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Reunião de 10 de novembro de 2020 

 Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Mogadouro, 
realizada no dia dez de novembro do ano de dois mil e vinte, por 
videoconferência.  
  Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, 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, por videoconferência devido à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da doença 
COVID-19, ao abrigo do disposto no artigo 3.° n.° 1 da Lei n.° 1-A/2020, de 
19 de março, alterada pela Lei n.° 28/2020, de 28 de julho.  
  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 nove de 
novembro de dois mil e vinte. Verificou-se um total de disponibilidades na 
importância de cinco milhões, oitocentos e trinta e três mil, catorze euros e 
onze cêntimos (€5.833.014,11).  

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA COVID-19 NO CONCELHO: - 
O senhor presidente da Câmara usou a palavra para informar o Executivo 
sobre os acontecimentos dos últimos quinze dias em relação à pandemia 
COVID-19, no concelho de Mogadouro, referindo que, tanto ele, como dois 
dos vereadores a tempo inteiro e alguns dos elementos dos gabinetes de 
apoio ao presidente e aos vereadores terminarão, hoje, o isolamento 
profilático, tendo ele testado negativo, por duas vezes seguidas.  
  Quanto aos casos ativos no nosso concelho disse que desde sexta-
feira até ao dia de ontem foram reportados mais onze casos não tendo ainda 
referencia do número de recuperados. No lar e na residência da Santa Casa 
da Misericórdia de Mogadouro também surgiram casos positivos e a 
provedoria ordenou a testagem de todos os seus trabalhadores.  
  Disse também que foram registados alguns casos nas aldeias de Vale 
da Madre, Ventoselo, Castelo Branco e Bemposta, tendo havido também o 
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caso de um aluno do Agrupamento de Escolas de Mogadouro que testou 
positivo encontrando-se em vigilância ativa.  
  Lembrou ainda o aumento de casos no distrito de Bragança, tal como 
compartilhou na informação enviada aos senhores vereadores, com o registo 
de seiscentos e trinta e cinco (635) casos positivos, enumerando os 
concelhos de, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Vila Flor, com 
mais casos e, mais recentemente, o de Freixo de Espada à Cinta.  
  Referiu-se ao caso de Mogadouro constar na lista dos cento e vinte e 
um (121) concelhos do país com elevado risco de contágio e as medidas 
restritivas que se refletirão a nível do comércio local durante as próximas 
duas semanas em que vigorar o estado de emergência, comunicando que, 
em reunião com o senhor coordenador do norte da pandemia COVID-19, 
alertara para algumas das proibições aplicadas neste concelho entre o 
horário das vinte e três às cinco horas da manhã, no caso, deu o exemplo 
das padarias e nos fins de semana, a partir das treze horas, especificamente, 
os restaurantes.  
  Informou também que, na qualidade de presidente da Comissão 
Distrital da Proteção Civil, convocou na semana passada uma reunião com 
todos os presidentes de câmara do distrito de Bragança para, em conjunto 
fazerem chegar ao Governo um comunicado para que os cinco concelhos 
mais afetados e que constam da lista dos cento e vinte e um concelhos do 
país não fossem olhados da mesma forma porque considera que 
Mogadouro, por exemplo, em nada tem que se comparar com Paços de 
Ferreira porque os concelhos que rodeiam o nosso não fazem parte desse 
rol e estão sem algumas daquelas restrições, mas nada foi atendido; tendo 
pedido também o controlo nas fronteiras terrestres, pois só foi decretado o 
controlo nas aéreas e marítimas. Solicitou também especial atenção para os 
prazos de certos assuntos de caráter administrativo tratados nas câmaras 
municipais porque, umas estão de portas fechadas, outras com divisões 
encerradas, por contágio ou por precaução dos seus trabalhadores e para a 
área da educação relembrou a entrega de material de proteção e os 
computadores pessoais para os alunos, tal como fora outrora prometido.  
  Mais informou que está a elaborar um estudo para a concessão de 
apoios às economias local e familiar do nosso concelho que haverá de ter 
em conta, após a reunião agendada com a direção da Associação de 
Comerciantes, Industriais e Serviços de Mogadouro e a trazer em próxima 
reunião para ser analisado e votado.  
  Fez questão de chamar a atenção para a contenção de assistirmos aos 
funerais, pois, constatou-se que dois dos surtos ocorridos no concelho 
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tiveram origem nos dois últimos funerais que se realizaram recentemente, 
salientando que, se for necessário, solicitará a fiscalização adequada às 
forças de segurança locais. 
  Lembrou também que a apanha da azeitona que se avizinha poderá vir 
a agravar a situação epidemiológica, se as pessoas não tiverem o devido 
cuidado porque são trabalhos agrícolas que não poderão deixar de ser feitos 
até porque para muitos é uma agricultura de subsistência.  
  Fez também referência aos casos registados nos serviços camarários, 
uns com resultados positivos, outros que ficaram em isolamento profilático, 
testando negativo e, a partir de hoje, para alguns funcionários será o 
regresso ao serviço, para outros a continuidade do confinamento. 
  Relativamente às feiras quinzenais informou que ficou decidido, em 
reunião de emergência, manter a sua realização não deixando, no entanto, 
de pedir ao Serviço de Proteção Civil uma reavaliação do Plano de 
Contingência, por causa da área.  

