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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e seis de Outubro do ano de dois 
mil e dez. -----------------------------------------------------------------------------
------- Aos vinte e seis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e 
dez, no edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, pelas 
nove horas e quinze minutos, sob a presidência do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Morais 
Machado e dos Excelentíssimos vereadores, João Manuel dos 
Santos Henriques, João Fernando Pinto de Freitas Meira, Maria 
Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves, Armando 
Emanuel Rainha Pereira Simões, António Joaquim Pimentel e 
Fernando José Bártolo e comigo António Luís Moreira, Chefe de 
Divisão Administrativa e Financeira, a secretariar, reuniu 
ordinariamente a Câmara Municipal de Mogadouro. --------------------- 
------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi 
deliberado proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ---------------------------------------------------------------- 

------- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia 
vinte e cinco de Outubro. Verificou-se um total de disponibilidades 
no valor de um milhão, trinta e nove mil, quinhentos e trinta e seis 
euros e quatro cêntimos (€1.039.536,04). ----------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

- Esteve presente o Senhor António Augusto Paula a solicitar ao 
Executivo informação sobre a resolução do assunto relativo ao 
acesso à sua propriedade junto à via de acesso ao Loteamento 
Industrial de Mogadouro, já exposto em anterior reunião. -------------- 
----- O Executivo, ouvidas as explicações do munícipe  e antes de 
ser tomada qualquer resolução sobre o assunto, deliberou, por 
unanimidade, deslocar-se ao local após o final da presente reunião 
para, juntamente com o munícipe, analisar a situação para posterior 
deliberação. ------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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------1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 12/10/2010: - Foi presente a acta da última 

reunião ordinária realizada no dia doze de Outubro de dois mil e 

dez, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os membros 

do executivo. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------ 2.1. MANUEL JOAQUIM LOUSAS E JOSÉ HENRIQUE 

LOUSAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO. INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE OBRAS 

PARTICULARES: - Foi presente uma informação da Secção de 

Obras Particulares, datada de dezanove de Outubro último onde 

refere ter terminado no pretérito dia treze o período para pronúncia, 

referente ao pedido de alteração ao alvará de loteamento com o 

número 01/99 – Loteamento do Castelinho, solicitada por Manuel 

Joaquim Lousas e José Henrique Lousas, para o Lote 4 (Alteração 

da mancha de implantação e área de construção) e que, durante o 

período em causa, não deu entrada na DOTUA nenhuma 

reclamação, sugestão ou observação sobre o pedido. ------------------ 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração ao alvará de loteamento com o número 01/99, 

referente à mancha de implantação e área de construção para o 

lote em questão. -------------------------------------------------------------------- 

------- 2.2. ANTÓNIO FRANCISCO SEBASTIÃO – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO. INFORMAÇÃO 

DA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma 

informação da Secção de Obras Particulares, datada de dezanove 

de Outubro último, onde refere ter terminado no pretérito dia treze o 

período para pronúncia referente ao pedido de alteração ao alvará 

de loteamento n.º 01/83 – Loteamento das Sortes, solicitada por 

António Francisco Sebastião, para o Lote BL 60 (Alteração da 

mancha de implantação e área de construção). --------------------------- 

------- O Coordenador Técnico refere ainda que na DOTUA não deu 

entrada nenhuma reclamação, sugestão ou observação sobre o 

pedido. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração ao alvará de loteamento número 01/83, 

conforme solicitado. --------------------------------------------------------------  

------ 2.3. FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES – 

PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO: - Foi 

presente uma informação da Secção de Obras Particulares, datada 

do pretérito dia dezanove de Outubro, onde refere ter terminado em 

treze de Outubro último o período para pronúncia referente ao 

pedido de alteração ao alvará de Loteamento n.º 01/99 – 

Loteamento do Castelinho, solicitada por Francisco do Espírito 

Santo Rodrigues, para o Lote 39 (Alteração da mancha de 

implantação). ------------------------------------------------------------------------ 

------- O Coordenador Técnico refere ainda que na Divisão de 

Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, não deu entrada 

nenhuma reclamação, sugestão ou observação sobre o referido 

pedido. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração ao alvará de Loteamento número 01/99, 

solicitada pelo requerente. ----------------------------------------------------- 

