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--------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia doze de Maio do ano de dois mil e 
nove. ----------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos doze dias do mês de Maio do ano de dois mil e nove, no 
edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, pelas nove 
horas e quinze minutos, sob a presidência do Excelentíssimo 
Senhor Presidente, António Guilherme Sá de Moraes Machado, e 
dos Excelentíssimos vereadores Francisco António Castro Pires, 
João Manuel dos Santos Henriques, Fernando José Bártolo, 
António Joaquim Pimentel, Antero Augusto Neto Lopes e Dário 
Rodrigues Mendes e comigo Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 
Assistente Administrativo Especialista, a secretariar, reuniu 
ordinariamente a Câmara Municipal de Mogadouro. --------------------- 
-------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi 
deliberado proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 

------- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia 
onze de Maio. Verificou-se um total de disponibilidades no valor 
seiscentos e doze mil, cento e trinta e um euros e cinquenta e seis 
cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 
1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 28/04/2009. --------------------------------------------------------------- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. ----------------------------- 

3. 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA 
DO ANO DE 2009. Análise e deliberação. ---------------------------------- 

4. 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO 
ANO DE 2009. Análise e deliberação. ---------------------------------------- 
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5. 7.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2009. Análise e deliberação. --------- 

6. ARRANJO URBANÍSTICO DA SANTA MARINHA EM 
SALDANHA – RELATÓRIO – ADJUDICAÇÃO FINAL. Análise e 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 

7. MIRADOURO DA SERRA DA CASTANHEIRA – 
PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À SERRA DA 
CASTANHEIRA – MOGADOURO – RELATÓRIO FINAL. Análise e 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 

8. ARRANJO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO CONVENTO 
DE S. FRANCISCO – RELATÓRIO FINAL. Análise e deliberação. -- 
9. ARRANJO URBANÍSTICO DO AZINHOSO – RECEPÇÃO 
DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. 
Análise e deliberação. ------------------------------------------------------------ 

10. ARRANJO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DE SANTO 
CRISTO EM BEMPOSTA – APROVAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO. INFORMAÇÃO DO 
GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Para ratificação. ---------------------- 

11. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO MOINHO DE 
VENTO A VENTOSELO – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 
DIRECTA. Análise e deliberação. --------------------------------------------- 

12. BENEFICIAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DE VENTOSELO – 
APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação. - 

13. ARRANJO URBANÍSTICO DE VALE DA MADRE COM INFRA 
ESTRUTURAS, ARRUAMENTOS EM SANHOANE, DO SANTO 
AMARO AO LARGO DO CEMITÉRIO, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
EM REMONDES E CONSTRUÇÃO DAS INFRA ESTRUTURAS DO 
LOTEAMENTO DO SALGUEIRAL – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. Para ratificação. ------------------- 

 
14. ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADE PARA 
A CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DE VILARINHO DOS 
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GALEGOS – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 
INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Análise e 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 

15. DESAFECTAÇÃO DAS ÁREAS INCLUÍDAS NA RAN 
NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
“RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA RIBEIRA DO 
JUNCAL”. Análise e deliberação. ---------------------------------------------- 

16. BAR E ESPLANADA DAS PISCINAS DESCOBERTAS DO 
COMPLEXO DESPORTIVO DE MOGADOURO PARA O ANO DE 
2009. INFORMAÇÃO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Para 
ratificação. --------------------------------------------------------------------------- 

17. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. DA CERÂMICA AO VARIZ – 
LIGAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 221 À ESTRADA 
MUNICIPAL 221-3 – APROVAÇÃO DO PROJECTO E PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. INFORMAÇÃO DO 
GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Análise e deliberação. -------------- 

18. ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O COMPLEXO DESPORTIVO 
E ZAVA. INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. 
Análise e deliberação. ------------------------------------------------------------ 

19. PAVIMENTAÇÃO A SOUTELO – REVISÃO DE PREÇOS. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS DA DIVISÃO DE OBRAS 
MUNICIPAIS. Análise e deliberação. ----------------------------------------- 

20. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE 
TRAVANCA – PROTOCOLO DE PARCERIA. Para ratificação. ------ 

21. IMEDIÁTICO – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LIVRO “OS 
MEUS AMORES” – EDIÇÃO COMEMORATIVA DO CENTENÁRIO 
DA MORTE DE TRINDADE COELHO. Análise e deliberação. -------- 

22. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA CERÂMICA 
AO VARIZ – “LIGAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 221 À 
ESTRADA MUNICIPAL 221-3”. INFORMAÇÃO DA COMISSÃO DE 
REVISÃO DE PROJECTOS. Para conhecimento. ------------------------ 

23. EXECUÇÃO DO PROJECTO DE VALORIZAÇÃO DO 
PERCURSO ECOTURÍSTICO TEMÁTICO DA CASCATA DA FAIA 
– LAMOSO – BEMPOSTA – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 
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FINAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS. Análise e 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 

24. OUTROS ASSUNTOS. ------------------------------------------------------ 

 

***** 

 

------ 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 28/04/2009 – Aprovada por unanimidade. ----- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

-------- Não foram presentes processos. -------------------------------------- 

------ 3. 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2009. Análise e deliberação: - Explicada 
pelo vereador António Pimentel a Câmara deliberou, por maioria 
com três abstenções dos vereadores Francisco Pires, Fernando 
Bártolo e Antero Lopes aprovar a 7.ª Alteração ao Orçamento 
Municipal da Despesa do Ano de 2009 no total de quatrocentos e 
noventa e cinco mil euros (€495.000,00). ----------------------------------- 

------- 4. 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 
MUNICIPAL DO ANO DE 2009. Análise e deliberação: - Explicada 
pelo vereador António Pimentel a Câmara deliberou, por maioria 
com três abstenções dos vereadores Francisco Pires, Fernando 
Bártolo e Antero Lopes aprovar a 4.ª Alteração ao Plano de 
Actividades Municipal do Ano de 2009, no total de cinquenta e sete 
mil, trezentos e cinquenta euros (€57.350,00), em reforços e de 
cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta euros (€54.350,00), 
em diminuições. --------------------------------------------------------------------  

------ 5. 7.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2009. Análise e deliberação: - 
Explicada pelo vereador António Pimentel a Câmara deliberou, por 
maioria com três abstenções dos vereadores Francisco Pires, 
Fernando Bártolo e Antero Lopes aprovar a aprovar a 7.ª Alteração 
ao Plano Plurianual de Investimentos do Ano de 2009 no valor de 
quatrocentos e noventa e dois mil euros (€492.000,00), em reforços 
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e quinhentos e quarenta e dois mil euros (€542.00,00), em 
diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 

------ 6. ARRANJO URBANÍSTICO DA SANTA MARINHA EM 
SALDANHA – RELATÓRIO – ADJUDICAÇÃO FINAL. Análise e 
deliberação: - Após análise do Relatório elaborado pelos Serviços 
Técnicos a Câmara deliberou, por unanimidade adjudicar a 
empreitada do “Arranjo Urbanístico da Santa Marinha, em 
Saldanha” à empresa Moisés dos Anjos Fernandes pelo montante 
de cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete euros 
e oitenta e três cêntimos (142.767, 83), mais IVA à taxa legal em 
vigor, por ser o único concorrente. -------------------------------------------- 

