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 Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia oito de setembro do ano de dois mil e vinte.  
  Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no 
edifício dos paços do concelho, no Salão Nobre, 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, Maria da Conceição Cordeiro Andrade 
Teixeira, coordenadora técnica, a secretariar, reuniu ordinariamente, a 
Câmara Municipal de Mogadouro.  
  Declarada aberta a reunião pelo senhor presidente da Câmara, 
Francisco Guimarães, foi deliberado proceder, de seguida à apreciação e 
votação dos seguintes pontos:  

  BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia sete de 
setembro de dois mil e vinte. Verificou-se um total de disponibilidades na 
importância de cinco milhões, oitocentos e noventa e um mil, setecentos e 
noventa e nove euros e dezasseis cêntimos (€5.891.799,16).  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
  PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA MUNÍCIPE MARIA VIRGÍNIA 
PARREIRA, RESIDENTE NA LOCALIDADE DE QUINTAS DAS 
QUEBRADAS, CASTELO BRANCO, CONCELHO DE MOGADOURO 
ACERCA DE UM TERRENO RÚSTICO — INSCRIÇÃO NO PERÍODO DE 
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: - No período de intervenção do público, 
esteve presente a munícipe, Maria Virgínia Parreira, com residência habitual 
na localidade de Quintas das Quebradas, freguesia de Castelo Branco deste 
concelho, portadora do Cartão de Cidadão número 03447756, tendo 
efetuado, antecipadamente a sua inscrição, conforme refere o Regimento 
desta Câmara Municipal para reclamar a resolução do seu pedido que disse, 
arrastar-se, há mais de dois anos, referente à ocupação, em tempos, do 
prédio rústico número 274-K, denominado Urzeira, sito naquela localidade, 
por uma estrada municipal, apesar de já o ter apresentado a este executivo 
por três vezes.  
  Mais disse que, além de estarem já resolvidas outras questões que se 
prendem também com a referida propriedade, comunicou que permanece a 
questão da divisão da mesma em duas parcelas, em parte, porque a 
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autarquia nunca procedeu à desanexação do terreno ocupado pela estrada 
municipal, requerendo à Câmara que inicie o procedimento administrativo 
que conduz à libertação da área ocupada e ao devido registo, a fim de ver o 
seu problema resolvido.  
  Pediu ainda que lhe fosse entregue uma cópia do levantamento 
topográfico do referido terreno à escala de 1/2500, o que lhe foi concedido 
ainda durante a reunião, com a entrega em mão do referido levantamento. ---
  O Executivo, admitindo o atraso no atendimento do pedido deliberou, 
por unanimidade, informando a requerente que irá requerer aos Serviços 
Jurídicos da Câmara que trate de todo o processo de desafetação da área 
ocupada pela estrada municipal para o domínio público e ao seu registo nos 
competentes serviços públicos, atribuindo à situação o caráter de urgência. 
Logo que a situação esteja resolvida deverá vir ao Executivo para 
conhecimento.  

  INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA COVID-19: - O senhor 
presidente da Câmara, Francisco Guimarães, informou o Executivo que, 
ontem, no final da tarde, foi registado mais um caso positivo de uma pessoa 
infetada pelo novo coronavírus (COVID-19), contabilizando, no concelho, dez 
casos, alertando para que a situação possa piorar com a abertura das 
escolas, sabendo-se que o Governo está a ponderar declarar, a partir do dia 
catorze deste mês, o estado de contingência.  

 VOTO DE PESAR: - Por proposta do senhor presidente, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo falecimento da 
mãe da funcionária desta Autarquia, Maria Isabel Pardal, a senhora Adozinda 
da Conceição Assis e, apresentar as sentidas condolências à família 
enlutada.  

 INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE EMPREITADAS: 
- O senhor presidente da Câmara informou o Executivo que o Tribunal de 
Contas já enviou o Visto no processo referente à empreitada de "EPVARA-
Espaço de Promoção e Valorização as Associações e Raças Autóctones", 
aguardando-se a entrega do Plano de Segurança e Saúde para dar início à 
obra.  

 INTERVENÇÕES DO SENHOR VEREADOR MANUEL CORDEIRO: - 
Foram lidas e apresentadas, por escrito, as duas intervenções do senhor 
vereador, Manuel Cordeiro, que a seguir se reproduzem:  
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"Estatuto da Oposição 
Exmo. Senhor Presidente 
Este seu 2° mandato iniciou-se nos finais de 2017. 

Até 31 de Março de 2018, para dar cumprimento ao Art. 8° da Lei 24/98 e 17°, n° 

1, alínea m) da Lei n° 169/99 deveria o Executivo por si liderado apresentar o 

Relatório Anual de avaliação de cumprimento e respeito pelos direitos e garantias 

constantes do estatuto da oposição.  

Vou partir do princípio de que o Senhor Presidente e os elementos da sua equipa 

conhecem o Estatuto da Oposição e, portanto, sabem o que nele consta.  

Este ano o prazo terminou no dia 31 de Março e não nos foi enviado qualquer 

relatório. O mesmo aconteceu em 2018 e em 2019.  

Abstenho-me de procurar saber se o mesmo aconteceu em 2015, 2016 e 2017.  

Lamento dizer-lhe, Senhor Presidente, que o Senhor e a sua equipa não exercem 

com o rigor devido e, diria mesmo, exigido, ao exercício de Presidente de Câmara. 

Em muitas das minhas intervenções tenho-o alertado para isso. Não sei se o 

Senhor as tem em consideração.  

Não sei se o não cumprimento total do Estatuto da Oposição implica sanções ao 

prevaricador. Mesmo que assim seja, não abona a favor do Senhor Presidente 

nem da sua equipa.  

Exmo Senhor Presidente 

No passado dia 10 de Março do corrente ano, fiz uma intervenção, que consta da 

ata da reunião, em que dizia "o Senhor Presidente e o seu executivo resolveram 

brindar os mogadourenses com um enorme número de lombas. De algum modo 

aderiram à moda que se disseminou por Portugal fora".  

Em resposta à minha intervenção o Senhor Presidente alegou que o que foi 

colocado não foram lombas, mas passadeiras. Aconselho-o a não usar esse 

argumento pois como pode ver pelas duas fotos que aqui apresento, pelo menos 

duas não podem ser consideradas passadeiras. Nessa situação está uma colocada 

a seguir à Padaria Bártolo, no sentido da saída de Mogadouro. A outra está na 

reta de Vale da Madre, no sentido de quem vai para Mogadouro.  
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Nessa minha intervenção solicitei que nos disponibilizasse o estudo que serviu de 

base para decidir pela necessidade de instalação das lombas e, muito importante, 

do seu número. 

Nessa mesma tarde dirigi-me aos serviços da câmara e perguntei pelo estudo. 

Foi-me dito que não foi feito qualquer estudo. A ser verdade esta informação, o 

Senhor Presidente e o seu executivo cometeram uma ilegalidade.  

Quanto ao dimensionamento das lombas o Senhor Presidente pode garantir que 

estão todas em ordem?" 

  INTERVENÇÃO DA SENHORA VEREADORA ALEXANDRA 
MACHADO: - A senhora vereadora, Alexandra Machado, solicitou ao senhor 
presidente da Câmara uma cópia do documento relacionado com a 
Estratégia Local para a Habitação do Município de Mogadouro. 
 A seguir, apresentou e leu o documento que a seguir se transcreve: --
 "Proposta Aquisição da CASA dos PEGADOS. 