  INTERVENÇÕES APRESENTADAS PELO SENHOR VEREADOR 
MANUEL CORDEIRO: - Pelo senhor vereador, Manuel Cordeiro, foram lidas 
as duas intervenções que a seguir se transcrevem:  
  "Ia intervenção 

Exmo. Senhor Presidente 

Já tivemos funcionários da Câmara que testaram positivo nos testes à COVID-19. 

Embora o uso de máscara, só por si, não garante que as pessoas não se contaminem, 

ajuda a minorar esse problema. Compete ao Senhor Presidente fazer com que todos os 

funcionários usem máscara quando estão nas instalações da Câmara. 

Senhor Presidente 

Mais uma vez lhe agradeço, em nome da coligação TODOS POR MOGADOURO, o facto de 

nos manter informados sobre a evolução do número de infetados no nosso concelho.  

Confesso-lhe que só quando pensei fazer esta minha intervenção, resolvi analisar com 

profundidade o número de infetados em Mogadouro. Para que a minha análise fosse real 

e correta, fiz os seguintes 4 gráficos: os 2 primeiros os casos havidos durante o Outubro 

e o Novembro, nos dias indicados. Os 2 seguintes representam o n° de casos por 100000 

habitantes nos mesmos 2 meses.  
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Mogadouro - Evolução da Pandemia 
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Novembro 

Sem dúvida que o número de casos cresceu de uma forma bastante rápida, pois no dia 6 

de Outubro tínhamos 9 casos e no dia 29 atingimos os 74. Iniciámos o mês de Novembro 

com 81 casos e no dia 6 tínhamos 77, ou seja, houve uma descida. Oxalá que 

consigamos fazer baixar esses números para bem de todos os mogadourenses. Para isso 

teremos todos que contribuir, fazendo uma vida recatada, usando máscara e evitando 

aglomerações de pessoas.  

Se analisarmos o número de casos por cada 100000 habitantes, vemos que 

ultrapassámos, em muito, os 240 casos que serviram de base ao governo para nos 

colocar nos 121 Concelhos que estão abrangidos pelas regras que vigorarão durante os 

próximos tempos. No dia da decisão do governo tínhamos 1008 casos por 100000 

habitantes.  

A nível do Distrito, estamos em 3' lugar em 12 Concelhos, em número de casos, por 

100000 habitantes. É claro que muito gostaríamos de ser os últimos.  

Apresento de seguida um Quadro com essa classificação.  
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Em nome da coligação TODOS POR MOGADOURO, agradeço-lhe que nos continue a 

informar, como tem feito até aqui, sobre esta evolução.  