 ------ 7. MIRADOURO DA SERRA DA CASTANHEIRA – 
PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À SERRA DA 
CASTANHEIRA – MOGADOURO – RELATÓRIO FINAL. Análise 
e deliberação: - Decorrido o período de audiência prévia dos 
interessados previsto no n.º 1 do art.º 123.º, por remissão do art.º 
147.º ambos do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e não tendo havido 
reclamações, a Câmara tendo por base o Relatório Final elaborado 
pelo Júri do Concurso da empreitada “Miradouro da Serra da 
Castanheira – Pavimentação do Caminho de Acesso à Serra da 
Castanheira – Mogadouro”, deliberou, por unanimidade, adjudicar a 
referida empreitada à firma INERTIL – Sociedade Produtora de 
Inertes, Lda, pelo valor de duzentos e vinte e dois mil, oitocentos e 
dez euros e noventa e oito cêntimos (€222.810,98), acrescidos de 
IVA à taxa legal aplicável, sendo o prazo de execução de seis 
meses. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ 8. ARRANJO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 
CONVENTO DE S. FRANCISCO – RELATÓRIO FINAL. Análise e 
deliberação: - Decorrido o período de audiência previa dos 
interessados previsto no n.º 1 do art.º 123.º, por remissão do art.º 
147.º ambos do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, a Câmara tendo por base 
o Relatório Final elaborado pelo Júri do Concurso da empreitada 
“Arranjo e Requalificação do Largo do Convento de S. Francisco” e 
uma vez que não foi apresentada qualquer reclamação deliberou, 
por unanimidade, adjudicar a referida empreitada à firma Manuel 
Joaquim Caldeira, Lda, pelo valor de quinhentos e dezassete mil, 
duzentos e quarenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos 
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(€517.242,52), acrescidos de IVA à taxa legal aplicável, sendo o 
prazo execução de trezentos e sessenta e cinco dias. ------------------ 

------ 9. ARRANJO URBANÍSTICO DO AZINHOSO – RECEPÇÃO 
DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. 
Análise e deliberação: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 
agendar a análise do presente assunto para próxima reunião. -------- 

------- 10. ARRANJO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DE 
SANTO CRISTO EM BEMPOSTA – APROVAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO. INFORMAÇÃO 
DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Para ratificação: -A Câmara 
tendo por base a informação número 72/GTJ, datada de trinta de 
Abril do corrente ano, deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho do vereador António Pimentel, exarado em cinco de Maio 
do corrente ano, que aprovou o plano de trabalhos e cronograma 
financeiro da empreitada do “Arranjo Urbanístico do Loteamento de 
Santo Cristo em Bemposta”. ---------------------------------------------------- 

------- 11. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA DO MOINHO 
DE VENTO A VENTOSELO – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 
DIRECTA. Análise e deliberação: - A Câmara, depois de analisada 
a conta final do “Prolongamento da Rede de Água do Moinho de 
Vento a Ventoselo” – anexa à informação do Sector de Obras por 
Administração Directa, com o número 35/2009, datada de vinte e 
nove de Abril do corrente ano – deliberou, por unanimidade, aprovar 
a referida conta final no total de dezasseis mil, cento e noventa e 
sete euros (€16.197,00). ------------------------------------------------------- 

-------  12. BENEFICIAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DE VENTOSELO 
– APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR 
DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e 
deliberação: - A Câmara, depois de analisada a conta final da obra 
de Beneficiação da Fossa Séptica de Ventoselo – anexa à 
informação do Sector de Obras por Administração Directa, com o 
número 34/2009, datada de vinte e oito de Abril do corrente ano – 
deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da referida conta final 
no total de mil duzentos e oitenta e um euros (€1.281,00). ------------- 

------ 13. ARRANJO URBANÍSTICO DE VALE DA MADRE COM 
INFRA-ESTRUTURAS, ARRUAMENTOS EM SANHOANE, DO 
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SANTO AMARO AO LARGO DO CEMITÉRIO, PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS EM REMONDES E CONSTRUÇÃO DAS 
INFRA-ESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO SALGUEIRAL – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO 
CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. Para 
ratificação: - A Câmara, analisada a minuta do contrato referente 
ao procedimento por Ajuste directo do “Arranjo Urbanístico de Vale 
da Madre com infra-estruturas, Arruamentos em Sanhoane, do 
Santo Amaro ao Largo do Cemitério, Pavimentação de Ruas em 
Remondes e Construção das Infra-estruturas do Loteamento do 
Salgueiral” deliberou por unanimidade ratificar o despacho exarado 
pelo senhor vereador António Pimentel em vinte e oito de Abril do 
corrente ano, que aprovou a minuta do contrato anteriormente 
mencionada. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 14. ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE 
ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA 
MORTUÁRIA DE VILARINHO DOS GALEGOS – APROVAÇÃO 
DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO GABINETE 
TÉCNICO JURÍDICO. Análise e deliberação: - A Câmara, 
analisado o assunto e tendo por base a informação do Gabinete 
Técnico Jurídico com o número 74/GTJ, datada de quatro de Maio 
do corrente ano deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do 
contrato referente ao procedimento por Ajuste directo de 
“Elaboração dos Projectos de Especialidade para a Construção da 
Capela Mortuária de Vilarinho dos Galegos”. ------------------------------- 