------- 2.4. ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA. – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO: – Foi presente uma petição da 

sociedade Arnaldo Amador & Filhos, Lda., datada de vinte e cinco 

de Outubro do corrente ano a solicitar ao abrigo do disposto no 

artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, a 

alteração ao alvará de Loteamento com o número 2/2007 

(Loteamento Trindade Coelho) Lote 17, relativamente à mancha de 

implementação do lote. ----------------------------------------------------------- 

----- A Técnica, na sua informação da Divisão de Ordenamento do 

Território, Urbanismo e Ambiente, com o número 480/2010, datada 

de vinte e cinco de Outubro de dois mil e dez refere que a 

requerente pretende aumentar a mancha de implantação e, 

consequentemente, a área de construção prevista para o lote e a 

altura do edifício e que o pedido não põe em causa o COS e o IUS 

definidos na alínea c) e f) do Regulamento do PDM para o 
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aglomerado Mogadouro. ----------------------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ordenar aos Serviços a notificação dos proprietários dos lotes 

constantes do alvará supra identificado, conforme definido no n.º 3 

do art.º 27.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março, para pronúncia sobre a alteração solicitada. ---------------------- 

------ 2.5. DEPÓSITO DE TERRAS SOBRANTES – 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO: - Foi presente 

uma comunicação oriunda da sociedade Opway – Engenharia S. A, 

datada de vinte de Setembro do corrente ano a solicitar a emissão 

de certidão do reconhecimento de interesse público da ocupação 

das áreas da Reserva Ecológica Nacional, com a deposição de 

terras sobrantes da execução do Lote número oito da concessão do 

Douro Interior IC5. ----------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o pedido e tendo por base a informação 

com o número 463/2010, da Divisão de Ordenamento do Território, 

Urbanismo e Ambiente, datada de dezanove de Outubro do 

corrente ano deliberou, por unanimidade,  propor à Assembleia 

Municipal a declaração de utilidade pública municipal para efeitos 

do processo de reconhecimento de interesse público da ocupação 

de áreas da Reserva Ecológica Nacional nos locais identificados 

pela empresa construtora do Lote número oito da concessão do 

Douro Interior – IC5 a Opway – Engenharia, S. A., para a deposição 

de terras excedentárias da construção do referido lote, que servirão 

para remodelar os terrenos beneficiando a utilização dos mesmos 

por parte dos proprietários. ------------------------------------------------------ 

------ 3. CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA 

EMPREITADA “ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR 

NASCENTE DO CONCELHO – 1.º FASE” – RELATÓRIO: - A 

Câmara, analisado o Relatório elaborado pelo Júri do Concurso no 

âmbito da audiência prévia, deliberou, por unanimidade, nos termos 

do n.º 1 do art.º 80.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, revogar a 
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decisão de contratar, tomada na reunião de 27/04/2010, bem como 

todas as deliberações posteriores sobre o mesmo assunto, tendo 

em conta os fundamentos constantes do referido relatório. ------------ 

------- Mais foi deliberado, nos termos do n.º 3 do art.º 79.º do citado 

Diploma Legal, dar inicio a um novo procedimento concursal no 

prazo máximo de seis meses, a contar da data da notificação da 

presente decisão de não adjudicação. ---------------------------------------  

------- 4. CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA 

EMPREITADA “PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 1163 ENTRE 

SANHOANE E GREGOS” – RELATÓRIO FINAL – 

ADJUDICAÇÃO FINAL: - A Câmara, decorrido o período de 

audiência prévia dos interessados e tendo em conta o relatório Final 

da empreitada de “Pavimentação da E. M. 1163, entre Sanhoane e 

Gregos”, elaborado pelo Júri do Concurso de análise de propostas, 

deliberou, por unanimidade, adjudicar a referida empreitada ao 

consórcio M. Couto Alves, S. A. e Inertil, Sociedade Produtora de 

Inertes, Lda., pelo valor de seiscentos e trinta e cinco mil, vinte e 

cinco euros e vinte cêntimos (€635.025,20), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor, pelo prazo de trezentos e sessenta e cinco (365) 

dias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ 5. RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA SEDE DO 