Li que a CIM — Terras de Trás-os-Montes, decidiu que as feiras quinzenais, como é o caso 

de Mogadouro, e semanais, noutros concelhos, se realizarão. Por mim, concordo com 

essa decisão. Espero que o Senhor Presidente consiga reunir todas as condições de 

segurança para que tudo corra com a normalidade possível e não nos traga mais 

dissabores.  

2 a  Intervenção 

Senhor Presidente 

Na reunião do passado dia 11 de Fevereiro fiz uma intervenção, relatando uma visita 

encarnada por um turista que nos veio visitar, pela primeira vez. Aquilo que então 

parecia uma caricatura, bastaram 8 meses para se verificar de que é uma realidade. 

Nesse dia falei na incoerência entre o conteúdo da Casa das Associações e o nome que 

lhe atribuído. O facto de o Arquivo Municipal não poder ser visitado, por falta de 

segurança. O pastel/bolo típico de Mogadouro, chamado "Os meus amores", criado por 

um jovem Mogadourense. Ainda lhe disse mais: "valorizamos muito a apresentação do 

pastel "os meus amores" criado por um jovem Mogadourense. Mas isso não chega. Para 

que o pastel se transforme no pastel típico de Mogadouro é necessário proceder à sua 

certificação. Só assim o seu criador será recompensado pelas mais-valias que os 
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ingredientes utilizados na sua confeção, as casulas, as amêndoas e os cogumelos terão. O 

que é que o Exmo. Presidente pensa fazer?' 

A respeito do dito pastel, dizia eu que o nosso visitante se dirigiu a uma confeitaria e 

pediu para lho servirem. Foi-lhe dito que não o tinham. Tudo foi virtual, mas o que lhe 

vou relatar de seguindo, foi bem real.  

Na semana passada surgiu no facebook um vídeo que mostra bem como o que então eu 

lhe disse foi oportuno. Provavelmente o Senhor ou alguém do seu entorno político, viu 

um vídeo que apareceu na internet. Trata-se de um vídeo de divulgação da região do 

Douro Superior. Aliás o título é: Na Rota do Douro Superior.  

Começa assim: 

Chegámos a Mogadouro. Há baixa temperatura e é 

não há gente pelas ruas.  

É claro que isso acontece pela baixa temperatura, 

a época baixa. Talvez seja por isso que 

mas, em grande medida, por causa da 

interioridade que nos prejudica. Não admira pois que eles atribuíssem esse facto à baixa 

temperatura e por ser época baixa do turismo.  

Foram caminhando e mostraram as várias ruas, as casas antigas, os monumentos, as 

igrejas, etc.  

Procuraram, via internet, localizar o Posto de Turismo. O GPS não o localizou e mandou-

os para um ponto da vila onde não havia vestígio de um Posto de Turismo.  

Senhor Presidente, Mogadouro não tem um Posto de Turismo? Não tem funcionários a 

quem paga para darem informações a quem as for pedir? Qual é o horário do Posto de 

Turismo? Está aberto à hora do almoço? Está aberto aos fins-de-semana? 

Iam caminhando e comentando. Viram a igreja e o Convento. Devem ter feito confusão 

entre a Câmara e o Convento, pois parece que acharam que o convento ainda estaria 

ativo.  

Referiram que a igreja estava fechada, o que não os deveria admirar porque hoje em dia, 

por todo o Mundo, isso é regra. Dali seguiram para o Castelo. Alguns comentários que 

fizeram: Mogadouro é um destino pouco conhecido e não tem informação turística. Dos 

vários monumentos que visitámos, a igreja Matriz, a Igreja do Convento, a Câmara, que foi 

Convento, a igreja da Misericórdia, a capela da Senhora do Caminho, o Castelo, nenhum 

tem uma placa a dizer do que se trata.  

Senhor Presidente  
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Fazer uma placa informativa para cada um dos pontos de interesse histórico e turístico, 

que Mogadouro tem e que merecem ser conhecidos parece-me uma tarefa fácil. 

Mogadouro, os mogadourenses e os nossos monumentos, merecem isso.  