------ 15. DESAFECTAÇÃO DAS ÁREAS INCLUÍDAS NA RAN 
NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
“RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA RIBEIRA 
DO JUNCAL”. Análise e deliberação: - Pelo vereador António 
Pimentel foi presente a proposta que a seguir se transcreve: --------- 
------- “O Parque Urbano do Juncal será implementado numa zona 
confinante à malha urbana mas na proximidade de infra-estruturas 
de grande importância, garantindo assim a integração harmoniosa e 
estruturada dos diversos usos e funcionalidades em resposta às 
necessidades da população, articulando a contemporaneidade e 
complementando o novo Complexo Polidesportivo, a Escola do 1.º 
CEB e Jardim de Infância, o novo Lar de 3ª Idade e o Parque de 
Campismo. ---------------------------------------------------------------------------
------- Esta localização é privilegiada relativamente à estrutura 
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edificada e à sua envolvente, permitindo antever a relevância 
vindoura do projecto no desenvolvimento da Vila de Mogadouro e 
da sua Região. ----------------------------------------------------------------------
------- Assim garante-se a criação de um espaço multifuncional que 
integra diversas actividades de carácter lúdico e recreativo, fazendo 
do projecto uma solução viável para a expansão do Município de 
Mogadouro. --------------------------------------------------------------------------
------- A Recuperação e Valorização Ambiental da Ribeira do Juncal 
pretende garantir a preservação dos recursos e do meio ambiente. 
Assim, este projecto visa promover a recuperação e o controlo da 
qualidade da ribeira, assegurando uma gestão sustentável da 
mesma. Representa assim, uma mais-valia ambiental na medida 
em que se irá requalificar um espaço próximo de um centro urbano, 
actualmente descuidado. Será substituído por um parque citadino, 
com bastante vegetação, eliminando assim, a poluição local e 
representando uma fonte de oxigénio e um meio estético de 
minimizar as emissões de CO2, demonstrando uma preocupação 
para com os recursos naturais e uma consciência ambiental. ---------
------- O parque irá promover a qualidade de vida dos munícipes 
devido à carência de espaços verdes adequados para a realização 
de actividades de lazer e desportivas. ----------------------------------------
------- A Recuperação e Valorização da Ribeira do Juncal potencia o 
desenvolvimento turístico da Vila e por sua vez da Região, 
promovendo actividades de interesse turístico de âmbito local e 
regional numa lógica de serviço público. A Proposta oferece 
qualidade paisagística, ecológica e ambiental, através da 
recuperação e ampliação de áreas verdes e do curso de água para 
usufruto da população e turistas. ----------------------------------------------
------- A zona ribeirinha é um lugar preferencial de intervenção, 
proporciona a criação de um Parque Urbano multi-funcional que 
integra actividades diversas de carácter lúdico e recreativo, como a 
caminhada, o desporto, o recreio, a estadia e a observação, 
permitindo a prestação de um serviço permanente e de qualidade 
aos visitantes. -----------------------------------------------------------------------
------- Nestes termos, e com os fundamentos expostos, proponho à 
Excelentíssima Câmara Municipal, que delibere ordenar a instrução 
do processo a fim de, propor à Comissão da Reserva Agrícola 
Nacional a desafectação das áreas necessárias à execução da 
empreitada de “Recuperação e Valorização Ambiental da Ribeira do 
Juncal”. -------------------------------------------------------------------------------
------- Paços do Município de Mogadouro, 06 de Maio de 2009”. ------ 
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------- A Câmara, analisado assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a referida proposta e solicitar à Comissão da Reserva 
Agrícola Nacional a desafectação das áreas necessárias à 
execução da empreitada supra citada. --------------------------------------- 