Tive conhecimento da colocação à venda da denominada Casa dos Pegados, em Mogadouro, imóvel 
do século XVIII, através da mediação de uma imobiliária.  
Esta intenção de venda, abre na minha opinião, uma oportunidade, à autarquia de restituir à 
população um conjunto arquitetónico, que pelo seu valor, homogeneidade e características, confere 
inteligibilidade ao sítio envolvente do Castelo de Mogadouro. 
Neste contexto entendendo que, um melhor ambiente urbano significa melhor qualidade de vida, e 
que a reabilitação dos centros histórico e, em geral, do espaço público desempenham um papel 
imprescindível para o desenvolvimento das povoações, incumbe à Câmara Municipal de 
Mogadouro no âmbito das suas competências, assumir como papel prioritário a nível do urbanismo 
municipal a temática do património e a sua conservação e reabilitação. 
A salvaguarda do Património Cultural construído necessita, acima de tudo de vontade política, de 
recursos financeiros e humanos, de educação e mobilização cívicas. 
Deste modo deverá a Câmara Municipal, ser o motor desta mobilização, motivação, e de 
sensibilização popular, para gerar movimentos de defesa do património, e que permitam estabelecer 
estratégias de atuação no reordenamento do existente, que se pretende estabilizar, conservar e 
qualificar. 
Considerando o conjunto construído na sua globalidade como um todo coerente, cujo equilíbro e 
especificidade dependem da síntese dos elementos que o confecionam, os quais abrangem tanto as 
edificações como as atividades humanas (mesmo as mais modestas), tanto a estrutura espacial como 
as zonas envolventes, sendo que todos os elementos válidos têm, em relação ao conjunto, um 
significado que importa respeitar.  
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Assim pelas razões que atrás se evocam, apresento a proposta para que o Município proceda à 
aquisição do imóvel, ou exerça o direito de preferência na sua aquisição.  
Poderá perguntar Senhor Presidente o que fazer ao edifício? 
Em minha opinião, e quanto às ruínas, é urgente uma intervenção eficaz que vise a salvaguarda e 
recuperação deste marco histórico do nosso concelho. 

A sua perda é um dano irreparável para o conhecimento da nossa narrativa e o seu desaparecimento 

implica o desvanecer na nossa memória comum, do que não iremos transmitir às gerações futuras. - 

A autarquia em colaboração com a DRCN, poderá encontrar o melhor uso a dar ao que ainda resta 

do edifício. 
Aponto três saídas: 

• Não cair na tentação de construir e assumir as ruínas e proceder apenas à sua limpeza e 

consolidação, 

• Reconstruir as ruínas, ou parte delas e transformar e atribuir a sua utilização, a atividades lúdicas, 

culturais, interpretativas.  

• Promover um concurso de ideias que permita aferir da melhor intervenção no edificio. 

E neste caso, sugiro que contacte de imediato a ordem dos arquitetos que assessorará esse concurso 

de ideias.  
Estou certa que da qualidade dos arquitetos e da arquitetura portuguesa sairão certamente soluções 

originais que valorizarão o nosso património. 

Uma autarquia que em plena pandemia gasta em brindes, aquisições completamente fúteis e 

desnecessárias em minha opinião cerca de 9.000 f, certamente que disporá de 11 mil euros que é o 

preço de venda para proceder à aquisição deste histórico imóvel." 

  Relativamente a este assunto, o senhor presidente da Câmara 
informou o Executivo que a empresa imobiliária notificou esta autarquia 
sobre o interesse na compra do referido imóvel pela importância de onze mil 
euros (€11.000,00), tendo despachado a proposta para a Comissão de 
Avaliações, solicitando-lhe, com caráter urgente, analisar e informar do valor 
justo para uma eventual aquisição, a fim de ser presente à próxima reunião 
ordinária para este órgão exercer ou não o direito de preferência, nos termos 
da lei em vigor.  
  Informou ainda que, ontem, em conversa telefónica tida com o dr. 
Paulo Amaral, da Direção Regional de Cultura do Norte comunicou o facto e, 
este manifestou o seu contentamento pela demonstração de interesse do 
Município na aquisição daquele imóvel devido ao valor histórico e, por ser do 
interesse comum. 

  INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DANIEL RIBEIRO: - O 
senhor vereador, Daniel Ribeiro, quis saber, dentro das competências que 
cabem aos municípios para preparar o novo ano escolar, se, este, tomou as 
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devidas medidas para a abertura das escolas, o seu funcionamento dentro e 
fora delas, neste caso, com o transporte das crianças, entrada e saída no 
recinto das escolas, a fim de mitigar a propagação do novo coronavírus no 
concelho.  
  O senhor presidente da Câmara respondeu que, amanhã, na reunião 
da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) será 
debatido o problema dos transportes escolares, o serviço público e a 
realização dos circuitos especiais, tendo em conta a manutenção das regras 
relativas à limitação do número de alunos por veículo.  
  A senhora vereadora, Joana da Silva, com o pelouro da Educação, 
interveio, afirmando que o risco zero poderá não ser atingido, no entanto, 
estão implementadas todas as medidas impostas pela DGS para a 
contenção de surtos nas escolas.  
  Mais disse que as normas e regras impostas pelas diversas entidades 
da área de saúde pública, no tocante à limitação de alunos por transporte, a 
higienização das viaturas, a permanência dos alunos dentro do espaço 
escolar desde a entrada e saída, nas salas de aulas e refeitório estão e vão 
ser tomadas com determinação e responsabilidade.  
  Demonstrou não concordar com a paragem dos autocarros no local 
habitual porque as crianças têm que atravessar a estrada, mas a direção do 
Agrupamento de Escolas prometeu colocar um assistente operacional para 
controlar o acesso à escola.  
  Questionada pela senhora vereadora, Alexandra Machado sobre a 
reabertura das instalações do Espaço Mais, a senhora vereadora, Joana da 
Silva disse que, apesar da insistência dos pais e encarregados de educação 
ainda não há data prevista para o seu normal funcionamento.  

ORDEM DO DIA 
1 ATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 13/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 28 DE JULHO DE 2020. 
2 GESTÃO URBANÍSTICA:  
2.1 PEDIDO DE ANTÓNIO DA ASSUNÇÃO SIEIRO A SOLICITAR A 

EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO 
JURÍDICO, CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO 
DE COMPARTES SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO NÚMERO 142-D, 
SITO NA FREGUESIA DE BRUNHOSO, CONCELHO DE 
MOGADOURO — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

2.2 PEDIDO DE ANTÓNIO JOSÉ REIS A SOLICITAR A EMISSÃO DE 
CERTIDÃO PARA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, 
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CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE 
COMPARTES SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO NÚMERO 109-A, SITO 
NA FREGUESIA DE VALE DA MADRE, CONCELHO DE 
MOGADOURO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

2.3 PEDIDO DE IRENE MAFALDA EIRIZ ROCHA REFERENTE À 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.° 7/2005 DA 
MARTINETE, EM MOGADOURO - LOTE N.° 6 - INFORMAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES OU 
SUGESTÕES - DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR 
VEREADOR EVARISTO NEVES DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DA 
REQUERENTE - PARA CONHECIMENTO. 

2.4 PEDIDO DE FÁTIMA MANUELA CAVADAS MARTINS FERREIRA 
REFERENTE À ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO 
BAIRRO SÃO JOÃO, EM MOGADOURO - LOTE N.° 11 - 
INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES, 
OBSERVAÇÕES OU SUGESTÕES - DESPACHO PROFERIDO 
PELO SENHOR VEREADOR EVARISTO NEVES DE DEFERIMENTO 
DO PEDIDO DA REQUERENTE - PARA CONHECIMENTO. 

2.5 PEDIDO DE SÉRGIO FILIPE RODRIGUES CARDOSO REFERENTE 
À ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO BAIRRO SÃO 
JOÃO, EM MOGADOURO - LOTE N.° 6 - INFORMAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES OU 
SUGESTÕES - DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR 
VEREADOR EVARISTO NEVES DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DO 
REQUERENTE - PARA CONHECIMENTO. 