CONCELHO – 1.ª FASE – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO. INFORMAÇÃO DO OFICIAL PÚBLICO: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato referente 

ao Procedimento por Concurso Público de “Recuperação da Zona 

Histórica da Sede do Concelho – 1.ª Fase”, apensa à informação do 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de vinte e um 

de Outubro último. -------------------------------------------------------------- 

------- 6. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS 

CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 

TRANSPORTE DE ESCOLAR A EFECTUAR DURANTE O ANO 

LECTIVO DE 2010/2011 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO. INFORMAÇÃO DO OFICIAL PÚBLICO: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato referente 

ao Procedimento por Concurso Público Urgente do “Contrato de 
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Prestação de Serviço dos Circuitos Especiais por Lotes, destinados 

ao Transporte Escolar a efectuar durante o ano lectivo 2010/2011”, 

apensa à informação do Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira, datada de vinte de Outubro último. ---------------------------- 

------ 7. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS 

CIRCUITOS ESPECIAIS DE POR LOTES, DESTINADOS AO 

TRANSPORTE ESCOLAR A EFECTUAR DURANTE O ANO 

LECTIVO 2010/2011 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta do contrato referente ao Procedimento por Concurso Público 

do “Contrato de Prestação de Serviço dos Circuitos Especiais por 

Lotes, destinados ao Transporte Escolar a efectuar durante o ano 

lectivo 2010/2011”, apensa à informação do Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, datada do pretérito dia vinte de 

Outubro. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- 8. PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO NA 

RIBEIRA DE SAMPAIO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - A Câmara, atenta a informação a informação do 

Sector de Empreitadas, com o número 90, datada de onze de 

Outubro do corrente ano deliberou, por unanimidade, revogar a 

deliberação de catorze de Setembro do corrente ano e proceder à 

execução, por administração directa, dos trabalhos de 

prolongamento da rede de Saneamento na Ribeira de Sampaio, 

estimados em cinco mil, trezentos e oito euros e cinquenta cêntimos 

(€5.308,50). --------------------------------------------------------------------------  

------ 9. RECTA DE VALE DA MADRE – RECEPÇÃO DEFINITIVA. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: - A Câmara, 

tendo em conta a petição da sociedade Jaime Nogueira & Filhos, 

Lda., datada de vinte de Agosto do corrente ano a solicitar a 

recepção definitiva e a libertação da cauções da empreitada de 

“Recta de Vale da Madre” deliberou, por unanimidade, homologar o 

auto de recepção definitiva da empreitada supra identificada, no 

montante de novecentos e um mil, cento e setenta e um euros e 

noventa e seis cêntimos (€901.171,96) e autorizar a libertação das 

respectivas cauções. -------------------------------------------------------------- 
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------ 10. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 600-1 ENTRE VARIZ E 

SALDANHA – RECEPÇÃO DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE EMPREITADAS: - Foi presente uma petição 

proveniente da sociedade Inertil – Sociedade Produtora de Inertes, 

Lda. a solicitar a emissão de Recepção Definitiva e a anulação da 

garantia bancária com o número trezentos e doze mil quinhentos e 

setenta e três, com o valor de trinta e seis mil, novecentos e 

noventa e quatro euros e quarenta e um cêntimos (36.994,41) do 

Banco Espírito Santo. ------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, 

homologar o auto de recepção definitiva relativa à empreitada de 

“Pavimentação da E. M. 600-1 entre Variz e Saldanha”, no 

montante de seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta 

e seis euros e nove cêntimos (€685.846,09) e autorizar a libertação 

da respectiva garantia bancária. ----------------------------------------------- 

------ 11. APOIO HABITACIONAL EM VALE DE PORCO. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: - A Câmara, 

analisado o assunto e tendo por base a informação do Sector de 

Empreitadas, com o número 92, datada de catorze de Outubro 

último, deliberou, por unanimidade,  autorizar a Câmara a proceder 

à aquisição do imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia 

de Vale de Porco  sob o número 166, pelo preço de dois mil e 

quinhentos euros (€2.500,00), aos herdeiros de Alberto Maria 

Martins bem como autorizar o Senhor Presidente a outorgar a 

respectiva escritura pública de compra e venda. -------------------------- 

------ Mais foi deliberado autorizar a realização da despesa no 

montante de dois mil seiscentos e sessenta e cinco euros 

(€2.665,00) relativa à execução, por administração directa, das 

obras de recuperação e conservação do referido imóvel, utilizando 

para o efeito as máquinas do município, sendo os materiais 

adquiridos através do armazém, com base no concurso anual de 

fornecimento contínuo de materiais ao Município.  ----------------------- 

------ 12. MANUEL ALFREDO MADALENO CABRAL – PEDIDO 

DE APOIO HABITACIONAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por base 
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a informação oriunda do Sector de Empreitadas, com o número 16, 