------- 16. BAR E ESPLANADA DAS PISCINAS DESCOBERTAS 
DO COMPLEXO DESPORTIVO DE MOGADOURO PARA O ANO 
DE 2009. INFORMAÇÃO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Para 
ratificação: - A Câmara, analisado o assunto deliberou, por 
unanimidade, aprovar o edital com vista à concessão e exploração 
do Bar das Piscinas Municipais Descobertas do Complexo 
Desportivo de Mogadouro para o ano de dois mil e nove. -------------- 
------ Mais foi deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, 
exarado em seis de Maio último, que nomeou o vereador Dário 
Mendes, a Dr. Maria José e a Eng.º Olímpia Marcos como membros 
do júri do concurso supra citado. ---------------------------------------------- 

------ 17. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. DA CERÂMICA AO VARIZ – 
LIGAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 221 À ESTRADA 
MUNICIPAL 221-3 – APROVAÇÃO DO PROJECTO E PLANO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. INFORMAÇÃO DO 
GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. Análise e deliberação: - A 
Câmara, analisado o projecto da empreitada da “Ligação da Estrada 
Municipal 221 à Estada Municipal 221-3”, e o respectivo Plano de 
Segurança e Saúde e tendo por base a informação do Gabinete 
número 79/GTJ, datada de sete de Maio do corrente ano, deliberou, 
por unanimidade, aprová-los. --------------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado aprovar o preço base da referida 
empreitada no montante de cento e setenta e sete mil, quatrocentos 
e quarenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos (€177.445,45) 
bem como o prazo de execução de seis meses. -------------------------- 

------ 18. ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O COMPLEXO 
DESPORTIVO E ZAVA. INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO 
JURÍDICO. Análise e deliberação: – A Câmara, analisado o 
processo da empreitada da “Estrada Municipal entre o Complexo 
Desportivo e Zava” e tendo por base a informação do Gabinete 
Técnico Jurídico, datada do pretérito dia sete de Maio, deliberou, 
por unanimidade, aprovar o Programa de Procedimento, o Caderno 
de Encargos, o valor base para efeitos de Concurso no montante de 
duzentos e dezasseis mil, quinhentos e dez euros (€216.510,00) e o 
prazo de execução de trezentos e sessenta e cinco dias. -------------- 
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------- Mais foi deliberado, com a mesma votação proceder à 
abertura de concurso público. -------------------------------------------------- 

------ 19. PAVIMENTAÇÃO A SOUTELO – REVISÃO DE PREÇOS. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS DA DIVISÃO DE OBRAS 
MUNICIPAIS. Análise e deliberação: - A Câmara analisada a 
informação do Sector de Empreitadas da Divisão de Obras 
Municipais, com número 55, datada do passado dia seis de Maio, 
deliberou, por maioria, anular a revisão de preços da obra 
“Pavimentação a Soutelo” aprovada na reunião de catorze de 
Dezembro de dois mil e quatro, no montante de oito mil, oitocentos 
e cinquenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos (€8.855,66) e 
revogar a deliberação tomada sobre o assunto. --------------------------- 
------ Mais foi deliberado de acordo com a informação técnica 
aprovar a actual revisão de preços no montante de sete mil, 
quinhentos e treze euros e oitenta cêntimos (€7.513,80), notificando 
a empresa da deliberação tomada para proceder à restituição do 
diferencial entre as duas revisões, no valor de mil trezentos e 
quarenta e um euros e oitenta e seis cêntimos (€1.341,86). ----------- 
------- Pelo vereador Fernando Bártolo foi apresentada a seguinte 
declaração de voto: “Considerando segundo a informação do 
Técnico que a revisão de preços aprovada em 14-12-2004, no valor 
de €8.855,66 não se encontra correctamente elaborada, sou de 
opinião que esta deve ser anulada e não a de €7.513,80, aprovada 
em 20-01-2009, conforme consta do despacho do senhor vereador, 
exarado no documento entregue. ---------------------------------------------- 
------- A diferença de valores entre uma e outra revisão no montante 
de €1.341,86 deverá ser tido em conta quando da restituição da 
caução. ------------------------------------------------------------------------------- 
------- No Exposto da razão voto contra”. ------------------------------------ 

