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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia treze de Abril do ano de dois mil e dez. 
------- Aos treze dias do mês de Abril 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, António 
Joaquim Pimentel, Armando Emanuel Rainha Pereira Simões 
Pacheco, 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 
doze de Abril. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 
seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e um euros e 
oitenta e seis cêntimos (€629.991,86). ------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Esteve presente na reunião o munícipe Augusto dos Santos Paula, 

residente em Mogadouro tendo referido que aquando da 

pavimentação do referido arruamento a corriça de que é 

proprietário, sita junto ao arruamento de acesso ao Loteamento 

Industrial de Mogadouro, ficou aterrada cerca oitenta centímetros 

dificultando o normal acesso à mesma e que devido a esse 

desnível, em dias de chuva as águas invadem o seu interior, 

solicitando à Exma. Câmara a rápida resolução do assunto. ---------- 

------ Em face dos factos alegados pelo munícipe o Executivo 

deliberou, por unanimidade, solicitar aos técnicos da autarquia a 
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apresentação de soluções com vista a minimizar os problemas 

alegados pelo munícipe. --------------------------------------------------------- 

------- PROGRESSÃO NAS CARREIRAS – REQUERIMENTO DOS 

TRABALHADORES ODETE AMÉLIA ANGUEIRA E ANTÓNIO 

JOSÉ RODRIGUES COSTA: - O vereador João Meira solicitou 

informação sobre a decisão relativa aos requerimentos 

apresentados pelos trabalhadores Odete Amélia Angueira e António 

José Rodrigues Costa, nos quais solicitavam a progressão nas 

respectivas carreiras de modo vertical, na sequência do teor do 

Acordão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela relativo a 

alguns trabalhadores do Município de Mogadouro. ----------------------- 

------ O Senhor Vice-presidente informou o vereador que indeferiu o 

peticionado pelos referidos trabalhadores na sequência da 

informação do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada 

de doze de Fevereiro de dois mil e dez na qual era de entendimento 

que as carreiras não deveriam ser consideradas verticais e que os 

efeitos do mencionado Acordão apenas se aplicavam à situação em 

litigio, isto é, às carreiras dos trabalhadores representados pelo 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local na respectiva 

acção. ---------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

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

30/03/2010: - Foi presente a acta da última reunião ordinária 

realizada no dia trinta de Março de dois mil e dez, cuja fotocópia, foi 

previamente distribuída a todos os membros do executivo. -------- 

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

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

----- Não foi presente qualquer processo. ----------------------------------- 

------ 3. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA RECEITA 

DO ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador António Pimentel, a 

Câmara deliberou, por maioria com quatro votos a favor do Senhor 
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Presidente e dos vereadores João Henriques, Teresa Neves e 

António Pimentel e com três abstenções dos vereadores João 

Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a 1ª Revisão 

ao Orçamento Municipal da Receita do Ano de 2010, na importância 

de quatro mil e sete euros (€4.007,00), em Diminuições e 

Inscrições. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 

64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter os respectivos 

documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 

------ 4. 5.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA DO ANO DE 2010: Para ratificação: - Explicada pelo 

vereador António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com 

quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com três abstenções 

dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente, exarado em nove de 

Abril do corrente ano, que autorizou a alteração ao Orçamento 

Municipal da Despesa, no total de cento e sessenta e cinco mil, 

duzentos e vinte euros (€165.220,00). --------------------------------------- 

------ 5. 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2010. Para ratificação: - Explicada 

pelo vereador António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, 

com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores 

João Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com três 

abstenções dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e 

Fernando Bártolo, ratificar o despacho do Senhor Presidente, 

exarado em nove de Abril do corrente ano que autorizou a alteração 

ao Plano Plurianual de Investimentos do Ano de dois mil e dez, no 

valor de sessenta e oito mil e quatrocentos euros (68.400,00), em 

diminuições e reforços. ----------------------------------------------------------- 

----- 6. 5.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL DO ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador António 

Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor 
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do Senhor Presidente e dos vereadores João Henriques, Teresa 

