deliberou, 
por unanimidade, indeferir o pedido de apoio formulado pela requerente. 

----21. REQUERIMENTO DE BRUNO OSÓRIO UNIPESSOAL, LDA, PARA 
APOIO Á CRIAÇÃO DE TRÊS POSTOS DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
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DELIBERAÇÃO: O Senhor Presidente propôs a retirada do presente 
assunto da ordem do dia, para ser presente em próxima reunião do 
executivo. 

----22. REQUERIMENTO DE VALCOVO CASA AGRÍCOLA LDA, PARA 
APOIO Á CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO:Foi presente um requerimento de VALCOVO- CASA 
AGRICOLA,LDA., datado de dois de janeiro de dois mil e dezanove, 
registado com o número "2019,EXP,E,GE,67", em que solicitou, ao abrigo do 
Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Municipal apoio financeiro à criação de um posto de trabalho.  
 Na sequência do despacho do senhor presidente da Câmara, de nove de 
janeiro dois mil e dezanove, o chefe de gabinete, Aníbal José Moreno, 
informou, em vinte e sete de março de dois mil e dezanove, o seguinte: 
 "VALCOVO - CASA AGRÍCOLA, LDA., contribuinte n° 513532080, com o 
NISS: 25136320800, com sede na Rua de São Francisco n°5, Freguesia de 
Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, concelho de Mogadouro, 
5200-244 Mogadouro, solicita apoio ao abrigo do Regulamento de Apoio a 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal, pela criação de 
postos de trabalho. 
 Analisada a documentação, verifica-se que a requerente iniciou a 
atividade em 5-05-2015, conforme Declaração de Inicio de Atividade que 
apresentou na Autoridade Tributária, com o CAE: 01251 CULTURA DE 
FRUTOS DE CASCA RIJA, como atividade principal, CAE: 01261 Olivicultura 
e CAE: 01450 criação de OVINOS E CAPRINOS, como atividades 
secundárias. 
 Requer apoio pela criação de um posto de trabalho, para eleito 
apresenta um contrato de trabalho sem termo, com inicio em 1-12-2018, com 
o trabalhador António Manuel Marta Borges, com o NIF: 201780976, NISS: 
11061504390 e comunicação de admissão do mesmo à Seg. Social. 
 Da consulta das declarações de remunerações entregues na Seg. 
Social, verifica-se que em junho/2018 e novembro/2018 tinha três 
trabalhadores, passando em dezembro/2018 a ter quatro trabalhadores, 
conforme cópia das declarações de remunerações que entregou na 
Segurança Social, onde se inclui no mês de dezembro de 2018 o trabalhador 
contratado. Verifica-se a criação de um posto de trabalho com carácter de 
permanência. 
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 Apresenta também declaração de compromisso de honra a manter os 
postos de trabalho pelo período de cinco (5) anos. 
 Está em condições de ser aprovado o apoio solicitado nos termos do 
Regulamento, no valor de 4.800,00 euros, devendo ser elaborado o respetivo 
-PROTOCOLO".  
 Analisada a informação supratranscrita e, de acordo com os critérios 
definidos no artigo sexto do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais 
Económicas de Interesse Municipal, publicado no Diário da República 
número cento e três, de vinte e oito de maio de dois mil e quinze, aviso 
número cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro barra dois mil e quinze, 
com declaração de retificação número quatrocentos e sessenta e cinco barra 
dois mil e quinze, publicada no Diário da República número cento e onze, de 
nove de junho de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
apoiar este empresário na criação de um posto de trabalho, por entender que 
continuará a contribuir para o desenvolvimento e dinamização do concelho 
de Mogadouro.  
 Mais foi deliberado que o apoio para a criação do posto de trabalho 
será financeiro, conforme dispõe a alínea d) do n.° 2 do artigo 4.° do 
regulamento municipal enunciado, traduzido no pagamento de um subsídio 
na importância de quatro mil e oitocentos euros (€4.800.00), regendo-se 
pelas cláusulas do protocolo que lhe servirá de base. 