Os nossos visitantes sabiam que Mogadouro tinha sido terra dos Távoras e pareceu que 

tinham alguns conhecimentos sobre a história dessa família. Isto tinha-lhe sido contado 

em Mirandela, onde eles tinham estado antes.  

Senhor Presidente, alguém da Cámara os recebeu? Não seria melhor alguém lhe ter 

falado da importância histórica de Mogadouro, do que temos de bom para ser conhecido 

e visitado? 

No trajeto que fizeram pelas nossas ruas, encontraram duas moças a quem resolveram 

perguntar qual era o doce típico de Mogadouro. Elas disseram que era um, feito com 

cogumelos. Onde o podemos encontrar? As moças responderam que talvez no 

supermercado INTERMARCHÉ. 

Eles acharam muito estranho como é que um doce típico se vendia num supermercado, 

mas lã foram. Ali chegados, como é lógico, não conseguiram comprar o doce, porque lã 

não o conheciam nem o tinham para vender.  

De regresso ao carro o Senhor exclamou: está dificil esse doce típico aqui. Quando ouvi 

isto e com o que já tinha ouvido do vídeo, pus a hipótese de ser um vídeo a gozar com a 

nossa terra. Mas penso que não. 

Senhor Presidente  

Isto parece-me mau demais, para ser ignorado por si e pelo seu executivo."  

 RESPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - O senhor 
presidente da Câmara, a respeito do texto da segunda intervenção supra 
apresentada disse lamentar que o casal de turistas não tenha conseguido 
encontrar o Posto de Turismo, considerando que, se tivessem pesquisado no 
Google, de imediato encontrariam a sua localização, solicitando que lhe 
fosse enviado o nome do produtor do referido vídeo. 

 INFORMAÇÃO DA SENHORA VEREADORA VIRGÍNIA VIEIRA: - Em 
resposta ao aludido pelo senhor vereador, Manuel Cordeiro, a respeito da 
colocação de placas identificativas junto dos monumentos turísticos dignos 
de serem visitados pelos turistas, a senhora vereadora, Virgínia Vieira, com o 
pelouro do Turismo informou que o trabalho das placas já está feito só ainda 
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não foram afixadas, estando a tratar do assunto e revelou que muita gente 
tem pedido marcação de visitas acompanhadas.  
  Disse ainda que o Posto de Turismo está em funcionamento também 
aos fins de semana e com pessoal competente no atendimento.  

  INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR DANIEL RIBEIRO: - O 
senhor vereador, Daniel Ribeiro, questionou o senhor presidente da Câmara 
sobre a péssima qualidade da água da rede pública de cor acastanhada e 
com mau cheiro que nos chega a casa todos os dias; se está previsto um 
Plano de Contingência para mitigar este problema que se vem arrastando, há 
mais de um mês, nas casas de todos os mogadourenses e também, se já há 
uma solução para o problema concreto da barragem de Penas Roias.  

  RESPOSTA DO SENHOR VEREADOR EVARISTO NEVES: - O 
senhor vereador, Evaristo Neves, interveio para dizer que assumia a 
turvação da água da rede pública, mas não o mau cheiro, por não se 
verificar, dando conhecimento das atuações que os serviços competentes da 
Autarquia têm desempenhado desde ontem, tais como, a limpeza de filtros, 
decantadores, adutoras, depósitos e realização de descargas, garantindo 
que, a partir da próxima quinta-feira irão verificar-se melhorias significativas. - 
  Quanto à realização de trabalhos na barragem de Penas Roias, 
informou que já foi pedido à empresa já referenciada, há uns meses atrás, 
numa reunião deste órgão, o orçamento para a execução dos mesmos, com 
vista à adjudicação dos serviços que se tornem necessários levar a efeito 
para garantir, de uma vez por todas, o problema da água daquela albufeira 
que existe desde sempre, no entanto, disse saber também que aquela 
empresa é a única existente no norte e centro do país e muito requisitada 
para trabalhar no estrangeiro, mas se esta revelar indisponibilidade, por certo 
será procurada outra neste segmento.  