------- 20. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE 
TRAVANCA – PROTOCOLO DE PARCERIA. Para ratificação: - A 
Câmara, analisado o assunto e no seguimento do proposta 
apresentada pelo Centro Social, Cultural e Recreativo de Travanca, 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo 
Senhor Presidente em vinte e nove de Abril do corrente ano que 
autoriza a elaboração de um protocolo para que os utentes do Lar 
de Idosos, que aquele Centro de Dia pretende construir, possam 
utilizar as piscinas cobertas e assistir aos eventos culturais e lúdicos 
na Casa da Cultura ou outra animação por via das oficinas de 
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música isentando os referidos utentes do pagamento de eventuais 
taxas, conforme previsto no art.º 6.º do Regulamento Geral de 
Tabelas, Taxas, Tarifas e Licenças Municipais. --------------------------- 

----- 21. IMEDIÁTICO – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LIVRO 
“OS MEUS AMORES” – EDIÇÃO COMEMORATIVA DO 
CENTENÁRIO DA MORTE DE TRINDADE COELHO. Análise e 
deliberação: - O Executivo, depois de analisado o assunto 
deliberou, por unanimidade adquirir cem exemplares do livro “Os 
Meus Amores”, editada pela firma Imediático – Publicidade e Artes 
Gráficas pelo valor unitário de oito euros e cinquenta cêntimos 
(€8,50), após cabimentação da verba pelo Serviço de 
Contabilidade. ---------------------------------------------------------------------- 

------- 22. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL DA 
CERÂMICA AO VARIZ – “LIGAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 
221 À ESTRADA MUNICIPAL 221-3”. INFORMAÇÃO DA 
COMISSÃO DE REVISÃO DE PROJECTOS. Para conhecimento: 
- A Câmara tomou conhecimento do através da informação da 
Comissão de Revisão de Projectos, com o número 78, datada de 
sete de Maio do corrente ano, que o projecto de execução da obra 
de Pavimentação do C. M. da Cerâmica ao Variz – “Ligação da 
Estrada Municipal 221 à Estrada Municipal 221-3”, se encontra 
correctamente elaborado. -------------------------------------------------------- 

------- 23. EXECUÇÃO DO PROJECTO DE VALORIZAÇÃO DO 
PERCURSO ECOTURÍSTICO TEMÁTICO DA CASCATA DA FAIA 
– LAMOSO – BEMPOSTA – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 
FINAL. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS. Análise e 
deliberação: - A Câmara depois de analisada a conta final da 
empreitada da execução do “Projecto de Valorização do Percurso 
Ecoturístico Temático da Cascata da Faia” e tendo por base a 
informação dos Serviços Técnicos com a referência 81/ST/GTJ, 
datada do passado dia oito de Maio, deliberou, por unanimidade, 
aprovar a referida conta final no montante de cento e trinta e oito 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros (€138,445,00) e 
homologar o respectivo auto de recepção provisória. -------------------- 