 23. REQUERIMENTO DE ANA CATARINA MENDES, PARA APOIO 
Á CRIAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. Foi presente um requerimento de Ana Catarina Mendes, 
datado de onze de dezembro de dois mil e dezoito, registado com o número 
2019,EXP.E.GE,84", em que solicitou, ao abrigo do Regulamento de Apoio a 

Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal apoio financeiro 
à criação de um posto de trabalho.  
 Na sequência do despacho do senhor presidente da Câmara, de onze de 
janeiro dois mil e dezanove, o chefe de gabinete, Aníbal José Moreno, 
informou, em um de abril de dois mil e dezanove, o seguinte: Ana Catarina 
Mendes, contribuinte n° 245644865. com o NISS: 12033573314, com 
estabelecimento comercial, no Bairro de S. José, Rua Direita n°52, 5200-232 
Mogadouro, concelho de Mogadouro, solicita apoio ao abrigo do 
Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Municipal, pela criação do próprio emprego. 



ATA Número 07/2019 Pág. 249 

Reunião de 9 de abril de 2019 

 "Analisada a documentação, verifica-se que a requerente se coletou em 
11-12-2018, como empresária em nome individual, conforme Declaração de 
Inicio de Atividade que apresentou na Autoridade Tributária, com o CAE: 
56301 CAFÉS, cafés como atividade principal e CAE:56101 
RESTAURANTES TIPO TRADICIONAL como atividade secundária, 
apresenta também declaração de enquadramento na Segurança Social como 
independente, estando isenta de contribuições até 31-12-2019, conforme 
artigo 145°do Código Regime Contributivo da Segurança Social. 
 Apresenta também declaração de compromisso de honra a manter os 
postos de trabalho pelo período de cinco (5) anos. 
 Está em condições de ser aprovado o apoio solicitado nos termos do 
Regulamento, no valor de 4.800,00 euros, devendo ser elaborado o respetivo 
"PROTOCOLO".  
 Analisada a informação supratranscrita e, de acordo com os critérios 
definidos no artigo sexto do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais 
Económicas de Interesse Municipal, publicado no Diário da República 
número cento e três, de vinte e oito de maio de dois mil e quinze, aviso 
número cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro barra dois mil e quinze, 
com declaração de retificação número quatrocentos e sessenta e cinco barra 
dois mil e quinze, publicada no Diário da República número cento e onze, de 
nove de junho de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
apoiar este empresário na criação de um posto de trabalho, por entender que 
continuará a contribuir para o desenvolvimento e dinamização do concelho 
de Mogadouro.  
 Mais foi deliberado que o apoio para a criação do posto de trabalho 
será financeiro, conforme dispõe a alínea d) do n.° 2 do artigo 4.° do 
regulamento municipal enunciado, traduzido no pagamento de um subsídio 
na importância de quatro mil e oitocentos euros (€4.800,00), regendo-se 
pelas cláusulas do protocolo que lhe servirá de base. 

24.COMISSÃO DAS SOLENIDADES DO DIVINO SENHOR DOS PASSOS 
DE MOGADOURO - SOLENIDADES 2019- PEDIDO DE CONCESSÃO DE 
SUBSIDIO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Analisado o ofício número seis, 
de quatro de abril do corrente ano, do presidente da Comissão das 
Solenidades do Divino Senhor dos Passos de Mogadouro, Antônio Manuel 
Esteves, com sede no Largo da Misericórdia, na vila de Mogadouro, 
registado com o número"2019,EXP,E,GE,651", a Câmara deliberou, por 
unanimidade, nos termos do disposto na alínea u) do n.° 1 do artigo 33.°, 
anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, apoiar a realização destas 
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atividades que tiveram o seu dia principal no dia sete de abril, considerando-
as de interesse para o município e atribuindo à referida comissão, 
contribuinte número 900874449, um subsídio no valor de mil e quinhentos 
euros (€1.500,00), após cabimentação, destinado ao pagamento da banda 
de música, sendo o pagamento efetuado após apresentação do ultimo 
relatório de contas junto dos serviços de Contabilidade desta Autarquia. 
FORMAS DE VOTAÇÃO: - O senhor presidente, Francisco Guimarães e a 
senhora vereadora Virgínia Vieira, não estiveram presentes no momento da 
análise e votação deste assunto, por se considerarem impedidos, cumprindo 
o disposto no n.° 4 do artigo 31.° e alínea a) do n.° 1 do artigo 69.° do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei n.° 4/2015, de 7 
de janeiro e ainda o n.° 6 do artigo 55.°, anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro, por fazerem parte daquela comissão. 