datada de cinco de Março do corrente ano deliberou, por 

unanimidade, aprovar a realização das obras constantes no 

orçamento elaborado pelo Técnico, no montante de nove mil, 

novecentos e onze euros e dezoito cêntimos (€9.911,18) mais IVA à 

Taxa Legal em vigor. -------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado proceder ao ajuste directo das referidas 

obras, com convite à empresa Manuel dos Anjos Garcia, com sede 

na freguesia de Vilarinho dos Galegos, deste concelho. ----------------   

------- 13. MARIA PRIMAVERA DOS ANJOS CORREIA – PEDIDO 

DE APOIO HABITACIONAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - Foi presente a informação do Sector de 

Empreitadas com o número 91, datada de treze de Outubro do 

corrente ano, relativa a um pedido de Apoio habitacional solicitado 

por Maria Primavera dos Anjos Correia. ------------------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder ao ajuste directo das referidas obras, no montante de 

cinco mil, cento e cinco euros e cinquenta cêntimos (€5.105,50), 

com convite à empresa Manuel dos Anjos dos Anjos Garcia, com 

sede na freguesia de Vilarinho dos Galegos, deste concelho. --------- 

------- 14. NATÁLIA DOS ANJOS CORDEIRO – PEDIDO DE 

APOIO HABITACIONAL: - A Câmara, tendo por base a informação 

do Sector de Empreitadas, com o número 93, datada de dezoito de 

Outubro último, deliberou, por unanimidade, aprovar a execução 

das obras constantes da supra identificada informação, no montante 

de dois mil, e oitocentos euros (€2.800,00) mais IVA e de proceder 

ao ajuste directo das mesmas, com convite à empresa Manuel dos 

Anjos Garcia, com sede na freguesia de Vilarinho dos Galegos, 

deste concelho. -------------------------------------------------------------------- 

----- 15. REPARAÇÃO DE DANOS NO PARQUE DE MERENDAS 

DE PENAS RÓIAS – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA: - A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a conta final da empreitada de “Reparação 

dos danos no Parque de Merendas de Penas Róias”, no montante 
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de catorze mil e trinta euros (€14.030,00), executada por 

administração directa, pelo Sector de Obras por Administração 

Directa. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ 16. VEDAÇÃO DAS PISCINAS DESCOBERTAS – 

APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR 

DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, 

analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, aprovar a conta 

final da empreitada de “Vedação das Piscinas Descobertas”, no 

valor de mil, setecentos e dez euros, executada pelo Sector de 

Obras por Administração Directa. --------------------------------------------- 

------- 17. INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE MULTIDEFICIÊNCIAS - 

APROVAÇÃO DA CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR 

DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, 

analisado o assunto deliberou, por unanimidade, aprovar a conta 

final da empreitada de “Instalação da Unidade de Multideficiências”, 

no valor de doze mil, seiscentos e cinquenta euros (€12.650,00), 

executada por administração directa. ---------------------------------------- 

------ 18. AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA – APROVAÇÃO 

DO PROGRAMA DE PROCEDIMENTO, CADERNO DE 

ENCARGOS E MAPA DE CARACTERÍSTICAS. INFORMAÇÃO 

DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO: - A Câmara, analisada o 

assunto e tendo por base a informação do Gabinete Técnico 

Jurídico, com o número 121/GTJ, datada de vinte e um de Outubro 

do corrente ano, deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa 

de Procedimento, o Caderno de Encargos e o Mapa de 

Características, bem como o valor base de concurso no montante  

de duzentos e trinta e três mil euros (€233.000,00)  relativos ao 

processo de concurso. ----------------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado proceder à abertura de concurso público 

internacional. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Foi ainda deliberado designar como membros efectivos do Júri 

do concurso os trabalhadores: Eng.º José Joaquim Pinto, 

presidente; Eng.º Abel Afonso Varandas e Dra. Maria José Lopes, 

como membros efectivos e, como membros suplentes: Eng.º Hélder 

José Valdez Ferreira e Eng.º Ernesto Manuel Fernandes Roca. ------ 
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------ 19. JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA. – PEDIDO DE 

LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DA OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE À ZONA 

INDUSTRIAL. Para ratificação: - A Câmara, deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor vereador António 

Pimentel, exarado na petição da sociedade Jaime Nogueira & 

Filhos, Lda., com data de vinte de Outubro do corrente ano, que 

autorizou o levantamento da suspensão da obra de “Pavimentação 

do Caminho de Vale da Madre à Zona Industrial”. ------------------------ 

------ 20. RUI ANTÓNIO ALMENDRA SANTOS – PEDIDO DE 

LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. INFORMAÇÃO DO CHEFE DE 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. Para 

conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do teor da 

informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada 

de dezanove de Outubro do corrente ano, relativa a uma petição do 

Trabalhador Rui Almendra Santos a solicitar a concessão de licença 

sem remuneração de longa duração, nos termos do disposto no 

art.º 234.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, por um período 

de onze meses e do despacho do Senhor Presidente, exarado em 

vinte de Outubro que deferiu o referido pedido. --------------------------- 

------- 21. JUNTA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DO PESO – 

PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO: - Foi presente um pedido da 

Junta de Freguesia de S. Martinho do Peso, datado de dezoito de 

Outubro do corrente ano a solicitar a atribuição de um subsídio, por 

parte do Município, na realização da sétima edição da Feira de S. 

Martinho”, a realizar em onze de Novembro próximo, em S. 

Martinho do Peso. ----------------------------------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio no montante de mil euros (€1.000,00), após 

cabimentação da referida verba pelo Serviço de contabilidade. ------- 

------- 22. AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DE ALTO 

TRÁS-OS-MONTES I – NORDESTE - III JORNADAS DE 

QUALIDADE: - Foi presente uma petição oriunda do Agrupamento 

de Centros de Saúde de Alto Trás-os-Montes I, a solicitar o apoio 

da Autarquia na realização das III Jornadas da Qualidade a levar a 
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cabo pelo Agrupamento de Centros de Saúde, em doze de 

Novembro próximo, nomeadamente a utilização das instalações do 

auditório da Casa da Cultura de Mogadouro, nos dias onze, parte 

de tarde, e doze, todo o dia, bem como o eventual financiamento de 

um almoço para os convidados oficiais ou do fornecimento dos 

produtos a utilizar nas pausas do café. -------------------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ceder as instalações solicitadas e fornecer os produtos a utilizar nas 

pausas para o café. --------------------------------------------------------------- 

------ 23. ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA “A PANTORRA” - XII 

ENCONTRO MICOLÓGICO E SEMANA GASTRONÓMICA DE 

MICOLOGIA – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma petição 

oriunda da Associação Micológica “A Pantorra”, a solicitar a 

atribuição de apoio financeiro e logístico por parte do Município com 

vista à realização XII Encontro Micológico e Semana Gastronómica 

de Micologia, a decorrer em Mogadouro de vinte e três a trinta e um 

de Outubro. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

apoiar a realização dos eventos atribuindo para o efeito um subsídio 

no montante de mil euros (€1.000,00), após cabimentação da 

referida verba pelo Serviço de Contabilidade. ------------------------------  

- IMPEDIMENTOS: - A vereadora Teresa Neves não participou na 

discussão e votação do presente assunto, por ser familiar de um 

dos membros dos órgãos sociais daquela associação. ------------------ 

------- 24. CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA A FREQUÊNCIA DA PISCINA MUNICIPAL 