24. OUTROS ASSUNTOS 

------ 24.1. PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE 
JOVENS ATLETAS. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ACÇÃO 
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SOCIAL E CULTURAL. Análise e deliberação: - A Câmara 
analisado o assunto e tendo por base a informação da Divisão de 
Acção Social e Cultural, com o número 59/2009, datada de seis de 
Maio do corrente ano, deliberou, por maioria com cinco votos a 
favor e duas abstenções dos vereadores António Pimentel e Antero 
Lopes, a proposta apresentada pela empresa Footnet, Lda. que tem 
por objectivo facilitar e promover a igualdade de oportunidades de 
promoção de talentos desportivos na área do futebol, por via da 
cedência de espaços para colocação de conteúdos informacionais e 
multimédia, relacionados com a pratica da modalidade. ---------------- 
------- Mais foi deliberado, com a mesma votação aprovar a 
realização da despesa no montante de dois mil e quinhentos euros 
(€2.500,00), para o ano de dois mil e nove e após cabimentação 
pelo Serviço de Contabilidade. ------------------------------------------------ 

----- 24. 2. RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA 
RIBEIRA DO JUNCAL – ACTA DA COMISSÃO DE 
EXPROPRIAÇÕES. Análise e deliberação: - A Câmara deliberou, 
por unanimidade homologar a acta da Comissão de Expropriações 
relativa à expropriação das parcelas de terreno dos prédios rústicos 
afectados pela empreitada de “Recuperação e Valorização 
ambiental da Ribeira do Juncal” que atribuiu a: --------------------------- 
- Francisco António Pinto, proprietário do terreno rústico Artigo 
127-F, 1,4543ha, área a expropriar, 1,4543ha, sendo: 0,7393ha de 
cultural arvense, 0,7150ha de prado natural, montante, 28.964,50€;  
- Junta de Freguesia de Mogadouro, proprietário do terreno rústico 
Artigo 128-F, área a expropriar 0,1250ha, montante, 3.125,00€; ----- 
- Mário Brasileiro, proprietário do terreno rústico Artigo 129-F, área 
a expropriar 0,3377ha e dois sobreiros, montante, 9.442,50€; --------  
- Narciso Nascimento Miguel, proprietário do terreno rústico Artigo 
131-F, área a expropriar 0,1750ha, montante, 2.625,00€; -------------- 
- Narciso Nascimento Miguel, proprietário do terreno rústico Artigo 
134.º – F, área a expropriar 0,1125ha, montante, 1.687,50€; ---------- 
- Lucinda Nascimento Pires, proprietário do terreno rústico Artigo 
135.º – F, área a expropriar 0,1375ha, montante, 2.062,50€; ---------- 
- Isabel Maria Pacheco, proprietário do terreno rústico Artigo 136-F, 
área a expropriar 1,1374ha, sendo: 0,9545ha de cultural arvense, 
0,1829ha de prado natural montante, 18.890,00€; ------------------------  
- Francisco António Mendes, proprietário do terreno rústico Artigo 
184-F, área a expropriar 0,0215ha, montante, 322,50€; ----------------- 
- Maria Elisa Mendes Vila, proprietário do terreno rústico Artigo 
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186-F, área a expropriar 0,5500ha, montante, 8.250,00€; -------------- 
- Manuel José Salomé, proprietário do terreno rústico Artigo 188-F, 
área a expropriar 0,1063ha, montante, 1.594,50€; ------------------------ 
- Manuel José Salomé, proprietário do terreno rústico Artigo 191-F, 
área a expropriar 0,0967ha, montante, 1.450,50€; ------------------------ 
- Francisco António Pinto, proprietário do terreno rústico Artigo 
215-F, área a expropriar 1,4362ha, sendo, 0,0628ha de cultural 
arvense, 1,3734ha de prado natural, montante, 35.277,00€; -----------  
- MONTALTO, Sociedade de Planeamento e Construções, Lda., 
proprietário do terreno rústico, Artigo 280-F, área a expropriar 
0,7214ha, montante, 18.035,00€; ---------------------------------------------  

------ 24.3. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO – RENOVAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS E FARDAS DA BANDA DE MUSICA. Análise e 
deliberação: - A Câmara, analisado o pedido Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro, deliberou, 
por unanimidade, atribuir um apoio económico no montante de onze 
mil e quinhentos euros (€11.500,00), após cabimentação pelo 
Serviço de Contabilidade, destinado à aquisição de fardas e 
instrumentos musicais para a banda de música daquela associação. 