25.PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE USO E UTILIZAÇÃO DE BALCÃO 
MÓVEL ENTRE A CIM-TTM E O MUNICÍPIO DE MOGADOURO - 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO MÓVEL 
ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P. E 
CIM -TTM E OS MUNICÍPIOS DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES-
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: Foi presente um e-mail enviado pelo Primeiro 
Secretário da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes no 
qual anexa duas minutas de protocolos, uma relativa Protocolo de Cedência 
de Uso e Utilização de Balcão Móvel entre a CIM-TTM e o Município de 
Mogadouro e outra relativa ao Protocolo de Colaboração do Espaço Cidadão 
móvel entre a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. e CIM -TTM 
e os Municípios das Terras de Trás-os-Montes, que a seguir se transcrevem: 
 PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE USO E UTILIZAÇÃO DE "BALCÃO MÓVEL" 
ENTRE: 
A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRÁS-OS-MONTES (CIM — UM), 
pessoa coletiva de direito público de natureza associativa e âmbito territorial, titular 
do NIPC 510 957 544, com sede na Rua Visconde da Bouça, apartado 238, 5301-903, 
Bragança, representada neste ato pelo Presidente do Conselho Intermunicipal, Dr. 
Artur Manuel Rodrigues Nunes, na qualidade de primeira outorgante; 
e 
O MUNICÍPIO DE MOGADOURO, NIPC 506 851 168, com sede no Convento de S. 
Francisco, 5200-244 Mogadouro, representada pelo respetivo Presidente da Câmara 
Municipal, Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães, como segundo 
outorgante; 
CONSIDERANDO: 
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a) Que a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) é 
uma entidade de âmbito territorial NUTIII — Terras de Trás-os-Montes, 
integrante da NUTII Norte, que se estende por 5.537,7 km2 e agrega os 
Municípios de Alfândega da Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do 
Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, visando 
estatuariamente a realização de interesses comuns aos municípios que a 
integram; 

b) Que a CIM — UM promoveu a Candidatura NORTE-09-0550-FEDER-000036, 
com o Código NORTE-50-2016-12 / "Promoção das TIC na Administração e 
Serviços Públicos", com vista à implementação de um inovador serviço 
itinerante de atendimento descentralizado da Administração Pública, 
designado por Balcão Móvel, a servir os cidadãos da área territorial da 
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) e que 
integra o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial das Terras de 
Trás-os-Montes. 

c) Que tal projeto envolvia a aquisição e adaptação de veículos automóveis 
elétricos a utilizar como serviços itinerantes para a promoção de uma 
administração em rede, de forma a promover o desenvolvimento e integração 
de equipamentos tecnológicos interativos de suporte ao novo modelo de 
atendimento e integração destes sistemas e infraestruturas tecnológicas com 
os existentes nas diferentes áreas e níveis de administração, tendo em vista 
uma maior eficácia na interação da Administração Pública com os cidadãos e 
um aumento do número de acessos aos serviços públicos digitais e da oferta 
de serviços. 

d) Que o objetivo geral da operação visa fomentar a diferenciação, inovação, 
competitividade e coesão territorial através dos "Balcões Móveis", tendo em 
vista promover a eficiência ambiental das administrações e organismos 
públicos; aumentar o acesso e o uso dos serviços públicos digitais de natureza 
local e central e melhorar a eficiência interna da administração pública 
através de TIC; aumentar a proximidade dos serviços da administração pública 
com os cidadãos; e qualificar a prestação do serviço público. 

e) Que, as Câmara Municipais que integram a CIM — UM figuram como 
parceiros no desenvolvimento da "Medida 2.3 c) Balcão Móvel" prevista 
naquele Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial das Terras de 
Trás-os-Montes e que, nessa medida, comungam e partilham integralmente 
dos pressupostos que presidiram à supra referida candidatura e dos objetivos 
a prosseguir na execução de tal projeto. 
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f) Que, em execução daquela candidatura e projeto, a CIM-TTM adquiriu nove 
Viaturas Comerciais adaptadas a Balcões Móveis de atendimento ao público, 
para utilização de cada um dos Municípios que integram a Comunidade 
Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes; 