3 GABINETE DO PRESIDENTE - PROPOSTA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A REDUÇÃO DA TAXA DE IMI 
PARA O ANO DE 2020 (ARTIGO 112.°-A N.° 1 DO CIMI) - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

4 GABINETE DO PRESIDENTE - PROPOSTA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE FIXAÇÃO EM 0,3% DA TAXA DE IMI 
PARA OS PRÉDIOS URBANOS RESPEITANTE AO ANO DE 2020, A 
LIQUIDAR NO ANO DE 2021 (ARTIGO 112.°-A N.° 5 DO CIMI) - 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

5 GABINETE DA VEREAÇÃO - PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO 
APRESENTADA PELA SENHORA VEREADORA JOANA DA SILVA 
COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL - 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 
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6 DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMÁTICA E PATRIMÓNIO 
— INFORMAÇÃO SOBRE O PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGADOURO E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO 
RELATIVO O PAGAMENTO DE ENCARGOS (TRANSPORTE) DE 
DOENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, TRATAMENTO E/OU 
EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO PARA PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E NÃO ABRANGIDAS PELO SISTEMA 
NACIONAL DE SAÚDE — DESPACHO DE 25-08-2020 PROFERIDO 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE APROVAÇÃO DO 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO.  

7 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE A ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS 
ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR — DESPACHO PROFERIDO 
PELA SENHORA VEREADORA JOANA DA SILVA DE APROVAÇÃO 
DA ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2020/2021, PRAZOS DE 
EXECUÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA DESPESA — 
RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO.  

8 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE ALMOÇO GRATUITO 
AOS ALUNOS DESLOCADOS DOS ENSINOS PRÉ-ESCOLAR E 
PRIMEIRO CICLO PARA O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

9 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE GRATUITO PARA ALUNOS 
COM MAIS DE 18 ANOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MOGADOURO PARA O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

10 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E 
PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DOS ENSINOS PRÉ-ESCOLAR E 
PRIMEIRO CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MOGADOURO PARA O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

11 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE A ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE FICHAS DE 
TRABALHO AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 
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BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO PARA 
O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

12 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DE JUVENTUDE 
CELEBRADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 COM O TEMA 
"COMPROMISSO DOS JOVENS PARA A AÇÃO GLOBAL" — 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PARQUE DE CAMPISMO E CAMPO 
DE TÉNIS MUNICIPAIS EM MOGADOURO — DESPACHO 
PROFERIDO PELA SENHORA VEREADORA JOANA DA SILVA DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS NOS EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS MUNICIPAIS — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO.  

13 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE ISAÍAS RAMOS PEREIRA 
RELATIVO À ATRIBUIÇÃO DE VALES DESTINADOS À AQUISIÇÃO 
DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONCEDIDO AOS 
MUNÍCIPES AFETADOS PELA PANDEMIA COVID-19 E APOIO AO 
COMÉRCIO LOCAL — DESPACHO PROFERIDO PELA SENHORA 
VEREADORA JOANA DA SILVA DE APROVAÇÃO À CONCESSÃO 
DOS VALES AO MUNÍCIPE NO VALOR TOTAL DE 120,00 EUROS — 
PARA CONHECIMENTO. 

14 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO RELATIVA À OPERAÇÃO PATRIMÓNIO CULTURAL 
"PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE — MATERIAL" DESIGNADA 
POR "ÓPERA NO DOURO" — DESPACHO PROFERIDO PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE APROVAÇÃO DA MINUTA 
DO PROTOCOLO DE PARCERIA "ÓPERA NO DOURO" — 
RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. 

15 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA 
ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS NO ANO DE 
2021 (DECRETO-LEI N.° 56/2020, DE 12 DE AGOSTO) — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

16 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO — 
INFORMAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NA 
ÁREA DA AÇÃO SOCIAL PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS NO ANO 
DE 2021 (DECRETO-LEI N.° 55/2020, DE 12 DE AGOSTO) — ANÁLISE 
E DELIBERAÇÃO. 
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17 DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE - PEDIDO DE 
ANTÓNIO JOSÉ PIMENTEL (CONSUMIDOR N.° 8195) PARA 
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA INSTALAÇÃO N.° 
8190, SITA NA RUA DO NORTE N.° 44 NA VILA DE MOGADOURO - 
INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS A COMUNICAR DA 
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUTAR A TAREFA POR FALTA DE 
ACESSO À CAIXA DO CONTADOR DE ÁGUA PROVOCADA POR 
TERCEIROS - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

18 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA III FASE DO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO - ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

19 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE MARIA 
ILDA BEBIANO POR DANOS PESSOAIS NA SEQUÊNCIA DE UMA 
QUEDA NA VIA PÚBLICA NUMA TAMPA DE SANEAMENTO - 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

20 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
INFORMAÇÃO SOBRE A CORREÇÃO MATERIAL - ACERTO DE 
CADASTRO DO PLANO DE PORMENOR DO LOTEAMENTO 
INDUSTRIAL DE MOGADOURO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

21 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 
- CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA O FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES 
DOS MUNICÍPIOS DA CIM-TTM - DESPACHO PROFERIDO PELO 
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE ADJUDICAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO À EMPRESA EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO 
DE ENERGIA, S.A. E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO - 
RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. 

22 DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMÁTICA E PATRIMÓNIO 
- APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO REFERENTE AO 
PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL PARA 
AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIM-TTM - DESPACHO 
PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO.  
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23 PEDIDO DO GERENTE DA EMPRESA TRATODOURO, LDA., BRUNO 
MIGUEL PIRES ALVES PARA APOIO FINANCEIRO PREVISTO NO 
REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO. 

  1. ATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 13/2020 DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 28 DE JULHO DE 2020: - Foi presente a ata número 
treze barra dois mil e vinte da reunião ordinária do dia vinte e oito de julho do 
ano de dois mil e vinte, cuja cópia foi previamente distribuída a todos os 
membros do Executivo. Colocada a votação, foi aprovada, por unanimidade. 
  O senhor vereador, Evaristo António Neves, não participou na 
aprovação da presente ata, por não ter estado presente na referida reunião 
(n.° 3 do artigo 34.°, Parte II, do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro).  

2.GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO: 
  2.1 PEDIDO DE ANTÓNIO DA ASSUNÇÃO SIEIRO A SOLICITAR A 
EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, 
CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE 
COMPARTES SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO NÚMERO 142-D, SITO NA 
FREGUESIA DE BRUNHOSO, CONCELHO DE MOGADOURO — ANÁLISE 
E DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento em nome de, António da 
Assunção Sieiro, datado de cinco de agosto de dois mil e vinte, com morada 
na rua da Fontainha, número onze, na freguesia de Brunhoso, concelho de 
Mogadouro, registado com o número quinhentos e oitenta e cinco barra vinte, 
em que solicitou, nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da 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 142-D, denominado por Costa da Lameira, 
sito na freguesia de Brunhoso deste concelho.  
  A arquiteta da OTU-Ordenamento do Território e Urbanismo, na sua 
análise/informação número seiscentos e sessenta e um, de vinte e quatro de 
agosto de dois mil e vinte, 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 
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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. 
Exa. 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 1, 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.  

  2.1 PEDIDO DE ANTÓNIO JOSÉ REIS A SOLICITAR A EMISSÃO 
DE CERTIDÃO PARA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, 
CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE OU AUMENTO DE 
COMPARTES SOBRE O PRÉDIO RÚSTICO NÚMERO 109-A, SITO NA 
FREGUESIA DE VALE DA MADRE, CONCELHO DE MOGADOURO — 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento em nome de, 
António José Reis, datado de catorze de agosto de dois mil e vinte, com 
morada na reta de Vale da Madre, número cinquenta e oito, na freguesia de 
Vale da Madre, concelho de Mogadouro, registado com o número seiscentos 
e um barra vinte, em que solicitou, nos termos do n.° 1 do artigo 54.° da 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 109-A, denominado por 
Pedro Alcaide, sito na freguesia de Vale da Madre deste concelho.  
  A arquiteta da OTU-Ordenamento do Território e Urbanismo, na sua 
análise/informação número seiscentos e cinquenta e quatro, de vinte e 
quatro de agosto de dois mil e vinte, informou o seguinte:  
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 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. 
Exa. 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.  