 ------- 24.4. REMODELAÇÃO DA REDE ELÉCTRICA E DE 
TELECOMUNICAÇÕES DA RUA DR. SILVA PENEDA E RUA DA 
ESCOLA EM URRÓS – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO. INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO 
JURÍDICO. Análise e deliberação: - A câmara analisado o assunto 
e tendo por base a informação do Gabinete Técnico Jurídico com o 
número 84/GTJ, datada do pretérito dia onze de Maio, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a minuta do contrato referente ao 
Procedimento por Ajuste Directo da empreitada de “Remodelação 
da Rede Eléctrica e de Telecomunicações da Rua Dr. Silva Peneda 
e Rua da Escola em Urrós”. ----------------------------------------------------- 

------- 24.5. CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO. Análise e 
deliberação: – Depois de analisado o contrato programa a celebrar 
entre o Município e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mogadouro cujo objecto é a imperiosa necessidade 
de dotar as piscinas descobertas de Mogadouro e Bemposta de 
vigias, detentores de formação exigida – Curso Básico de 



ACTA Número 10/09 FOLHA 173 

Reunião de 12 de Maio de 2009 
 

Socorrismo – durante o horário de funcionamento, o Executivo 
deliberou por unanimidade aprová-lo. --------------------------------------- 

------- 24.6. INTERVENÇÃO ESCRITA DO VEREADOR 
FERNANDO BÁRTOLO – Pelo vereador Fernando Bártolo foi 
apresentada a seguinte intervenção: ----------------------------------------- 
------- “Receitas devidas e não cobradas ou reclamadas pelo 
Município! ---------------------------------------------------------------------------- 
------- Necessitando todas as Câmara de receitas, não compreendo 
o porquê da nossa não cobrar o que lhe é devido! ----------------------- 
------- Refiro-me concretamente aos seguintes casos que são do 
conhecimento público e, ao que parece, desconhecidos de quem 
dirige os destinos da Autarquia! ------------------------------------------------ 
------ Apenas 30 dos 150 munícipes a quem foram executados 
ramais de saneamento nos Estevais, pagaram as taxas devidas! ---- 
------- O mesmo se verifica no lugar de Gregos, relativamente a 
ramais de água, com a agravante de que neste lugar nem os 
consumos estão a ser pagos! --------------------------------------------------- 
------- Será este procedimento justo? ----------------------------------------- 
------- Que democracia é esta, dirão dos responsáveis da Autarquia 
todos aqueles que sempre têm cumprido!? -------------------------------- 
------- Com a intenção única de sabermos em que situações se 
encontram obras da mesma natureza que foram executadas em 
Vila de Ala, Algosinho, Vilar Seco e Vila dos Sinos, solicito que na 
próxima reunião a Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos 
preste ao Executivo informação escrita sobre esta matéria”. ----------- 

------- 24.7. SUBCONCESSÃO DO DOURO INTERIOR – 
GEOMETRIA DO TRAÇADO DO IC5. INFORMAÇÃO DO 
SECTOR DE EMPREITADAS DA DIVISÃO DE OBRAS 
MUNICIPAIS. Análise e deliberação: - A Câmara deliberou por 
unanimidade, concordar com os pontos dois, três, quatro e cinco da 
informação do Sector de Obras Municipais com número 54, datada 
de seis de Maio e deles dar conhecimento às EP - Estradas de 
Portugal, S.A. ----------------------------------------------------------------------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia vinte e oito de Abril e o dia onze 
de Maio, na importância de quatrocentos e quarenta e oito mil, 
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oitocentos e trinta e oito euros e vinte e nove cêntimos 
(€448.838,29). ---------------------------------------------------------------------- 

 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 
unanimidade, aprovar a presente acta em minuta, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a fim de que tudo o que foi tratado na reunião se torne 
executório imediatamente, tendo o Senhor Presidente encerrado a 
reunião pelas nove horas e trinta minutos, de que para constar se 
lavrou a presente acta que eu                               Paulo Jorge 
Ribeiro Salomé, redigi e subscrevi: ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