Neves e António Pimentel e com três abstenções dos vereadores 

João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente, exarado em nove de Abril do 

corrente ano que autorizou a alteração ao Plano de Actividades 

Municipal do Ano de dois mil e dez, na importância de vinte e nove 

mil e seiscentos euros (€29.600,00), em diminuições e de vinte mil, 

quatrocentos e vinte euros (€20.420,00) em reforços. ------------------- 

 ------- 7. ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – ANO DE 2010 – 

PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE: - Pelo Senhor Presidente foi 

apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --------------------- 

------ «Existe na Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 

Mogadouro, em vigor, publicada no Diário da República, II Série n.º 

174, de 26 de Julho de 2004, prevê no seu artigo 45.º a existência 

de uma Divisão de Obras Municipais que está funcionar em pleno 

desde o ano de 2006, altura em que designei o Técnico Superior 

Abel Afonso Varandas, com a categoria de Engenheiro Civil 

responsável por aquela Divisão. ----------------------------------------------- 

------ Atendendo às competências que definem o referido Técnico, 

mais concretamente, as aptidões e conhecimentos; capacidade de 

realização e orientação; capacidade de adaptação e melhoria 

continua; capacidade de análise de planeamento e de organização; 

espírito de equipa e capacidade de coordenação; responsabilidade 

e compromisso com o serviço. ------------------------------------------------- 

------ Dentro das competências que a lei me confere, proponho a 

alteração do mapa de pessoal, com a criação de um lugar no cargo 

de Chefe de Divisão para desempenhar funções na Divisão de 

Obras Municipais.» ----------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por maioria, com 

quatro votos a favor do Senhor Presidente, dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com três abstenções 

dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 

aprovar a referida proposta. ----------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado submeter o assunto à Assembleia 
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Municipal para aprovação, nos termos definido na alínea o) do n.º 2 

do art.º 53.º da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------- 

------- O vereador Fernando Bártolo referiu que o seu sentido de 

voto não reflecte qualquer animosidade com o Técnico em causa. -- 

------ Os vereadores João Meira e Armando Pacheco subscreveram 

o afirmado pelo vereador Fernando Bártolo. -------------------------------- 

------ 8. PEDIDO DA JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO DOS 

GALEGOS – INTERVENÇÃO NOS MUROS DO CEMITÉRIO – 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS DA DIVISÃO DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Na sequência do pedido de apoio para 

comparticipação dos custos das obras de reconstrução e ampliação 

de um muro na zona envolvente da casa mortuária, solicitado pela 

Junta de Freguesia de Vilarinho dos Galegos, a Câmara, analisado 

o assunto e tendo por base a informação do Sector de Empreitadas, 

com o número 20, datada de quinze de Março do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 

doze mil, quinhentos e quarenta euros (€12.540,00), mediante 

protocolo a celebrar entre o Município e a referida Junta de 

Freguesia, após cabimentação da respectiva verba pelo Serviço de 

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

----- 9. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ANMP E O 

PROVEDOR DA JUSTIÇA – PARECER JURÍDICO – 

INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO: - A Câmara, 

analisado o protocolo de colaboração celebrado entre o Provedor 

da Justiça e a Associação Nacional de Municípios Portugueses e 

tendo por base a informação do Gabinete Técnico Jurídico com a 

referência 16/JUR/GTJ, datada de trinta e um de Março do corrente 

ano deliberou, por unanimidade, aderir ao estabelecido no referido 

protocolo. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 10. REMODELAÇÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES 

DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA DE VILARINHO DOS 

GALEGOS – INFORMAÇÃO DO SECTOR DE ELECTROTECNIA: 

- A Câmara, tendo por base a informação do Sector de 
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Electrotecnia com a referência 41.10/SISCE, deliberou, por 

unanimidade revogar as deliberações anteriormente tomadas sobre 

o assunto nas reuniões de um de Setembro e dois de Novembro de 

dois mil e nove e em consequência anular a abertura do 

procedimento. ----------------------------------------------------------------------- 

------ 11. PAVIMENTAÇÃO DO ARRUAMENTO E 

RECONSTRUÇÃO DA FONTE DE SANTA MARGARIDA – 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA: - A Câmara, na sequência da comunicação da Junta de 

Freguesia de Mogadouro, datada de vinte e seis de Janeiro do 

corrente ano e tendo em conta a informação do Sector de Obras por 

Administração Directa, datada de um de Março do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, autorizar a execução, por 

administração directa, das obras de reconstrução da Fonte de 

Santa Margarida, estimadas em novecentos euros (€900,00). --------

------- Mais foi deliberado proceder a um ajuste directo com vista à 

execução dos trabalhos de pavimentação do arruamento de acesso 

à referida fonte, numa área de quatrocentos e cinquenta (450) 

metros de comprimento por cinco (5) metros de largura, estimados 

no valor total de vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco euros 

(€21.375,00). ------------------------------------------------------------------------ 