Entre os Outorgantes é estabelecido e celebrado o presente protocolo de cedência 
de uso e utilização de viatura de atendimento móvel ao público / Balcão Móvel, que 
se vai reger pelas cláusulas seguintes: 
 Cláusula Primeira 
 (Objeto) 
UM: A CIM — TTM é dona a legitima possuidora da viatura comercial Nissan E-NV 
200 de 40kw/h com a matrícula 58-VV-69 adaptada a Balcão Móvel de atendimento 
móvel ao público, adiante designada por "Balcão Móvel", equipada com os 
equipamentos constantes no Anexo ao presente protocolo.  
DOIS: Pelo presente protocolo, a CIM — TTM cede ao Município de Mogadouro o uso 
e utilização daquele "Balcão Móvel". 
 Cláusula Segunda 
 (Regime legal aplicável) 
A cedência é feita em regime de comodato e sem prévia determinação de prazo. 
 Cláusula Terceira 
 (Finalidade) 
Nos termos previstos nos Considerandos elencados, a cedência de uso e utilização 
da viatura de atendimento móvel / Balcão Móvel ao Município destina-se a 
circulação por todas as freguesias do respetivo Concelho, funcionando como 
unidade móvel de serviços públicos da Administração com as características do 
Balcão do Cidadão de forma a permitir aos munícipes resolver os assuntos que 
sejam da competência do município junto dos seus locais de residência e 
disponibilizando também serviços da Administração Central, com vista a aumentar a 
proximidade dos serviços da Administração pública com os cidadãos e qualificar a 
prestação do serviço público. 
 Cláusula Quarta 
  (Gratuitidade da cedência)  
A cedência é gratuita e não importa o pagamento de quaisquer contrapartidas 
financeiras pelo Município. 
 Cláusula Quinta 
  (Obrigações do Segundo Outorgante)  
UM: O Município obriga-se a manter o equipamento cedido / Balcão Móvel em 
perfeito estado de conservação e segurança, sendo da sua inteira e exclusiva 
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responsabilidade a respetiva guarda, utilização, circulação, manutenção e 
reparação. 
DOIS: O Município obriga-se expressamente ainda a: 

a) Celebrar respetivos contratos de seguro de responsabilidade civil automóvel a 
favor de terceiros e danos próprios do veículo, designadamente com as 
coberturas de choque, colisão e capotamento; incendi°, raio e explosão; 
fenómenos da natureza; atos de vandalismo; e riscos sociais e políticos. 

b) Respeitar a personalização existente na viatura, incluindo os logotipos 
institucionalmente previstos no âmbito da candidatura referenciada nos 
Considerandos. 

c) Ministrar formação para os funcionários municipais, nas áreas necessárias ao 
desempenho das suas funções, incluindo formação nas aplicações de gestão 
municipal, que tem como principal objetivo dotar os formandos de 
conhecimentos e competências que permitam comunicar positiva e 
persuasivamente e em conformidade com os padrões vigentes de cortesia, 
urbanidade e ética, assim como adquirir conhecimentos para o domínio das 
várias aplicações informáticas. 

 Cláusula Sexta 
  (Vigência)  
UM: O presente Protocolo é celebrado por tempo indeterminado e caduca por 
vontade das partes, obrigando-se neste caso o Município a restituir o Balcão Móvel 
cedido em utilização. 
DOIS: Cessada a utilização, o Município não terá direito a qualquer indemnização ou 
compensação, nem poderá alegar o direito de retenção em relação a eventuais 
obras ou benfeitorias incorporadas no bem objeto do presente Protocolo. 
Este Protocolo merece a concordância das entidades signatárias e é assinado pelos 
respetivos representantes legais, em dois exemplares e vai composto por 8 páginas 
(incluindo anexos). 
Bragança, aos de de 2019 
Pela Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM — TTM): 

Pelo Município de Mogadouro 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO ESPAÇO CIDADÃO MOVEL 
ENTRE: 
A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I. P., adiante designada 



ATA Número 07/2019 Pág. 254 

Reunião de 9 de abril de 2019 

por "AMA" ou Primeira Outorgante, pessoa coletiva n.2 508 184 509, com sede na 

Rua Abranches Ferrão, n.2 10, 3.2 G, 1600-001, em Lisboa, neste ato representada 

por [ ....... ......], na qualidade de [ ] do Conselho Diretivo, com poderes para 

o ato, 
E 
A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes adiante designada por 

CIM-TTM ou Segunda Outorgante pessoa coletiva n.2 510 957 544 , com sede na 

Rua Visconde da Bouça, Apartado 238 - 5300-318 Bragança, neste ato representada 

por Artur Manuel Rodrigues Nunes, na qualidade de Presidente do Conselho 

Intermunicipal com poderes para o ato, 
E 
Os Municípios das Terras de Trás os Montes adiante designada por Municípios ou 

Terceiros Outorgantes 
designadamente: 
Município de Alfândega da Fé, pessoa coletiva n.2 506 647 498, com sede no Largo 

D. Dinis, 5350-014, Alfândega da Fé, neste ato representada por Berta Ferreira 

Milheiro Nunes, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal com poderes para 

o ato; 
Município de Bragança, pessoa coletiva n.2 506 215 547, com sede no Forte de S. 