  REUNIÃO COM A SENHORA MINISTRA DA AGRICULTURA: - O 
senhor presidente da Câmara informou o Executivo que teve na semana 
passada uma reunião, via online, com a senhora ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, concretamente para abordar novamente a inclusão 
do planalto mirandês no plano nacional de regadio que o Governo tem em 
curso, sendo uma eventual candidatura levada a efeito através da 
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.  
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ORDEM DO DIA 
1 ATAS - APROVAÇÃO DA ATA N.° 17/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020.  
2 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS JURÍDICOS SOBRE A AQUISIÇÃO DO PRÉDIO URBANO 
NA ZONA ANTIGA DA VILA DE MOGADOURO DENOMINADO "CASA 
DOS PEGADOS" - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

3 DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMÁTICA E PATRIMÓNIO 
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - ANO 2020/2021 - RELATÓRIO DE 
ANÁLISE DO PROCEDIMENTO - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

4 DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE - INFORMAÇÃO 
SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALOJAMENTO DE LUÍS 
FILIPE PEREIRA CAMPOS, EM BEMPOSTA - ANÁLISE E 
INFORMAÇÃO. 

5 DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE - PEDIDO DE 
ANTÓNIO JOAQUIM AFONSO PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CONSUMIDOR N.° 3885 E 
INSTALAÇÃO N.° 790 - RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS 
RELATIVAS À VISTORIA E À INSTALAÇÃO DE CONTADOR - 
ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

6 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO - 
INFORMAÇÃO SOBRE A CANDIDATURA AO GALARDÃO ECO-
ESCOLAS 2020/2021 DA ABAE-ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA 
EUROPA -ANÁLISE E DELIBERAÇÃO. 

7 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS - 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES DO EX 
BAIRRO DO FUNDO DE FOMENTO/ARRANJO URBANÍSTICO DO 
ESPAÇO PÚBLICO ENVOLVENTE AO BAIRRO (INFORMAÇÃO N.° 
459/2020) - DESPACHO AUTORIZADOR DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA DA ENTRADA EM OBRA DO SUBEMPREITEIRO 
REVESTIMENTOS TRALHÃO, UNIPESSOAL, LDA. - RATIFICAÇÃO 
DE ATO ADMINISTRATIVO.  

8 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAA E OBRAS MUNICIPAIS - 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES DO EX 
BAIRRO DO FUNDO DE FOMENTO/ARRANJO URBANÍSTICO DO 
ESPAÇO ENVOLVENTE DO BAIRRO (INFORMAÇÃO N.° 460/2020) - 
DESPACHO AUTORIZADOR DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA DA ENTRADA EM OBRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
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ESCALA 1/1 UNIPESSOAL, LDA. — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO.  

9 DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO EX BAIRRO DO FUNDO DE 
FOMENTO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO ENVOLVENTE DO 
BAIRRO (INFORMAÇÃO N.° 474/2020) — DESPACHO AUTORIZADOR 
DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DA ENTRADA EM OBRA 
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA FILIPE 
FERNANDO BARREIRA PEGARINHOS — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO.  

  1. ATAS — APROVAÇÃO DA ATA N.° 17/2020 DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBEO DE 2020: - Foi presente a ata 
número dezassete barra dois mil e vinte da reunião ordinária do vinte e sete 
de outubro 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.  