  2.3 PEDIDO DE IRENE MAFALDA EIRIZ ROCHA REFERENTE À 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.° 7/2005 DA 
MARTINETE, EM MOGADOURO — LOTE N.° 6 — INFORMAÇÃO DE 
INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES OU SUGESTÕES — 
DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR EVARISTO 
NEVES DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DA REQUERENTE — PARA 
CONHECIMENTO: - A Câmara tomou conhecimento do despacho emanado 
pelo senhor vereador, Evaristo Neves, datado de trinta e um de agosto de 
dois mil e vinte, sob a informação número seiscentos e oitenta e seis barra 
dois mil e vinte, da arquiteta do serviço de Ordenamento do Território e 
Urbanismo, no qual deferiu o pedido de alteração ao alvará de loteamento 
número sete barra dois mil e cinco, no sítio da Martinete, em Mogadouro, 
para o lote número seis pertencente à requerente Irene Mafalda Eiriz Rocha. 
  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 
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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.  

  2.4 PEDIDO DE FÁTIMA MANUELA CAVADAS MARTINS 
FERREIRA REFERENTE À ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
DO BAIRRO SÃO JOÃO, EM MOGADOURO — LOTE N.° 11 — 
INFORMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES 
OU SUGESTÕES — DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR 
VEREADOR EVARISTO NEVES DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DA 
REQUERENTE — PARA CONHECIMENTO: - A Câmara tomou 
conhecimento do despacho emanado pelo senhor vereador, Evaristo Neves, 
datado de um de setembro de dois mil e vinte, sob a informação número 
setecentos e nove barra dois mil e vinte, da arquiteta do serviço de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, no qual deferiu o pedido de 
alteração ao alvará de loteamento, sito no bairro são João, em Mogadouro, 
para o lote número onze pertencente à requerente Fátima Manuela Cavadas 
Martins Ferreira.  
  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.  

  2.5 PEDIDO DE SÉRGIO FILIPE RODRIGUES CARDOSO 
REFERENTE À ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO 
BAIRRO SÃO JOÃO, EM MOGADOURO — LOTE N.° 6 — INFORMAÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES, OBSERVAÇÕES OU 
SUGESTÕES — DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR VEREADOR 
EVARISTO NEVES DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE — 
PARA CONHECIMENTO: - A Câmara tomou conhecimento do despacho 
emanado pelo senhor vereador, Evaristo Neves, datado de trinta e um de 
agosto de dois mil e vinte, sob a informação número seiscentos e oitenta e 
cinco barra dois mil e vinte, da arquiteta do serviço de Ordenamento do 
Território e Urbanismo, no qual deferiu o pedido de alteração ao alvará de 
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loteamento, sito no bairro são João-Expansão Sudeste, em Mogadouro, para 
o lote número seis pertencente ao requerente Sérgio Filipe Rodrigues 
Cardoso.  
  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. GABINETE DO PRESIDENTE — PROPOSTA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A REDUÇÃO DA TAXA DE IMI PARA 
O ANO DE 2020 (ARTIGO 112.°-A N.° 1 DO CIMI) — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente o documento, datado de trinta e um de 
agosto de dois mil e vinte, registado com o número "2020,EXP,I,GE,86", que 
consta de uma proposta do senhor presidente da Câmara, Francisco 
Guimarães, sobre o assunto em título que adiante se reproduz:  
  "Considerando que o Código do Imposto Municipal obre Imóveis prevê 
o n.° 1 do artigo 112.°-A, que os Municípios podem, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal fixar uma redução da taxa que vigorar no ano a que 
respeita o imposto, nos casos de imóvel destinado a habitação própria e 
permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 
efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 
termos do Código do IRS compõem o respetivo agregado familiar, de acordo 
com a se uinte tabela:  _ 

N.° dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 
1 20 
2 40 
3 70 

 Proponho que seja aprovada a redução do IMI para o ano de 2020 nos 
termos do n.° 1 do artigo 112.°-A do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis e submeter a deliberação à Assembleia Municipal." 
  Ouvida a explicação do senhor presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  
  Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.°, Anexo I, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, mais foi deliberado submeter a 
presente deliberação a aprovação da Assembleia Municipal.  
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  4. GABINETE DO PRESIDENTE — PROPOSTA DO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE FIXAÇÃO EM 0,3% DA TAXA DE IMI 
PARA OS PRÉDIOS URBANOS RESPEITANTE AO ANO DE 2020, A 
LIQUIDAR NO ANO DE 2021 (ARTIGO 112.°-A N.° 5 DO CIMI) — ANÁLISE 
E DELIBERAÇÃO: - Foi presente o documento, datado de trinta e um de 
agosto de dois mil e vinte, registado com o número "2020,EXP,I,GE,87", que 
consta de uma proposta do senhor presidente da Câmara, Francisco 
Guimarães, sobre o assunto em título que adiante se reproduz:  
  "Nos termos do n.° 5 do artigo 112.° do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, os Municípios fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro do 
intervalo previsto na alínea c) do n.° 1, prédios urbanos — 0,3% a o,45%.  
 Proponho que seja fixado em 0,3% a taxa de IMI respeitante ao ano de 
2020, a liquidar no ano de 2021 e que a mesma seja submetida a 
deliberação da Assembleia Municipal.  
  Ouvida a explicação do senhor presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta apresentada.  
  Nos termos do disposto na alínea ccc) do n.° 1 do artigo 33.°, Anexo I, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, mais foi deliberado submeter a 
presente deliberação a aprovação da Assembleia Municipal.  

  5. GABINETE DA VEREAÇÃO — PROPOSTA DE REGULAMENTO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO APRESENTADA PELA SENHORA VEREADORA JOANA 
DA SILVA COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS NA ÁREA DA AÇÃO 
SOCIAL — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Após análise do documento em 
referência alguns dos membros do Executivo verificaram existir incorreções 
de normas e termos jurídicos e outros não obedecendo à legislação aplicável 
à feitura de regulamentos administrativos.  
  Por iniciativa do senhor presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, não se pronunciar acerca da sua aprovação e remeter a 
presente proposta de regulamento municipal aos Serviços Jurídicos da 
autarquia, a fim de proceder à devida correção, por forma a ser agendada 
novamente para uma próxima reunião deste órgão.  

  6. DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMÁTICA E 
PATRIMÓNIO — INFORMAÇÃO SOBRE O PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGADOURO E A 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
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MOGADOURO RELATIVO O PAGAMENTO DE ENCARGOS 
(TRANSPORTE) DE DOENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS, 
TRATAMENTO E/OU EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 
PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E NÃO ABRANGIDAS 
PELO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE — DESPACHO DE 25-08-2020 
PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
APROVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO — RATIFICAÇÃO 
DE ATO ADMINISTRATIVO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, com 
fundamento no n.° 3 do artigo 35.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, ratificar o despacho, adiante transcrito, 
proferido pelo senhor presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datado 
de vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte, sob a informação número três 
mil, quinhentos e vinte e três barra dois mil e vinte, da chefe de Divisão de 
Contratualização, Informática e Património, no qual concordou e aprovou a 
minuta do Protocolo de Colaboração que tem por objeto a cooperação entre 
esta Câmara Municipal e a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Mogadouro, com vista a promover o transporte de doentes 
para consultas, tratamentos e/ou exames complementares de diagnóstico, 
em situação de carência e cujo serviço não esteja abrangido por qualquer 
sistema de apoio no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, designadamente 
pessoas portadoras de doença oncológica, doenças raras ou incapacitantes, 
suportando o encargo do transporte a que corresponde a importância de 
quarenta e cinco cêntimos, por quilómetro (€0,45/Km): 
  "Concordo com a informação. Aprovo o "Protocolo de Cooperação 
entre o Município de Mogadouro e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mogadouro." Verifique-se a existência de Fundos disponíveis 
e cabimento. Ao Executivo para ratificação." 