COBERTA PARA A PRÁTICA DE NATAÇÃO PARA BEBÉS: - Foi 

presente um requerimento apresentado por Cristiana da Silva 

Oliveira, residente em Mogadouro, a solicitar autorização para 

utilização da Piscina Municipal Coberta e a disponibilização do 

material necessário para prática de natação para bebés, ás 

segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das vinte horas e trinta 

minutos às vinte e uma horas e trinta minutos. ---------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a utilização das piscinas cobertas e do material disponível 
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à realização daquela actividade, mediante protocolo a celebrar para 

o efeito entre o Município e a requerente. ----------------------------------- 

------- 25. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO 

DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (CATL): - Foi presente 

uma petição oriunda da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, 

datada de dezanove de Outubro do corrente ano, a solicitar a 

cedência do imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia e 

concelho de Mogadouro, sob artigo número seiscentos e nove, sito 

no Largo Conde Ferreira, onde se encontra a funcionar o Centro de 

Actividades de Tempos Livres (CATL). -------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ceder o referido imóvel, pelo prazo de um ano, renovável por iguais 

períodos, mediante protocolo de cedência a celebrar para o efeito. - 

- IMPEDIMENTOS: - Os vereadores João Henriques, João Meira e 

Fernando Bártolo não participaram na discussão e votação do 

presente assunto por fazerem parte dos Órgãos Sociais da Santa 

Casa da Misericórdia. ------------------------------------------------------------- 

------ 26. ASSOCIAÇÃO CULTURAL PARA O ESTUDO E 

INVESTIGAÇÃO DA TERRA TRANSMONTANA – “ACEITTA” – 

PEDIDO DE AUXILIO FINANCEIRO: - Foi presente uma petição 

oriunda a Associação ACEITTA – Associação Cultural para o 

Estudo e Investigação da Terra Transmontana, datado de oito de 

Outubro último a solicitar a atribuição de um auxílio financeiro para 

o projecto teatral do ano civil de dois mil e dez, levado a cabo pela 

referida associação. ------------------------------------------------------------- 

------ Analisado o assunto e atento o trabalho realizado e ao mérito 

evidenciado por aquela associação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no montante de dez mil euros 

(€10.000,00), após cabimentação da referida verba pelo Serviço de 

Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------- 

- IMPEDIMENTOS: - O vereado Armando Pacheco, não participou 

na discussão e votação do presente assunto por fazer parte dos 

órgãos sociais daquela associação. ------------------------------------------ 
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------- 27. KELI GARNACHO FERREIRA - PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO NO 

RECINTO EXTERIOR DOS PAÇOS DO CONCELHO: - A Câmara 

tomou conhecimento do teor da petição apresentada por Keli 

Garnacho Ferreira, datado de dezanove de Outubro do corrente ano 

a solicitar autorização para proceder à realização da cerimónia do 

seu casamento no recinto exterior dos Paços do Concelho bem 

como do despacho do Senhor Presidente, exarado em vinte de 

Outubro do corrente ano que autorizou o solicitado. --------------------- 

------- 28. RESÍDUOS DO NORDESTE, EMPRESA 

INTERMUNICIPAL – ESTATUTO DE GESTOR PÚBLICO – 

CONTRATO DE GESTÃO. Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento do teor do contrato de gestão celebrado entre a 

Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana 

(AMTQT), com sede em Mirandela; a Associação de Municípios da 

Terra Fria do Nordeste Transmontano, com sede em Bragança; a 

Associação de Municípios do Douro Superior (AMDS), com sede 

em Torre de Moncorvo e José Maria Lopes Silvano, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração da Resíduos do 

Nordeste, EIM; José Baptista Rodrigues, na qualidade de Vogal do 

Conselho de Administração da Resíduos do Nordeste, EIM e 

António Guilherme Sá de Morais Machado, na qualidade de Vogal 

do Conselho de Administração da Resíduos do Nordeste, EIM, que 

define os termos e condições do exercício das funções do Gestor 

como membro do Conselho de Administração da Resíduos do 

Nordeste, EIM para o mandato de 2009/2013, para o qual foram 

eleitos na Assembleia-Geral de doze de Dezembro de dois mil e 

nove. ----------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA 

------ Por se verificar a urgência de deliberação imediata foi 
deliberado, por unanimidade, e em cumprimento do estabelecido no 
art.º 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, incluir nesta reunião os seguintes 
assuntos: ----------------------------------------------------------------------------- 
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------- 29. E. P. - ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A. – 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO: - A Câmara, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar entre a E. P. – Estradas de Portugal, S. A. e o Município de 