João de Deus, 5301-902 Bragança, neste ato representada por Hernâni Dinis 

Venâncio Dias, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal com poderes para 

o ato; 
Município de Macedo de Cavaleiros, pessoa coletiva n.2 506 697 339, com sede no 

Jardim 1.2 de Maio, 5340-218 Macedo de Cavaleiros, neste ato representada por 

Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal com poderes para o ato; 
Município de Miranda do Douro, pessoa coletiva n.2 506 806 898, com sede no 
Largo D. João III, 5210-190 Miranda do Douro, neste ato representada por Anabela 

Torrão, na qualidade de Vereadora da Câmara Municipal com poderes para o ato; 
Município de Mirandela, pessoa coletiva n.2 506 881 784 , com sede na Praça do 

Município, 5370-288 Mirandela, neste ato representada por Júlia Maria de Almeida 
Lima e Sequeira Rodrigues , na qualidade de Presidente da Câmara Municipal com 

poderes para o ato; 
Município de Mogadouro, pessoa coletiva n.2 506 851 168, com sede no Convento 
de S. Francisco, neste ato representada por Francisco José Mateus Albuquerque 
Guimarães, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal com poderes para o 
ato; 
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Município de Vila Flor, pessoa coletiva n.<2 506 696 464, com sede na Avenida 
Marechal Carmona, 5360-303 Vila Flor, neste ato representada por Fernando 
Francisco Teixeira de Barros, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal com 
poderes para o ato; 
Município de Vimioso, pessoa coletiva n.P 506 627 888, com sede na Praça Eduardo 
Coelho, 5230-315 Vimioso, neste ato representada por António Jorge Fidalgo 
Martins, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal com poderes para o ato; 
Município de Vinhais, pessoa coletiva n.9 501 156 003, com sede na Rua das Freiras, 
5320-326 Vinhais, neste ato representada por Luís dos Santos Fernandes, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal com poderes para o ato. 
CONSIDERANDO QUE: 

(A)Nos termos do Decreto-Lei n.9 74/2014, de 13 de maio, foi estabelecida a 
Rede de Espaços Cidadão, a qual resulta de parcerias a realizar entre a 
Administração Pública Central e outras entidades (autarquias, entidades do 
terceiro setor e entidades que prestem serviços de interesse público), 
destinada a prestar assistência digital aos cidadãos que não possam ou não 
saibam utilizar os serviços públicos prestados digitalmente; 

(B)Os Espaços Cidadão prosseguem o objetivo de garantir aos cidadãos e 
empresas um acesso digital assistido e especializado aos serviços públicos 
prestados através da internet, através de mediadores de atendimento digital, 
com vista à promoção da literacia digital da população, capacitando o cidadão 
a interagir digitalmente com a Administração Pública; 

(C)A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) é um 
agrupamento de municípios, constituída por nove concelhos da NUT III de 
Terras de Trás-os-Montes, nomeadamente Alfândega da Fé, Bragança, 
Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, 
Vimioso e Vinhais. 

(D)No âmbito deste projeto, cabe à AMA, enquanto entidade promotora, 
coordenadora e reguladora, estabelecer acordos com os demais órgãos e 
serviços da Administração Pública, de modo a promover a prestação dos 
respetivos serviços nos Espaços Cidadão; 

(E) A AMA, a CIM-TTM e os respetivos Municípios têm interesse em colaborar no 
lançamento de projetos que, tirando proveito das potencialidades das 
tecnologias de informação e comunicação, contribuam para a modernização 
da Administração Pública, em particular na vertente de relacionamento com o 
cidadão; 

(F) A AMA está articulada com os demais organismos do Estado cujos serviços 
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são prestados através do atendimento digital assistido nos Espaços Cidadão, 
designadamente com vista a garantir uma formação e um apoio de 
retaguarda adequado aos mediadores de atendimento digital; 

(G)As prestações objeto do presente protocolo não estão nem são suscetíveis de 
estar submetidas à concorrência de mercado, designadamente em razão da 
sua natureza, bem como da posição relativa das partes no protocolo e do 
contexto da sua própria formação, sendo por isso contratação excluída dos 
procedimentos de formação de contratos públicos, nos termos do artigo 5.9 e 
n.2 5 do artigo 5.9-A do Código dos Contratos Públicos.  