  7. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— INFORMAÇÃO SOBRE A ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR — DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE APROVAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DOS 
CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO 
LETIVO 2020/2021, PRAZOS DE EXECUÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
REALIZAÇÃO DA DESPESA — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, com 
fundamento no n.° 3 do artigo 35.°, Anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, ratificar o despacho, adiante transcrito, 
proferido pelo senhor presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datado 
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de vinte e nove de julho de dois mil e vinte, sob a informação número três mil 
e cinquenta e dois barra dois mil e vinte, da assistente técnica administrativa 
da Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, respeitante à 
adjudicação dos circuitos especiais de transporte escolar para o presente 
ano letivo:  
  "Aprovo os circuitos especiais de transporte escolar para o ano letivo 
2020/2021, bem como os prazos de execução, tendo em conta os 
condicionalismos relacionados com a pandemia COVID 19 em termos de 
lotação máxima de transporte, bem como a possibilidade de suspensão do 
serviço a qualquer momento.  
  Autorizo a realização da despesa após cabimentação e verificação de 
fundos disponíveis.  
 Nomeio como júri: - Efetivos: Presidente-Ora. Maria José Miguel Lopes. 
Vogais — António Afonso Loução e Elisabete da Conceição Salomé Monteiro 
Nogueira; Suplentes: Dra. Ana Sarmento Felgueiras e Eng.' Maria Olímpia 
Marcos.  
  Nomeio como gestora do processo Elisabete da Conceição Salomé 
Monteiro Nogueira.  
 À DECAST para dar cumprimento à mesma. 
 À DCIP para efeitos.  
  À reunião do executivo para ratificação, nos termos do n.° 3 do art.° 
35.° do Anexo 1 da Lei n.° 75/2013. de 12 de setembro.  

 8. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE ALMOÇO GRATUITO 
AOS ALUNOS DESLOCADOS DOS ENSINOS PRÉ-ESCOLAR E 
PRIMEIRO CICLO PARA O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Atendendo à informação número três mil, cento e nove, 
de quatro de agosto do corrente ano, da assistente técnica administrativa da 
Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, sobre o assunto em 
epígrafe, a Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a pagar os 
almoços do alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo que este ano letivo vão 
ser deslocados das várias aldeias para os Centros Escolares de Mogadouro 
e Bemposta, independentemente da sua situação socioeconómica e do 
escalão do Abono de Família atribuído pela Segurança Social.  

 9. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— INFORMAÇÃO SOBRE O TRANSPORTE GRATUITO PARA ALUNOS 
COM MAIS DE 18 ANOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
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MOGADOURO PARA O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Atendendo à informação número três mil, cento e trinta e 
seis, de cinco de agosto do corrente ano, da assistente técnica administrativa 
da Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, sobre o assunto 
em epígrafe, a Câmara deliberou, por unanimidade, continuar a fornecer o 
transporte gratuito a todos os alunos que frequentem o Agrupamento de 
Escolas de Mogadouro, abrangidos pelo Despacho Normativo n.° 6/2018, de 
12 de abril, que são aqueles que já completaram os dezoito anos de idade, 
mas que devido a repetências ou, ao facto de não virem a ser admitidos no 
ensino superior procurem este ensino para melhoria de notas.  

  10. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — INFORMAÇÃO SOBRE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA AS ESCOLAS DOS ENSINOS PRÉ-
ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 
MOGADOURO PARA O ANO LETIVO 2020-2021 — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Considerando a informação número três mil, duzentos e 
trinta e seis, de dez de agosto do corrente ano, da assistente técnica 
administrativa da Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, a 
Câmara, dispondo de atribuições no domínio da educação e, no uso das 
competências previstas na alínea hh) do artigo 33.°, Anexo I, da Lei n.° 
75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, adquirir, por ajuste 
direto, o material didático e pedagógico para os alunos que frequentam o 
pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas 
de Mogadouro, pelo valor de, aproximadamente seis mil e duzentos euros 
(€6.200,00), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com base nos preços de 
mercado, à empresa Letras Específicas, Lda., com sede no largo Trindade 
Coelho, número oito, na vila de Mogadouro, por ser uma empresa 
especializada neste segmento de mercado e ter demonstrado disponibilidade 
para a entrega dos bens em causa.  
  Nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 290.°-A do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, 
mais foi deliberado designar como gestora do contrato a assistente técnica 
administrativa, Elisabete Conceição Salomé Monteiro Nogueira, da Divisão 
de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo.  

  11. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — INFORMAÇÃO SOBRE A ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE 
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FICHAS DE TRABALHO AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO 
ENSINO BÁSICO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO 
PARA O ANO LETIVO 2020-2021 - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - 
Atendendo à informação número três mil, duzentos e trinta e oito, de dez de 
agosto do corrente ano, da assistente técnica administrativa da Divisão de 
Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, a exemplo de anos anteriores, manter a atribuição de um 
subsídio a todos os alunos que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico 
nos Centro Escolares de Bemposta e Mogadouro, independentemente do 
escalão do Abono de Família e da sua situação económica para a aquisição 
das fichas de trabalho para o próximo ano escolar, uma vez que o Governo 
oferece os manuais escolares, despendendo para tal a quantia de, sete mil, 
noventa e oito euros e vinte e seis cêntimos (€7.650,00), assim 
descriminada:  

1.0 ano -42 alunos x €28,30 = €1.188,60 
2.° ano — 40 alunos x€29,97 = €1.198,80 
3.° ano — 44 alunos x €43,05 = €1.894,20 
4.° ano — 59 alunos x €47,74 = €2.816,66 

  12. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO - INFORMAÇÃO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DE 
JUVENTUDE CELEBRADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020 COM O 
TEMA "COMPROMISSO DOS JOVENS PARA A AÇÃO GLOBAL" - 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PARQUE DE CAMPISMO E CAMPO DE 
TÉNIS MUNICIPAIS EM MOGADOURO - DESPACHO PROFERIDO PELA 
SENHORA VEREADORA JOANA DA SILVA DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DE TARIFAS NOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 
MUNICIPAIS - RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: - A Câmara 
deliberou, por unanimidade, com fundamento no n.° 3 do artigo 35.°, Anexo I, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho, adiante 
transcrito, emanado pela senhora vereadora, Joana da Silva, datado de onze 
de agosto de dois mil e vinte, sob a informação número três mil, duzentos e 
cinquenta e dois barra dois mil e vinte, da técnica de serviço social da 
Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, sobre o assunto em 
epígrafe: 
  "Com base na informação e na delegação e subdelegação de 
competências constante do despacho 49-PR/2017, datado de 25 de outubro 
de 2017, uma vez que não se realizarão reuniões de câmara durante o mês 
de agosto, autorizo a frequência, durante o dia 12 de agosto, do campo de 
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ténis municipal, bem como do parque de campismo para jovens até aos 30 
anos, inclusive, com a isenção das respetivas tarifa, por forma a aderir à 
iniciativa de sinalizar o Dia Internacional da Juventude. À DECAST para 
informar os respetivos serviços. 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." 

  13. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE ISAÍAS RAMOS 
PEREIRA RELATIVO À ATRIBUIÇÃO DE VALES DESTINADOS À 
AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE CONCEDIDO AOS 
MUNÍCIPES AFETADOS PELA PANDEMIA COVID-19 E APOIO AO 
COMÉRCIO LOCAL — DESPACHO PROFERIDO PELA SENHORA 
VEREADORA JOANA DA SILVA DE APROVAÇÃO À CONCESSÃO DOS 
VALES AO MUNÍCIPE NO VALOR TOTAL DE 120,00 EUROS — PARA 
CONHECIMENTO: - A Câmara tomou conhecimento do despacho proferido 
pela senhora vereadora, Joana da Silva, datado de dezoito de agosto de dois 
mil e vinte, sob a informação número três mil, trezentos e noventa e sete 
barra dois mil e vinte, da técnica de serviço social, da Divisão de Educação, 
Cultura, Ação Social e Turismo, onde, com base no parecer técnico e, no uso 
da delegação e subdelegação de competências, aprovou a atribuição dos 
vales para a aquisição de bens de primeira necessidade no comércio local ao 
agregado familiar do munícipe, Isaías Ramos Pereira, residente na rua 
abade de Baçal, número dez, na vila de Mogadouro, no valor total de cento e 
vinte euros (€120,00), no âmbito do apoio concedido aos munícipes afetados 
pela pandemia COVID-19.  