  2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA — INFORMAÇÃO 
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS SOBRE A AQUISIÇÃO DO PRÉDIO 
URBANO NA ZONA ANTIGA DA VILA DE MOGADOURO DENOMINADO 
"CASA DOS PEGADOS" — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Na sequência do 
deliberado na reunião ordinária do passado dia vinte e sete de outubro último 
e com base na informação número quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito, 
de cinco de novembro corrente dos Serviços Jurídicos da Autarquia, a 
Câmara, atendendo ao valor histórico e de interesse municipal; de acordo 
com as competências previstas na alínea g) do n.° 1 do artigo 33.°, Anexo I, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro deliberou, por unanimidade, adquirir o 
imóvel denominado "Casa dos Pegados", descrito na Caderneta Predial 
Urbana com o Artigo Matricial "1056", Tipo "Urbano", da União de freguesias 
de Mogadouro, Valverde, Vale de Porco e Vilar de Rei, localizado na rua da 
Hera, na vila de Mogadouro, registado na Conservatória do Registo Predial 
com o número "2196", que confronta a norte com rua pública; a sul com 
Diogo Albino Vaz, a nascente com rua pública e a poente com Teresa 
Pegado, com a área total de setenta metros quadrados (70,0000 m2), 
pertencente ao titular Salvador dos Anjos Santos, com morada na rua dos 
Olmos, número treze, na cidade de Bragança, pelo preço de dez mil e 
quinhentos euros (€10.500,00), dando poderes ao senhor presidente para, 
em representação do Município de Mogadouro, outorgar a respetiva escritura 
de compra e venda.  



ATA Número 18/2020 Pág. 543 

Reunião de 10 de novembro de 2020 

  3. DIVISÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO, INFORMÁTICA E 
PATRIMÓNIO — AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 
PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS — ANO 2020/2021 — RELATÓRIO 
DE ANÁLISE DO PROCEDIMENTO — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - 
Atendendo à informação número quatro mil, quinhentos e vinte e oito, de 
quatro de novembro corrente, da Divisão de Contratualização, Informática e 
Património, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório de 
análise, com vista à aquisição de material didático e pedagógico para o 
Agrupamento de Escolas de Mogadouro para o presente ano letivo, no qual o 
serviço de análise do procedimento concursal propôs que o fornecimento 
fosse entregue à empresa adjudicatária Letras Específicas, Lda., com sede 
no largo Trindade Coelho, número dezoito, na vila de Mogadouro, pelo valor 
de seis mil, cento e quarenta euros e trinta e sete cêntimos (€6.140,37), mais 
IVA, de acordo com o mapa de quantidades, designações e preços apenso à 
sua proposta.  

  4. DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE — 
INFORMAÇÃO SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALOJAMENTO 
DE LUÍS FILIPE PEREIRA CAMPOS, EM BEMPOSTA — ANÁLISE E 
INFORMAÇÃO: - Sobre o assunto referenciado em título, apresentado numa 
informação administrativa da Divisão de Águas, Saneamento e Ambiente, na 
sequência de uma deliberação tomada na reunião do dia treze de outubro 
último, o Executivo, por proposta do senhor presidente deliberou, por 
unanimidade, remetê-lo aos Serviços Jurídicos para emissão de parecer 
jurídico, após ter suscitado dúvidas a prescrição ou não da dívida de água 
existente em nome do requerente.  

  5. DIVISÃO DE ÁGUAS, SANEAMENTO E AMBIENTE — PEDIDO DE 
ANTÓNIO JOAQUIM AFONSO PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CONSUMIDOR N.° 3885 E INSTALAÇÃO 
N.° 790 — RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS RELATIVAS À 
VISTORIA E À INSTALAÇÃO DE CONTADOR — ANÁLISE E 
DELIBERAÇÃO: - Considerando o pedido do requerente, António Joaquim 
Afonso, com morada no largo da Calçada, número um, na freguesia de Bruçó 
deste concelho, registado com o número sete mil e oitenta barra vinte e a 
informação do chefe de Divisão de Águas, Saneamento e Ambiente, datada 
de vinte e nove de outubro deste ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a solicitação para anular o contrato de fornecimento de água efetuado 
no dia vinte de outubro passado para uma habitação, localizada na rua 
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arquiteto Vaz Martins, número vinte e sete, na vila de Mogadouro, por não 
haver justificação para a celebração de um novo contrato, bem como a 
restituição das importâncias pagas de, quinze euros e cinquenta e sete 
cêntimos (€15,57) relativa à vistoria e vinte e seis euros e vinte e um 
cêntimos (€26,21) da ligação e celebração de contrato.  