Mogadouro, cujo objecto é o estabelecimento dos termos e 

condições para efeitos de integração na rede viária do MM da EN 

221-7 entre o km 0,000 (intersecção com a EN 221) e o km 10,555 

(Barragem de Bemposta), na extensão total de 10,555km. ------------ 

----- 30. DÍLIA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA CEPÊDA. 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL – 

Foi presente uma petição apresentada pela Sra. Dília Maria Pessoa 

de Oliveira Cepêda, datada de vinte e dois de Outubro do corrente 

ano, a solicitar a isenção do pagamento de água e o perdão da 

dívida do processo de execução fiscal por falta de pagamento. ------ 

------ A Câmara, na sequência da informação da Divisão de Acção 

Social e Cultural, com o número 144, datada de vinte e cinco de 

Outubro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, isentar a 

requerente do pagamento de água até cinco metros cúbicos, 

durante os meses de Novembro e Dezembro de dois mil e dez e 

Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de dois mil e onze. -------------------- 

------ Mais foi deliberado anular a divida referente aos meses de 

Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro do corrente ano e 

proceder ao arquivamento do processo de execução fiscal. ----------- 

------- 31. SUBCONCESSÃO DO DOURO INTERIOR – LOTE 9 – 

LANÇO MOGADOURO/MIRANDA DO DOURO – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO PARA O DESVIO DE TRÂNSITO - NÓ DE 

SANHOANE: - A Câmara, analisado o Plano de Sinalização para 

desvio do trânsito Nó de Sanhoane, apresentado pela 

Diace/Mota-Engil, Engenharia e Construção, S. A.,  deliberou, por 

unanimidade,  não concordar com o plano proposto e dar poderes 

ao Senhor vereador das Obras Públicas para proceder negociar 

com a empresa uma solução que traga menos incomodo aos 

utentes daquela via. --------------------------------------------------------------- 

------ 32. CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA 

EMPREITADA DA “RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DA 
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SEDE DO CONCELHO - 2.ª FASE” – RELATÓRIO FINAL: - A 

Câmara, depois de analisado o Relatório Final elaborado pelo Júri 

do Procedimento da análise de propostas deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a empreitada da “Recuperação da Zona 

Histórica da Sede do Concelho – 2.ª Fase” ao concorrente Manuel 

Joaquim Caldeira, Lda., pelo valor de um milhão, setecentos e 

setenta e nove mil, cento e oitenta e três euros e oitenta e três 

cêntimos (1.779.183,83), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

pelo prazo de trezentos e sessenta e cinco (365) dias. ----------------- 

------ 33. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR NASCENTE 

DE MOGADOURO – 1.ª FASE – APROVAÇÃO DO PROGRAMA 

DE PROCEDIMENTO, CADERNO DE ENCARGOS, PLANO DE 

SEGURANÇA - INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO 

JURÍDICO: - A Câmara, na sequência da informação com o número 

123/GTJ, datada de vinte e cinco de Outubro do corrente ano 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de Procedimento, 

o Caderno de Encargos e o Plano de Segurança da referida 

empreitada. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado aprovar o valor base de concurso no 

montante de dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, 

quinhentos e vinte e sete euros e cinquenta e nove cêntimos 

(€2.747.527,59), o prazo de execução de trezentos e sessenta e 

cinco (365) dias e proceder à abertura de concurso público, nos 

termos da Lei. ----------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara deliberou ainda designar como membros efectivos 

do júri do concurso os seguintes trabalhadores: Eng.ª Maria Olímpia 

Marcos, Eng.º Ernesto Manuel Fernandes Roca e o Eng.º Abel 

Afonso Varandas e, como membros suplentes os trabalhadores 

Eng.º Hélder José Valdez Ferreira e Arqt.ª Alexandra Carlota Ámen 

Morais Machado. -------------------------------------------------------------------  

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia doze de Outubro e o dia vinte e 
cinco de Outubro, na importância de quinhentos e sessenta e três 
mil, oitenta e quatro euros e sete cêntimos (€563.084,24). ------------ 
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------- 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 dez horas e trinta minutos, de que para constar se 
lavrou a presente acta que eu, António Luís Moreira, 
____________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 
coadjuvado pelo Assistente Técnico, Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 
redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------- 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