  14. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — INFORMAÇÃO RELATIVA À OPERAÇÃO PATRIMÓNIO 
CULTURAL "PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE — IMATERIAL" 
DESIGNADA POR "ÓPERA NO DOURO" — DESPACHO PROFERIDO 
PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE APROVAÇÃO DA 
MINUTA DO PROTOCOLO DE PARCERIA "ÓPERA NO DOURO" — 
RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: - O Executivo deliberou, por 
unanimidade, com fundamento no n.° 3 do artigo 35.°, Anexo I, da Lei n.° 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, ratificar o despacho 
proferido pelo senhor presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datado 
de vinte e um de agosto de dois mil e vinte, adiante transcrito, sob a 
informação número três mil, quatrocentos e cinco barra dois mil e vinte, do 
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técnico de turismo da Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo, 
referente ao assunto em título, junto à qual enviou para aprovação a minuta 
do Protocolo de Parceira entre a Associação de Municípios do Douro 
Superior de Fins Específicos, o Município de Carrazeda de Ansiães, o 
Município de Freixo de Espada à Cinta, o Município de Miranda do Douro, o 
Município de Mogadouro, o Município de Torre de Moncorvo, o Município de 
Baião e o Município de Vila Nova de Gaia, que tem como objetivo, após a 
aprovação da candidatura, assegurar a colaboração institucional com vista à 
implementação do referido projeto; promover a conservação, proteção, 
promoção e desenvolvimento do património natural e cultural, enquanto 
instrumento de diferenciação e competitividade dos territórios 
designadamente através da sua qualificação e valorização turística; 
aumentar a atratividade e dinamizar as estratégias de desenvolvimento 
turístico das regiões e a sua dinamização económica, tornando-as destinos 
turísticos de excelência, com vista à diminuição de assimetrias e ao reforço 
da coesão territorial, por via da realização de eventos associados ao 
património, à cultura e a bens culturais, intensificando a projeção da imagem 
das regiões, com levado impacto em termos de captação de fluxos turísticos, 
bem como do desenvolvimento da programação em rede a nível 
intermunicipal e/ou regional e da divulgação e integração territorial, através 
de iniciativas de cooperação territorial e institucional:  
  "Concordo com a informação. Aprovo a Minuta do Protocolo de 
Parceria "ÓPERA NO DOURO". Ao Executivo para ratificação.  

  15. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — INFORMAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA AS AUTARQUIAS 
LOCAIS NO ANO DE 2021 (DECRETO-LEI N.° 56/2020, DE 12 DE 
AGOSTO) — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente a informação 
número três mil, quatrocentos e noventa e cinco, de vinte e um de agosto do 
corrente ano, da técnica de serviço social da Divisão de Educação, Cultura, 
Ação Social e Turismo, sobre o assunto mencionado em título que refere o 
seguinte:  
  -0 recente Decreto-Lei n.° 56/2020, publicado a 12 de Agosto de 2020, 
vem reforçar que se mantém a transferência de competências, na área da 
educação para as autarquias locais definidas através da Lei n.° 50/2018 
publicada a 16 de agosto de 2018 e prorrogar o prazo desta transferência 
para o ano de 2022. Conforme estipulado. este Decreto, no seu Artigo 1.°, 
"... procede à terceira alteração ao Decreto-lei n.° 21/2019, de 30 de 
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janeiro e à segunda alteração ao Decreto-lei n.° 23/2019, de 30 de 
janeiro, no sentido de prorrogar o prazo de transferência das 
competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos 
domínios da educação e saúde." 
  No seu artigo 2.°, procede à alteração do artigo 76.° do Decreto-lei n.° 
21/2019, de 30 de janeiro relativamente ao ano de 2021, referindo que "Os 
Municípios que ainda não tenham procedido à aceitação das 
competências previstas na área da educação e que não pretendam fazê-
lo no ano de 2021, têm de comunicar este facto à Direção-Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos 
deliberativos até 31 de Dezembro de 2020." 
  Tal como referimos no parecer emitido em março de 2019, entendemos 
que o processo de transferência destas competências, implicará um reforço 
dos recursos humanos existentes no Mapa de Pessoal do Município e um 
acréscimo na despesa, para que seja possível assegurar o desempenho das 
funções decorrentes desta transferência e descentralização.  
  Perante o anteriormente exposto propomos a V. Exa. que a Câmara 
Municipal delibere:  

1. A não-aceitação da transferência de competências para o ano de 2021, 
no âmbito da descentralização, em conformidade com o disposto na 
Lei n.° 50/2018, e 16 de agosto, em matéria de educação, remetendo-a 
a deliberação da Assembleia Municipal;  

2. Comunicar essa deliberação de não-aceitação da transferência das 
referidas competências para o ano 2021, à Direção Geral das 
Autarquias Locais, dando cumprimento aos prazos definidos para o 
efeito, ou seja, até 31 de Dezembro de 2020." 

  Analisada a informação técnica supratranscrita, não tendo ainda este 
município aceitado as competências previstas no referido decreto-lei, e não o 
pretendendo fazer no ano de dois mil e vinte e um, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, a não-aceitação da transferência das competências para esta 
autarquia nos domínios da educação e da saúde, decretado pelo Decreto-Lei 
n.° 56/2020, de 12 de agosto, submetendo a presente deliberação a 
aprovação do órgão deliberativo.  

  16. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E 
TURISMO — INFORMAÇÃO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE 
COMPETÊNCIAS NA ÁREA DA AÇÃO SOCIAL PARA AS AUTARQUIAS 
LOCAIS NO ANO DE 2021 (DECRETO-LEI N.° 55/2020, DE 12 DE 
AGOSTO) — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi presente a informação 



ATA Número 14/2020 Pág. 440 

Reunião de 08 de setembro de 2020 

número três mil, seiscentos e dezasseis, de um de setembro corrente, da 
técnica de serviço social da Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e 
Turismo, referente ao assunto em epígrafe que se transcreve:  
  "A Lei n.° 50/2018 publicada a 16 de agosto de 2018 estipula a 
transferência de várias competências para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais, concretizando os princípios d subsidiariedade, da 
descentralização administrativa e da autonomia do poder local.  
  De acordo com o ponto 2 do artigo 3.0 da referida Lei, esta 
transferência pode ser efetuada de forma gradual até 1 de janeiro de 2021. — 
  No dia 12 de Agosto de 2020 foi publicado o diploma legal que 
concretiza a transferência de competências para os municípios e entidades 
intermunicipais no domínio da ação social.  
  O Decreto-Lei n.° 55/2020. de 12 de Agosto reporta-se assim, à 
transferência de competências da Ação Social e segundo o mesmo, os 
municípios e as entidades intermunicipais que não pretendam a transferência 
das competências previstas no presente Decreto-Lei no ano 2021, podem 
comunicar esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos até 60 dias após a publicação em 
Diário da República do Despacho previsto no número 3 do Artigo 16.° e das 
portarias referidas nos artigos 10.0 e 11.0 do presente diploma.  
  A descentralização de competências pretende promover serviços 
públicos de proximidade, tendo sempre em conta o melhor interesse da 
comunidade, da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, reforçar o 
papel das Autarquias Locais e uma maior adequação dos serviços a prestar 
à população traduzindo-se num melhor atendimento e numa resposta mais 
eficaz para os munícipes.  
  Importa, no entanto, referir que algumas destas competências são já 
matérias que a Câmara Municipal apoia e implementa, como sejam, apoios 
habitacionais, componente de apoio à família para alunos que frequentam a 
rede pública do ensino pré-escolar.  
  Embora concordemos com estes pressupostos, uma vez que o 
Município de Mogadouro presta outros apoios sociais não previstos no 
Decreto-lei n.° 53/2020, de 12 de Agosto, entendemos que um processo 
desta natureza implicará no mínimo, um reforço dos recursos humanos e um 
acréscimo na despesa, para que seja possível assegurar o desempenho das 
funções decorrentes desta descentralização.  
  Perante o anteriormente exposto propomos a V. Exa. que a Câmara 
Municipal delibere:  
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1. A não-aceitação da transferência de competências para o ano 2021 no 
âmbito da descentralização, em conformidade com o disposto na Lei 
n.° 50/208, de 16 de agosto, em matéria de ação social, remetendo a 
deliberação da Assembleia Municipal.  