 6. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, AÇÃO SOCIAL E TURISMO 
— INFORMAÇÃO SOBRE A CANDIDATURA AO GALARDÃO ECO-
ESCOLAS 2020/2021 DA ABAE-ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA 
EUROPA — ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: - Tendo presente o ofício número 
duzentos e vinte e um, de vinte e seis de outubro do corrente ano, oriundo do 
diretor do Agrupamento de Escolas de Mogadouro, registado com o número 
"2020,EXP,E,GE.1238", em que solicitou o interesse deste Município em 
colaborar com a escola para efetuar duas candidaturas, uma para a Escola 
Básica e Jardim de Infância e outra para a Escola Básica e Secundária, 
importando-se ambas no valor total de, cento e quarenta euros (€140,00).  
  A técnica de serviço social da Divisão de Educação, Cultura, Ação 
Social e Turismo, na sua informação número quatro mil, quinhentos e 
cinquenta, de quatro de novembro corrente, considerou a pertinência do 
tema e a importância do envolvimento dos alunos neste tipo de projetos de 
defesa e proteção ambiental para a sustentabilidade, emitindo parecer 
favorável à presente solicitação pagando a Câmara o valor das inscrições; 
proceder à assinatura de declaração de compromisso deste Município com o 
Programa Eco-Escolas e manter a colaboração nas atividades do ensino pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.  
 A Câmara deliberou, por unanimidade e, a exemplo de anos anteriores, 
demonstrar interesse no projeto, pagar as inscrições das duas escolas no 
total de cento e quarenta euros (€140,00) e colaborar nas atividades a 
desenvolver na Escola Básica e Jardim de Infância.  

  7. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES DO EX BAIRRO 
DO FUNDO DE FOMENTO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO 
PÚBLICO ENVOLVENTE AO BAIRRO (INFORMAÇÃO N.° 459/2020) — 
DESPACHO AUTORIZADOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
DA ENTRADA EM OBRA DO SUBEMPREITEIRO REVESTIMENTOS 
TRALHÃO, UNIPESSOAL, LDA. — RATIFICAÇÃO DE ATO 
ADMINISTRATIVO: - O Executivo deliberou, por maioria, com quatro votos a 
favor do senhor presidente e dos senhores vereadores, Evaristo Neves, 
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Joana da Silva e Virgínia Vieira e três abstenções dos senhores vereadores, 
Manuel Cordeiro, Daniel Ribeiro e Alexandra Machado, ratificar os 
despachos emanados pelo senhor presidente da Câmara, Francisco 
Guimarães, datados de três e cinco de novembro de dois mil e vinte, adiante 
transcritos, sob a informação número quatrocentos e cinquenta e nove barra 
dois mil e vinte, da fiscalização da Divisão de lnfraestruturas e Obras 
Municipais, na qual comunicou a entrada na obra supraidentificada do 
prestador de serviços, Revestimentos Tralhão, Unipessoal, Lda., para a 
execução dos trabalhos de aplicação de gesso e pladur e informou não ver 
qualquer inconveniente em que seja autorizada esta subcontratação, nos 
termos do estabelecido nos artigos 383.° e 385.° do Código dos Contratos 
Públicos:  
  "Concordo com a informação. Autorizo a entrada em obra o 
subempreiteíro, Revestimentos Tralhão-Unipessoal, Lda. À DIOM para 
efeitos." 
 "Ao Executivo para ratificação. '' 
  Os senhores vereadores eleitos pela Coligação TODOS POR 
MOGADOURO PPD/PSD.CDS-PP, que optaram pela abstenção justificaram 
a sua forma de votação com os mesmos fundamentos já deixados em 
anteriores deliberações relativamente à empreitada em referência.  