Conjuntamente designadas como Partes. 
TERMOS EM QUE é celebrado o presente Protocolo, do qual os Considerandos supra 
fazem parte integrante e que se rege pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.-2
  (Âmbito e objeto) 
O presente Protocolo tem por objeto definir os termos e condições de colaboração 
entre as partes para a implementação do projeto do Espaço Cidadão Móvel e o seu 
respetivo funcionamento. 

Cláusula 2.2
  (Serviços a prestar) 
1. Os serviços prestados no Espaços Cidadão Móvel são, na presente data, os 

constantes do Anexo I ao presente Protocolo, do qual faz parte integrante. 
2. A lista constante do Anexo I é permanentemente atualizada pela AMA, devendo 

manter os Municípios dela informada. 
Cláusula 3.2

  (Obrigações da AMA) 
A AMA obriga-se a: 

a) Definir os procedimentos de atendimento e gestão das reclamações no 
Espaço Cidadão Móvel; 

b) Definir, em articulação com as entidades fornecedoras dos serviços, a lista dos 
serviços a disponibilizar no Espaço Cidadão Móvel; 

c) Dar formação — inicial e contínua — aos mediadores de atendimento digital;----
d) Prestar todo o apoio técnico e funcional necessário à prestação dos serviços 

de atendimento digital assistido, nomeadamente através da disponibilização e 
gestão de serviços de backoffice (funcional) e de help desk (técnico) 
adequados; 

e) Disponibilizar o Kit Portátil inicial, essencial para o funcionamento do Espaço 
Cidadão Móvel, cuja composição detalhada constante do Anexo II. 
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Cláusula 4.2
 (Obrigações da CIM TTM) 
1. Fornecer uma viatura a cada um dos Municípios para a prestação dos serviços do 

Espaço Cidadão Móvel. 
2. Proceder à colocação da sinalética adequada à identificação da viatura em causa 

como um Espaço Cidadão Móvel, de acordo com as orientações estabelecidas 
pela AMA. 

3. Estabelecer com os Municípios as regras de utilização e manutenção das 
referidas viaturas. 

4. Proceder ao pagamento mensal, nos termos do Anexo III, referente aos circuitos 
de comunicações. 

Cláusula 5.2
 (Obrigações dos Municípios) 
Os Municípios obrigam-se a: 

a) Usar o Kit Portátil, essencial para o funcionamento do Espaço Cidadão Móvel; 
b) Solicitar à AMA a reparação de equipamentos, no âmbito da garantia; 
c) Garantir a substituição de qualquer bem que constituí o Kit Portátil, em caso 

de avaria, obsolescência ou destruição total desse bem, de modo a manter a 
operacionalidade do Espaço Cidadão Móvel; 

d) Informar a AMA, com uma antecedência de 3 dias, as rotas onde irá funcionar 
o Espaço Cidadão Móvel, a fim de ser divulgado no site da AMA; 

e) Gerir, em articulação e de acordo com os procedimentos definidos pela AMA, 
o Espaço Cidadão Móvel, e assumir os encargos daí decorrentes, 
nomeadamente em relação à disponibilização de consumíveis e material de 
economato, segurança e limpeza, bem como comunicações de voz; 

f) Disponibilizar recursos humanos adequados para desempenhar as funções de 
mediador de atendimento digital, após receção de formação e credenciação 
adequada; 

g) Garantir uma linha de atendimento telefónico para o agendamento dos 
serviços a prestar pelo Espaço Cidadão Móvel; 

h) Disponibilizar um telemóvel e respetivo pacote de comunicações móveis; 
i) Divulgar a existência do Espaço Cidadão Móvel na área da sua jurisdição, nos 

termos da Cláusula 11.2; 
j) Obter o consentimento prévio, expresso e informado dos cidadãos que 

utilizem os serviços de atendimento digital assistido, que careçam de 
autenticação, de acordo com os procedimentos definidos pela AMA; 
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k) Manter atualizada a lista dos serviços públicos prestados no Espaço Cidadão 
Móvel, bem como o respetivo horário de funcionamento e prestar essa 
informação à AMA; 