2. Comunicar essa deliberação de não-aceitação da transferência das 
referidas competências para o ano 2021 à Direção-Geral das 
Autarquias Locais, dando cumprimento aos prazos definidos para o 
efeito." 

  Analisada a informação técnica supratranscrita, não tendo ainda este 
município aceitado as competências previstas no referido decreto-lei, e não o 
pretendendo fazer no ano de dois mil e vinte e um, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, a não-aceitação da transferência das competências para esta 
autarquia no domínio da ação social, decretado pelo Decreto-Lei n.° 55/2020, 
de 12 de agosto, submetendo a presente deliberação a aprovação do órgão 
deliberativo.  

  17. DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE — PEDIDO 
DE ANTÓNIO JOSÉ PIMENTEL (CONSUMIDOR N.° 8195) PARA 
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA INSTALAÇÃO N.° 
8190, SITA NA RUA DO NORTE N.° 44 NA VILA DE MOGADOURO — 
INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS A COMUNICAR DA IMPOSSIBILIDADE 
DE EXECUTAR A TAREFA POR FALTA DE ACESSO À CAIXA DO 
CONTADOR DE ÁGUA PROVOCADA POR TERCEIROS — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Na sequência do pedido efetuado pelo munícipe, António 
José Pimentel, residente na rua do Norte, número quarenta e quatro, na vila 
de Mogadouro, datado de vinte e seis de agosto último, no qual comunicou 
que, a partir desta data, deixa de ser consumidor de água na instalação 
número oito mil, cento e noventa, fração destinada a comércio, indústria e 
obras, por já não necessitar, foi presente a informação número três mil e 
seiscentos barra dois mil e vinte, do encarregado operacional da Divisão de 
Águas, Saneamento e Ambiente, na qual referiu que, após a deslocação da 
equipa de canalizadores ao local para proceder à retirada do contador de 
água foram barrados por uma viatura e por um grupo de estranhos que não 
permitiu o acesso ao equipamento, tendo que abandonar o local sem 
executar a tarefa.  
  Analisado o assunto, a Câmara, como entidade gestora, ao abrigo do 
previsto no Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, publicado na II 
Série do Diário da República de trinta e um de outubro de dois mil e oito 
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deliberou, por unanimidade, tal como é vontade do requerente, ordenar a 
retirada do referido contador de água. 
  Constatando que o grupo de estranhos não facilitaram nem permitiram 
o acesso ao contador por parte da equipa de trabalhadores camarários, a fim 
de evitar eventuais tumultos entre este pessoal e terceiros que podem 
conduzir a situações graves de conflito e da ordem pública, mais foi 
deliberado solicitar a intervenção das forças de segurança local para o dia da 
realização daquela tarefa, a designar pelo dirigente responsável da Divisão 
de Águas, Saneamento e Ambiente desta autarquia, consoante a 
disponibilidade na agenda de serviço do pessoal.  

  18. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXPANSÃO DA III FASE DO 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Com base no despacho proferido pelo senhor presidente 
da Câmara, Francisco Guimarães, datado de dezoito de agosto de dois mil e 
vinte, sob a informação número três mil, quatrocentos e um barra dois mil e 
vinte, do chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto relativo à empreitada 
denominada de "Expansão da II I Fase do Loteamento Industrial de 
Mogadouro", orçado em um milhão, quinhentos e seis mil, trinta euros e vinte 
e dois cêntimos (€1.506.030,22), mais IVA à taxa legal em vigor, bem como 
as peças do procedimento de formação de contrato.  

  19. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
INFORMAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE MARIA ILDA 
BEBIANO POR DANOS PESSOAIS NA SEQUÊNCIA DE UMA QUEDA NA 
VIA PÚBLICA NUMA TAMPA DE SANEAMENTO — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Considerando a deliberação tomada na reunião do 
passado dia vinte e oito de julho do corrente ano; verificada a existência de 
quórum na presente reunião; registado o caso de impedimento do senhor 
presidente da Câmara, conforme dispõe a alínea b) do n.° 1 do artigo 69.° do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovada pela Lei n.° 4/2015, de 7 
de janeiro e o n.° 6 do artigo 55.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro; sob a presidência do senhor vice-presidente, Evaristo Neves, o 
Executivo, analisada a informação número duzentos e oitenta e seis, de vinte 
e seis de junho do corrente ano, do chefe de Divisão de lnfraestruturas e 
Obras Municipais deliberou, por unanimidade, o seguinte:  
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Um — Assumir a responsabilidade pelos danos físicos e patrimoniais 
provocados à lesada, Maria Ilda Bebiano, residente na rua do Canto, número 
trinta e oito, em Mogadouro depois de constatados na informação técnica 
que decorreram de fatores adversos e imputáveis ao Município, neste caso, 
o desnivelamento de uma tampa de saneamento existente no passeio e a 
fraca iluminação na via pública da avenida Calouste Gulbenkian nesta vila. --
Dois — Aprovar o pagamento à lesada da indemnização relativa à compra de 
uns óculos novos no valor de mil euros (€1.000,00), conforme o orçamento 
apresentado, mediante a apresentação de fatura/recibo.  
  O senhor vereador, Daniel Ribeiro, interveio para dizer que, na sua 
opinião, estes pedidos deviam vir sempre acompanhados de uma informação 
dos Serviços Jurídicos da autarquia, chamando ainda a atenção da falta de 
aplicação do Regime da responsabilidade civil e extracontratual do estado e 
demais entidades públicas para este caso e outros idênticos já deliberados. - 

  20. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
INFORMAÇÃO SOBRE A CORREÇÃO MATERIAL — ACERTO DE 
CADASTRO DO PLANO DE PORMENOR DO LOTEAMENTO 
INDUSTRIAL DE MOGADOURO — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Foi 
presente a informação número três mil, seiscentos e vinte e três, datada de 
dois de setembro corrente, do chefe de Divisão de lnfraestruturas e Obras 
Municipais relativa ao assunto supraidentificado do teor seguinte:  
 "Em relação ao assunto em epígrafe temos a informar o seguinte:  

1) Aquando da aprovação do Plano de Pormenor do Loteamento 
Industrial de Mogadouro, publicado na 2.' série N.° 54 de 18 de março 
de 2015, foi indevidamente integrado na zona verde de proteção do 
mesmo o caminho vicinal existente e que consta do cadastro; 

2) A área da referida zona verde de proteção do Loteamento Industrial de 
Mogadouro sobreposta ao caminho vicinal é de 2 612.00 m2
aproximadamente; 

3) Nunca foi intenção do Município de Mogadouro eliminá-lo ou integrá-lo 
no âmbito do Plano de Pormenor do Loteamento Industrial de 
Mogadouro e na Zona Verde de Proteção ao mesmo; 

4) O Município de Mogadouro, só tomou conhecimento desta situação, 
após ter sido alertado pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional — Norte; 