 

------ 12. EXPOSIÇÃO DA SRA. LÚCIA A. M. COSTA – CONTA 

FINAL DA OBRA - INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, atenta a informação do 

Sector de Obras por Administração Directa, datada de onze de 

Novembro do corrente ano deliberou, por unanimidade, aprovar a 

conta final no montante de setecentos e cinquenta euros (€750,00), 

relativa à execução das obras realizadas na sequência da 

exposição apresentada pela Sra. Lúcia Adelaide Madureira Costa, e 

aprovadas em reunião de Câmara do dia dois de Novembro de dois 

mil e nove. --------------------------------------------------------------------------- 
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------- 13. FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS PARA 

TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ETA’S DE BASTELOS 

E BEMPOSTA PARA O ANO DE 2010 – APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE CONTRATO. INFORMAÇÃO DO OFICIAL PÚBLICO: 

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

oficial publico, datada de oito de Abril do corrente ano, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a minuta do contrato referente ao 

Procedimento por Ajuste Directo, a celebrar entre o Município de 

Mogadouro e a Sociedade, AGS – Administração e Gestão de 

Sistemas de Salubridade, S. A., com sede em Sintra, relativa ao 

“Fornecimento Continuo de Produtos para Tratamento de Água 

Potável das ETA’S de Bastelos e Bemposta para o ano de 2010”. ---  

------- 14. PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO “PROGESTUR” 

PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DA MÁSCARA IBÉRICA EM LISBOA – 

INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO: - A Câmara, 

analisada a minuta do protocolo, tendo por fim a presença na 

Mostra das Regiões a incluir no Festival Internacional da Máscara 

Ibérica, enviado pela Progestur – Associação para a Promoção, 

Gestão e Desenvolvimento do Turismo Cultural em Portugal, e 

tendo por base a informação do Gabinete Técnico Jurídico, datada 

de oito de Abril do corrente ano, com a referência 18/JUR/GTJ, 

deliberou, por unanimidade aprová-la. --------------------------------------- 

-----15. JUNTA DE FREGUESIA DE AZINHOSO - PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE 

FREGUESIA: - Foi presente um pedido da Junta de Freguesia de 

Azinhoso a solicitar a cedência das instalações onde funciona a 

representação daquela Junta de Freguesia, no lugar de Sampaio. --

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

autorizar a cedência das referidas instalações no prédio urbano 

inscrito na matriz predial sob o art.º 417, mediante protocolo a 

celebrar para o efeito. ------------------------------------------------------------- 
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------ 16. ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE MACEDO DO 

PESO – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA A 

REALIZAÇÃO DE OBRAS: - Foi presente um pedido apresentado 

pela Associação de Caça e Pesca de Macedo do Peso a solicitar a 

comparticipação do Município na realização das obras de 

conservação que aquela associação pretende efectuar no Edifício 

da Escola Primária de Macedo do Peso, sede da referida 

associação. -------------------------------------------------------------------------- 

------ O Executivo, analisada a petição apresentada, deliberou, por 

unanimidade, retirar o assunto da ordem do dia a fim de proceder a 

um levantamento mais pormenorizado do assunto, com vista a ser 

discutido e analisado em próxima reunião. ---------------------------------- 

------- 17. DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

EM MOGADOURO – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA 

COMPRA DE UMA VIATURA: - Foi presente o mapa das missões 

e Serviços realizados pelas Ambulâncias da Delegação da Cruz 

Vermelha Portuguesa em Mogadouro, relativas ao primeiro 

trimestre do ano de dois mil e dez, solicitado àquela instituição na 

sequência da deliberação de Câmara do pretérito dia dezassete de 

Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, depois de analisado o assunto, deliberou, por 

unanimidade, solicitar à Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa 

em Mogadouro informação sobre o valor dos montantes cobrados 

pelos transportes realizados, a fim de o assunto ser novamente 

presente a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------- 

  ------ 18. MULTIGRANITOS – TRANSFORMAÇÃO DE 

GRANITOS UNIPESSOAL, LDA. - PEDIDO DE EMISSÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL: - Foi presente um 