I) Garantir o apoio de help desk em estreita colaboração com o service desk da 
AMA; 

m) Proceder à cobrança dos montantes previstos no Anexo I e respetivas 
atualizações, nos termos da Cláusula 9.a; 

Cláusula 6.2
 (Prerrogativas da AMA) 
A AMA, enquanto gestora da rede dos Espaços Cidadão e garante da qualidade do 
atendimento ao público na Administração Pública, goza das seguintes prerrogativas: 

a) Emitir recomendações e definir as normas de qualidade dos serviços de 
atendimento no Espaço Cidadão Móvel; 

b) Aferir da qualidade do atendimento no Espaço Cidadão Móvel; 
c) Aprovar e divulgar os procedimentos de atendimento a realizar no Espaço 

Cidadão Móvel; 
d) Participar nos montantes cobrados no Espaço Cidadão Móvel, nos termos 

previstos no Anexo I e respetivas atualizações, nos termos da Cláusula 9.P.. 

Cláusula 7.2
  (Prerrogativas dos Municípios) 
Os Municípios gozam das seguintes prerrogativas: 

a) Disponibilizar outros serviços, que sejam da sua responsabilidade, nos 
equipamentos fornecidos pela AMA para o Espaço Cidadão Móvel; 

b) Definir o horário de atendimento do Espaço Cidadão Móvel, nos termos do n.º 
8 do artigo 5.9 do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, na sua redação 
atual. 

Cláusula 8.2
 (Formação) 
1. A AMA é responsável pela formação, sobre os serviços constantes no anexo I, 

dos mediadores que prestam atendimento digital assistido nos Espaços Cidadão 
Móvel. 

2. Os Municípios são responsáveis pelos eventuais encargos com a deslocação dos 
formandos, até ao local onde sejam ministradas todas as ações de formação, 
devendo ainda garantir as condições necessárias para a componente da 
formação em e-learning. 

Cláusula 9.2 
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 (Receitas pelo atendimento digital assistido) 
1. Os Municípios cobram pelo atendimento digital assistido os montantes previstos 

no Anexo 1 e respetivas atualizações, nos termos do artigo 3.9 do Decreto-Lei n.9
74/2014, de 13 de maio, na sua redação atual. 

2. Os montantes devidos pelo atendimento digital assistido são objeto de 
repartição entre as partes identificadas no número anterior e a AMA, nos 
termos do Anexo I e dos procedimentos definidos pela AMA. 

Cláusula 10.2
 (Responsáveis pela execução do Protocolo e comunicações) 
1. As pessoas responsáveis pelo acompanhamento da execução do presente 

Protocolo são as indicadas no Anexo IV. 
2. Todas as comunicações realizadas entre as Partes são efetuadas por mensagem 

de correio eletrónico para os endereços indicados no Anexo referido no número 
anterior.  

Cláusula 11.2
  (Divulgação do Protocolo) 
A divulgação do presente Protocolo bem como outras comunicações, ou a realização 
de eventos públicos relativos à celebração do presente Protocolo e à sua execução, 
são objeto de prévia articulação entre as Partes, sem prejuízo do cumprimento, por 
cada uma das Partes, das obrigações legais e contratuais que a esse respeito 
impendam sobre cada uma delas. 

Cláusula 12.2
  (Confidencialidade)  
1. Cada uma das Partes reconhece a natureza confidencial e obriga-se a manter 

sigilo sobre toda a informação e dados de qualquer natureza, de que, por virtude 
do Protocolo, tome conhecimento e que não seja, nem se destine, a 
conhecimento público. 

2. Salvo autorização expressa em contrário da outra parte, cada uma das Partes 
obriga-se a: 

a) Só utilizar a referida informação nos termos previstos e para os fins 
decorrentes do presente protocolo; 
b) Não ceder, não partilhar e não permitir a duplicação, uso ou divulgação da 
referida informação, no todo ou em parte, a terceiros. 

3. Com a celebração do presente Protocolo, as Partes Outorgantes vinculam-se 

recíproca e conjuntamente, a cumprir com todas as disposições legais e 
regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais. 