5) Desta forma, e ao abrigo da alínea a) do n.° 1 do art.° 122.0, do 
Decreto-Lei n.° 80/2015, de 14 de maio, as correções materiais dos 



ATA Número 14/2020 Pág. 444 

Reunião de 08 de setembro de 2020 

programas e dos planos territoriais são admissíveis para efeitos de 
acertos de cartografia;  

6) Ainda de acordo com o exposto nos pontos 2 e 3 do mesmo artigo, as 
correções materiais podem ser efetuadas a todo o tempo, por 
comunicação da entidade responsável pela elaboração dos programas 
ou dos planos, e são publicadas na mesma série do Diário da 
República. A comunicação referida será transmitida à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional — Norte, e remetida para 
publicação e depósito;  

7) Pretendendo o Município de Mogadouro levar a cabo a construção de 
um eixo rodoviário entre a rotunda existente e a zona industrial II Fase 
e parte desse eixo rodoviário coincidir com traçado caminho vicinal 
existente. O caminho vicinal ocupa 2612 m2 mais 1123 m2 da zona 
verde de proteção do Loteamento Industrial de Mogadouro, podendo 
ceder 5570 m2 como compensação para a zona verde do referido 
loteamento. -

  Lida e analisada a presente informação, tendo a mesma suscitado 
algumas dúvidas no seu conteúdo, o senhor presidente da Câmara requereu 
a presença do chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais, o 
técnico superior, Abel Varandas na reunião para prestar os esclarecimentos 
colocados por alguns dos membros do executivo.  
  Ouvido o técnico responsável, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.° 1 do artigo 122.° do Decreto-Lei n.° 
80/2015, de 14 de maio, aprovar a correção material do Plano de Pormenor 
do Loteamento Industrial de Mogadouro para efeitos de acertos de 
cartografia, determinados por incorreções de cadastro.  
  Nos termos do disposto no número 2 do artigo 122.° do referido 
diploma, a publicação da presente correção material deverá ser publicada 
pelos serviços competentes na mesma série do Diário da República em que 
foi publicado o plano objeto de correção.  
  Ainda e, em cumprimento do estipulado no n.° 3 do artigo 122.° do 
mesmo decreto-lei, a presente deliberação deverá ser transmitida 
previamente à Assembleia Municipal, por ter sido o órgão competente a 
aprovar o plano em causa, sendo depois transmitida à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e à Direção Geral do 
Território.  

  21. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA — 
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CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA O FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DOS 
MUNICÍPIOS DA CIM-TTM — DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE MOGADOURO À EMPRESA 
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. E 
DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO: - O Executivo deliberou, por unanimidade, com 
fundamento no n.° 3 do artigo 35.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, ratificar o despacho emanado pelo senhor 
presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datado de vinte de agosto de 
dois mil e vinte, adiante transcrito, sob a informação número três mil e oitenta 
e oito barra dois mil e vinte, do técnico superior da Divisão de Infraestruturas 
e Obras Municipais, junto à qual remeteu e solicitou a aprovação do 
processo do fornecimento de energia elétrica para este município e a 
nomeação do gestor do contrato:  
  "Concordo com a informação. Proceda-se à adjudicação do 
fornecimento de energia à empresa EDP-Comercial — Comercialização de 
Energia, S.A. Designo como Gestor do contrato o Eng. Hélder Valdez 
Ferreira. Ao Executivo para ratificação. À DCIP para os devidos efeitos." 

  22. DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMÁTICA E 
PATRIMÓNIO — APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 
REFERENTE AO PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO 
INTERNACIONAL DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 
NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA CIM-TTM — 
DESPACHO PROFERIDO PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO: - O Executivo deliberou, por unanimidade, com 
fundamento no n.° 3 do artigo 35.°, Anexo I, da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, ratificar o despacho, adiante transcrito, 
proferido pelo senhor presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datado 
de trinta e um de agosto de dois mil e vinte, sob a informação número três 
mil, quinhentos e oitenta e seis barra dois mil e vinte, do chefe de Divisão de 
Contratualização, Informática e Património, junto à qual anexou, para 
aprovação, a minuta do contrato referente ao procedimento por concurso 
público internacional do "Fornecimento de Energia Elétrica e Gás Natural 
para as instalações dos Municípios da CIM-TTM":  
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  "Aprovo a minuta do contrato "Fornecimento de Energia Elétrica e Gás 
Natural para as instalações dos Municípios da CIM-TTM. Ao Executivo para 
ratificação. À DC1P para os devidos efeitos."  

  23. PEDIDO DO GERENTE DA EMPRESA TRATODOURO, LDA., 
BRUNO MIGUEL PIRES ALVES PARA APOIO FINANCEIRO PREVISTO 
NO REGULAMENTO DE APOIO A INICIATIVAS EMPRESARIAIS 
ECONÓMICAS DE INTERESSE MUNICIPAL — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Foi presente um requerimento assinado pelo gerente da 
empresa Tradodouro, Lda., Bruno Miguel Pires Alves, com sede na reta de 
Vale da Madre, sem número, na vila de Mogadouro, datado de vinte e sete 
de março de dois mil e vinte, registado com o número "2020,EXP,E,GE,571" 
em que solicitou apoio financeiro à criação de um posto de trabalho, 
conforme previsto no artigo 4.°, do n.° 2, alínea d) do Regulamento de Apoio 
a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal.  
  Na sequência do despacho do senhor presidente, datado de onze de 
maio de dois mil e vinte, o chefe de gabinete, Aníbal José Moreno, na sua 
informação, datada de vinte e seis de agosto do corrente ano, referiu o 
seguinte:  
  "TRATODOURO-COMÉRCIO E REPARAÇÕES DE VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E ALFAIAS AGRÍCOLAS, LDA., contribuinte n.° 501818529, 
com o NISS: 20004484971, com sede na Reta de Vale da Madre, 5200-217 
Mogadouro, União de freguesias de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e 
Vilar de Rei, concelho de 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 -06-1987, conforme Declaração de Início de Atividade que 
apresentou na Autoridade Tributária, com o CAE: 46610 COMÉRCIO E 
REPARAÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E ALFAIAS AGRÍCOLAS, como 
atividade principal.  
  Requer apoio pela criação de um (1) posto de trabalho, apresenta 
contrato de trabalho sem temo com o trabalhador, Duarte da Assunção 
Curralo, NIF: 208080252, NISS: 11061773289, com início em 01-04-2020 e 
comunicação de admissão à Segurança Social.  
  Da consulta das declarações entregues na Segurança Social verifica-
se que em julho/2018 tinha três trabalhadores, em novembro/2019 a 
março/2020 tinha quatro trabalhadores e em 2020/04 passou a ter cinco 
trabalhadores, onde se inclui o trabalhador agora contratado.  
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  Verifica-se a criação de um novo posto de trabalho.  
  Apresenta também declaração de compromisso de honra em que se 
compromete a manter o posto de trabalho pelo período mínimo de cinco (5) 
anos.  
  Está em condições de ser aprovado o apoio solicitado nos termos do 
Regulamento, no valor de 5.080,00 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 a requerente na criação de um posto de trabalho, por entender que 
contribuirá 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 cinco mil e oitenta euros (€5.080,00), regendo-se pelas 
cláusulas do protocolo que lhe servirá de base.  

  PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre os dias vinte e oito de julho e sete de setembro do ano de 
dois mil e vinte na importância de um milhão, novecentos e setenta e sete 
mil, quinhentos e trinta euros e noventa e oito cêntimos (€1.977.530,98).  

  ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por unanimidade, 
aprovar a presente ata em minuta, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 
57.°, Anexo I, 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 doze horas e dez minutos, de que para 
constar se lavrou a presente ata, que eu --(cuu:ct.( c.4 Ceuetkeód C. TQ,(v2.1.
Maria da Conceição Cordeiro Andrade Teixeira, coordenadora técnica, redigi 
e subscrevi:  
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