pedido da empresa Multigranitos – Transformação de Granitos, 

Unipessoal, Lda., a solicitar que a Declaração de Interesse Público 

Municipal, emitida pela Câmara Municipal de Mogadouro, em 

dezasseis de Dezembro de dois mil e nove, seja votada e aprovada 

pela Assembleia Municipal, uma vez que é exigência da entidade 
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licenciadora tal condição. ------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o pedido supra referido, deliberou, por 

unanimidade, proceder ao agendamento de uma reunião entre o 

Município, a Junta de Freguesia de Bruçó e a Multigranitos, com 

vista à discussão de assuntos de interesse comum, a fim de o 

mesmo ser analisado novamente em próxima reunião. ----------------- 

------ 19. ASSOCIAÇÃO “OS PIONEIROS DE PORTUGAL” – 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: - Foi presente uma pedido de 

apoio proveniente da Associação “Os Pioneiros de Portugal”, com 

sede em Lisboa, datado de vinte e um de Março último a solicitar a 

atribuição de um apoio financeiro com vista à realização de um 

Campo de Férias para crianças e jovens a realizar no Parque de 

Campismo da Galé, no período de onze de Julho a trinta e um de 

Julho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

não atribuir qualquer apoio dada a inexistência de disponibilidade 

financeira. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- 20. ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES E INDUSTRIAIS 

DO CONCELHO DE MONCORVO – ACIM - EXPROPRIAÇÃO DE 

TERRENOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO 

BAIXO SABOR: - A Câmara, na sequência do Fax oriundo da 

Associação de Comerciantes e Industriais de Moncorvo, datado do 

pretérito dia seis de Abril, deliberou, por unanimidade, solicitar à 

empresa Geodouro, Lda., responsável pelas expropriações 

necessárias à concretização do aproveitamento hidroeléctrico do 

Baixo Sabor, a deslocalização dos referidos serviços para os 

concelhos abrangidos pela albufeira da referida Barragem com vista 

a um melhor atendimento dos munícipes envolvidos evitando deste 

modo as deslocações à delegação daquela empresa, em Alfândega 

da Fé. -------------------------------------------------------------------------------- 

------- 21. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE 

MÃOS UNIDAS P. DAMIÃO – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente 

um pedido de apoio financeiro proveniente da Associação 
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Portuguesa de Solidariedade Social Mãos Unidas P. Damião. -------- 

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

não atribuir qualquer subsídio uma vez que não existe 

disponibilidade financeira. ------------------------------------------------------- 

------ 22. INTEMPÉRIES NA MADEIRA – APOIO AOS 

MUNICÍPIOS – CIRCULAR DA ANMP: - Foi presente um ofício 

circular oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

a solicitar o apoio aos Municípios de Santa Cruz, Câmara de Lobos 

e Ribeira Brava afectados pelas fortes chuvas que se abateram 

naquela região autónoma. ------------------------------------------------------- 

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

solidarizar-se com as populações envolvidas. -----------------------------  

----- 23. INTEMPÉRIES NA MADEIRA – APOIO AO MUNICÍPIO 

DO FUNCHAL – CIRCULAR DA ANMP: - Foi presente um ofício 

circular oriundo da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

a solicitar o apoio ao Município do Funchal afectados pelas fortes 

chuvas que se abateram naquela região autónoma. --------------------- 

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

manifestar a sua solidariedade ao Município do Funchal e 

respectiva população. ------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado não disponibilizar qualquer ajuda 

financeira dadas as dificuldades económicas que o Município 

atravessa. ----------------------------------------------------------------------------  

------- 24. PROCESSO DE EXECUÇÃO N.º 67/2002 DO TRIBUNAL 

DE MOGADOURO – EXECUTADA “OVILAC” INDUSTRIA DE 

LACTICÍNIOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

IMÓVEL: - A Câmara tomou conhecimento do teor da comunicação 

do Sr. Rui Teixeira, datada de trinta de Março do corrente ano sobre 

o processo de execução do imóvel penhorado à executada 

OVILAC, Industria de Lacticínios da Terra Fria Transmontana, Lda. - 
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------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia trinta de Março e o dia doze de 
Abril, na importância de trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e 
vinte e um euros e noventa e dois cêntimos (€355.121,92). ------------ 
 
------- 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 onze horas e vinte minutos, de que para constar se 

lavrou a presente acta que eu, _____________ António Luís 

Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, coadjuvado 

por Paulo Jorge Ribeiro Salomé, Assistente Técnico, redigi e 

subscrevi: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