Cláusula 13.2 
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  (Alterações e acordos complementares ao Protocolo) 
1. Os anexos I e II podem ser alterados com mera comunicação entre as Partes. 
2. Todas as demais alterações ou aditamentos ao presente Protocolo obedecem à 

forma observada no mesmo. 
Cláusula 14.2

  (Cessação do Protocolo) 
1. Qualquer das Partes pode resolver o presente Protocolo em caso de 

incumprimento grave ou reiterado das obrigações assumidas pela outra Parte, 
nos termos dos números seguintes. 

2. A Parte que pretenda exercer o direito de resolução previsto no número 
anterior, deverá comunicar tal pretensão à Parte faltosa, por carta registada 
com aviso de receção, e com invocação dos respetivos fundamentos, 
conferindo-lhe um prazo razoável, nunca inferior a 30 (trinta) dias, para pôr 
termo à situação de incumprimento ou de cumprimento defeituoso. 

3. Caso a Parte faltosa não venha a pôr termo à situação de incumprimento no 
prazo que para o efeito lhe tenha sido concedido nos termos do número 
anterior, a outra Parte poderá resolver o contrato, por carta registada com aviso 
de receção, operando a resolução os seus efeitos na data de receção, pela Parte 
faltosa, desta comunicação. 

4. Em caso de cessação do presente Protocolo são restituídos pelos Municípios à 
AMA, todos os equipamentos fornecidos para o funcionamento do Espaço 
Cidadão Móvel no estado em que se encontrarem no momento da devolução, 
salvaguardada uma prudente utilização dos mesmos [quando aplicável — em 
caso de cedência temporária]. 

Cláusula 15.2
  (Conciliação)  
1. Sempre que surja um diferendo entre as Partes no âmbito do presente 

Protocolo, procurar-se-á resolvê-lo mediante negociação de boa-fé, com vista à 
sua conciliação. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os eventuais litígios que possam 
surgir entre as partes em matéria de interpretação, validade e execução do 
presente Protocolo são resolvidos por arbitragem, com recurso ao centro de 
Arbitragem Administrativa (CAAD). 

3. O tribunal Arbitrai é composto por Arbitro único, designado nos termos do 
Regulamento do CCAD. 

4. As Partes declaram aceitar na íntegra o Regulamento do CAAD em vigor. 
5. A submissão de qualquer litígio a arbitragem não exonera a Parte que tenha 
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decidido submetê-lo a tribunal arbitrai do pontual e atempado cumprimento das 
disposições do presente Protocolo.  

Cláusula 16.2
 (Anexos e outras partes integrantes do acordo) 
Fazem parte integrante do presente Protocolo os seguintes anexos: 

a. Anexo I; 
b. Anexo II; 
c. Anexo III; 
d. Anexo IV. 

Cláusula 17.2
 (Vigência) 
1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura. 
2. O presente Protocolo terá a duração de cinco anos, renovando-se automática e 

sucessivamente por iguais períodos. 
3. As Partes podem opor-se à renovação com a antecedência mínima de três meses 

face ao termo do presente Protocolo ou ao de qualquer uma das suas 
renovações. 

O presente protocolo foi escrito num total de xxxx páginas, incluindo xxx Anexos, e 
vai ser assinado com certificado de assinatura digital qualificado num único 
exemplar. 

Pela Primeira Outorgante Pela Segunda Outorgante 

Pela Terceira Outorgante 

 Analisada a minuta do Protocolo de Cedência de Uso e Utilização de 
Balcão Móvel entre a CIM-TTM e o Município de Mogadouro, bem como do 
Protocolo de Colaboração do Espaço Cidadão Móvel entre a Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P. e Comunidade Intermunicipal das Terras 
de Trás os Montes CIM -TTM e os Municípios das Terras de Trás-os-Montes, 
o executivo, deliberou por unanimidade aprová-las, e dar poderes ao Senhor 
Presidente da Câmara para em representação do Município proceder à sua 
assinatura. 

 PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre o dia vinte e seis de março e nove de abril na importância de 
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quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta e um euros e 
dezanove cêntimos (€469.281,19). 

  ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente ata em minuta, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 
57.°, Anexo 1, da Lei n.° 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 e trinta e cinco minutos, de 
que para constar se lavrou a presente ata, que eu .....„.. 
Técnico Superior, António Luís Moreira, redigi e subscrevi:  

 C1. 
tf ......1 111,11• 