  8. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS MUNICIPAIS — 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES DO EX BAIRRO 
DO FUNDO DE FOMENTO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO 
ENVOLVENTE DO BAIRRO (INFORMAÇÃO N.° 460/2020) — DESPACHO 
AUTORIZADOR DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DA ENTRADA 
EM OBRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ESCALA 1/1 UNIPESSOAL, 
LOA. — RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: - O Executivo 
deliberou, por maioria, com quatro votos a favor do senhor presidente e dos 
senhores vereadores, Evaristo Neves, Joana da Silva e Virgínia Vieira e três 
abstenções dos senhores vereadores, Manuel Cordeiro, Daniel Ribeiro e 
Alexandra Machado, ratificar os despachos emanados pelo senhor 
presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datados de três e cinco de 
novembro de dois mil e vinte, adiante transcritos, sob a informação número 
quatrocentos e sessenta barra dois mil e vinte, da fiscalização da Divisão de 
lnfraestruturas e Obras Municipais, na qual comunicou a entrada em obra do 
prestador de serviços, Escala 1/1 Unipessoal, Lda., para a execução dos 
trabalhos de aplicação de gesso e pladur e informou não ver qualquer 
inconveniente em que seja autorizada esta subcontratação, nos termos do 
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estabelecido nos artigos 383.°, 384.° e 385.° do Código dos Contratos 
Públicos:  
  "Concordo com a informação. Autorizo a entrada em obra do 
subempreiteiro, Escala 1/1 Unipessoal, Lda. À DIOM para efeitos.  
  "Ao Executivo para ratificação." 
  Os senhores vereadores eleitos pela Coligação TODOS POR 
MOGADOURO PPD/PSD.CDS-PP, que optaram pela abstenção justificaram 
a sua forma de votação com os mesmos fundamentos já deixados em 
anteriores deliberações relativamente à empreitada em referência.  

  9. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS MUNICIPAIS — 
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO EX BAIRRO DO FUNDO DE 
FOMENTO/ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO ENVOLVENTE DO 
BAIRRO (INFORMAÇÃO N.° 474/2020) — DESPACHO AUTORIZADOR DO 
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DA ENTRADA EM OBRA DO 
PRESTADOR DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA FILIPE FERNANDO 
BARREIRA PEGARINHOS — RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO: - 
O Executivo deliberou, por maioria, com quatro votos a •faVor do senhor 
presidente e dos senhores vereadores, Evaristo Neves, Joana da Silva e 
Virgínia Vieira e três abstenções dos senhores vereadores, Manuel Cordeiro, 
Daniel Ribeiro e Alexandra Machado, ratificar o despacho emanado pelo 
senhor presidente da Câmara, Francisco Guimarães, datado de seis de 
novembro de dois mil e vinte, adiante transcrito, sob a informação número 
quatrocentos e setenta e quatro barra dois mil e vinte, da fiscalização da 
Divisão de Infraestruturas e Obras Municipais. na qual comunicou a entrada 
em obra do prestador de serviços, Filipe Fernando Barreira Pegarinhos, para 
a execução dos trabalhos de aplicação de gesso e pladur e informou não ver 
qualquer inconveniente em que seja autorizada esta subcontratação, nos 
termos do estabelecido nos artigos 383.°, 384.° e 385.° do Código dos 
Contratos Públicos:  
  "Concordo com a informação. Autorizo a entrada em obra do 
subempreiteiro, Filipe Fernando Barreira Pegarinhos. Ao Executivo para 
ratificação.  -
  Os senhores vereadores eleitos pela Coligação TODOS POR 
MOGADOURO PPD/PSD.CDS-PP. que optaram pela abstenção justificaram 
a sua forma de votação com os mesmos fundamentos já deixados em 
anteriores deliberações relativamente à empreitada em referência.  
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 PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos 
efetuados entre os dias vinte e sete de outubro e nove de novembro do ano 
de dois mil e vinte, na importância de oitocentos e noventa e nove mil, 
novecentos e seis euros e quarenta cêntimos (€899.906,40).  

  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 onze horas, de que para constar se 
lavrou a presente ata, que eu António Luís Moreira, 
técnico superior jurista, coadjuvado pela.  coordenadora técnica, Maria da 
Conceição Cordeiro Andrade Teixeira redigi e subscrevi:  



4.-


