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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e sete de Abril do ano de dois mil 
e dez. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos vinte sete 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 Vice-presidente da Câmara, João Manuel dos Santos 
Henriques e dos Excelentíssimos vereadores, 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 Vice-presidente, foi 
deliberado justificar a falta de comparência do Senhor Presidente da 
Câmara por se encontrar a participar numa reunião de trabalho na 
Direcção Regional de Educação do Norte e proceder de seguida à 
apreciação e votação dos seguintes pontos: ------------------------------- 
 
------- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia 
vinte e seis de Abril. Verificou-se um total de disponibilidades no 
valor de setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta 
euros e seis cêntimos (€775.770,06). ---------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Pelos vereadores do Partido Socialista foi apresentada a seguinte 
intervenção a seguir transcrita: ------------------------------------------------- 
------- “Por vezes e, na qualidade de vereadores, tomamos 
conhecimento de decisões e opções da Câmara através de notícias 
publicadas na imprensa! ------------------------------------------------------ 
------ Referimo-nos concretamente à notícia do “NORDESTE” sobre 
a localização do matadouro intermunicipal a construir em Sendim. -- 
Em que reunião foi abordado o assunto e tomada essa decisão, se 
é que houve alguma? ------------------------------------------------------------- 
----- Sabendo nós da existência na Câmara de um projecto ou 
estudo efectuado para construção de uma unidade de abate na 



ACTA Número 10/10 FOLHA  136 

Reunião de 27 de Abril de 2010  

 

Zona Industrial, perguntamos se o mesmo foi abandonado 
definitivamente? -------------------------------------------------------------------- 
------- O Senhor Vice-presidente referiu que o jornal diz o que diz 
acrescentando que apenas há negociações, há vontades mas não 
existe qualquer deliberação sobre o assunto. ------------------------------ 
------ O vereador António Pimentel interveio e informou os 
vereadores que, em relação à construção do matadouro, houve 
apenas uma reunião entre os municípios de Miranda, Vimioso e 
Mogadouro onde se discutiu a necessidade da construção de um 
matadouro intermunicipal, em que cada concelho contribuiria com 
uma percentagem definida para a sua construção, referindo que em 
sua opinião e sob o ponto de vista da rentabilidade a sua 
localização em Mogadouro seria a ideal, não obstante Miranda do 
Douro ter o trabalhadores, as quotas e o próprio matadouro. ---------- 
------- O vereador António Pimentel esclareceu ainda que a eventual 
construção desta infra-estrutura só será possível se houver 
financiamento de programas comunitários. --------------------------------- 

 
****** 

ORDEM DO DIA 

 
------ 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 13/04/2010: - Foi presente a acta da última 
reunião ordinária realizada no dia treze de Abril 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. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22/04/2010: - Foi presente a acta da 
reunião ordinária realizada no dia vinte e dois de Abril 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. ---- 
 

3. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 
 

------- 3.1. ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 
02/2007 – LOTEAMENTO TRINDADE COELHO. INFORMAÇÃO 
DA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma 
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informação da Secção de Obras Particulares, datada de vinte e seis 
de Abril do corrente ano onde refere ter terminado o prazo para 
pronúncia, respeitante ao pedido de alteração da mancha de 
implantação e área de construção, com vista à alteração ao Alvará 
de Loteamento Trindade Coelho, proposta por Fernando do 
Nascimento Casado, relativa ao Lote n.º 2 do loteamento supra 
referido. ------------------------------------------------------------------------------- 
------- A Secção de Obras Particulares refere também que não foi 
apresentada, nem recebida na Divisão de Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Ambiente nenhuma reclamação nem 
sugestão sobre a alteração solicitada. --------------------------------------- 
------ Analisado o assunto e tendo em conta a informação 
anteriormente referida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao Alvará número 2/2007 referente ao lote em 
questão. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
------- 3.2. ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 
02/2007 – LOTEAMENTO TRINDADE COELHO. INFORMAÇÃO 
DA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma 
informação da Secção de Obras Particulares, datada de vinte e seis 
de Abril do corrente ano onde refere ter terminado o prazo para 
pronúncia, respeitante ao pedido de alteração da mancha de 
implantação e área de construção, com vista à alteração ao Alvará 
de Loteamento Trindade Coelho, proposta por António Manuel 
Casado, proprietário do Lote n.º 3 do loteamento supra referido. ---- 
------ A Secção de Obras Particulares refere também que não foi 
apresentada, nem recebida na Divisão de Ordenamento do 
Território, Urbanismo e Ambiente nenhuma reclamação nem 
sugestão sobre a alteração solicitada. --------------------------------------- 
------ Analisado o assunto e tendo em conta a informação 
anteriormente referida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração ao Alvará número 2/2007 referente ao lote em 
questão. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
----- 3.3. ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 2/2007 – 
LOTE 1: - Foi presente um pedido apresentado por Maria José 
Cordeiro, proprietária do terreno urbano sito no Loteamento de 
Trindade Coelho – Lote 1, inscrito na matriz da freguesia de 
Mogadouro, com o n.º 3359, descrito na Conservatória do Registo 
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Predial sob o n.º 2245/20071127 a solicitar autorização para 
aumento da mancha de implantação e, consequentemente a área 
de construção prevista para o lote. -------------------------------------------- 
------ Na informação da Divisão de Ordenamento do Território, 
Urbanismo e Ambiente, com o número 155, datada de vinte e dois 
de Abril do corrente ano, a técnica, refere que o pedido se enquadra 
no definido no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 
4 de Setembro e que o pedido não põe em causa o COS e o IUS 
definidos nas alíneas c) e f) do Regulamento do PDM para o 
aglomerado Mogadouro. --------------------------------------------------------- 
------ A Técnica refere ainda que, de acordo com o definido no n.º 3 
do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, o 
gestor do procedimento deverá notificar os proprietários dos lotes 
constantes no alvará, para pronúncia sobre a referida alteração. ----- 
------ Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
ordenar aos serviços a notificação dos proprietários dos lotes 
constantes no alvará para pronúncia sobre a referida alteração. ----- 
 
------ 3. 4. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 
conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com 
competências delegadas: -------------------------------------------------------- 
Proc.º 

N.º 
Nome do Requerente Local da Obra Destino da Obra 

67/09 JOÃO RAMOS RODRIGUES VALE DA MADRE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM 

8/10 FRANCISCO ROGÉRIO ALONSO AZINHOSO CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA 

9/10 JUSTINA ROSA AFONSO BRUNHOSINHO CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA 

 
----- 3.5. DEFERIMENTO DE EMISSÃO DE ALVARÁS DE 
UTILIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - O 
Executivo tomou conhecimento dos alvarás de utilização deferidos 
pelo Vereador com competências delegadas. ------------------------------ 
Proc.º 

N.º 
Nome do Requerente Local da Obra Destino da Obra 

17/10 Hélder Casimiro Lopes Urrós Construção de Habitação Familiar 

18/10 Manuel dos Anjos Pires Mogadouro Construção de habitação familiar 

19/10 Moisés Nogueira, Construções, Lda. Mogadouro Alteração de habitação familiar 

21/10 Paulo Sérgio Lopes Pereira Mogadouro Legalização de Comécrcio e Serviços 

22/10 Berta da Natividade Mateus  Mogadouro Legalização de Habitação familiar 

23/10 Francisco António Morais Vale de Porco Construção de Armazém Agrícola 

 
----- 4. 6.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador António 
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Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor 
do Senhor Vice-Presidente e dos vereadores Teresa Neves e 
António Pimentel e com três abstenções dos vereadores João 
Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a 6.ª 
Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do Ano de 2010, no 
total de cento e vinte e três mil euros (€123.000,00). -------------------- 
 
------- 5. 5.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador 
António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a 
favor do Senhor Vice-Presidente e dos vereadores Teresa Neves e 
António Pimentel e com três abstenções dos vereadores João 
Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a 5.ª 
Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2010, no 
valor de cento e vinte um mil e setecentos euros (€121.700,00), em 
diminuições e reforços. ----------------------------------------------------------- 
 
------- 6. ARRANJO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 
CONVENTO DE S. FRANCISCO – MOGADOURO – TRABALHOS 
COMPLEMENTARES – ADJUDICAÇÃO FINAL. RELATÓRIO 
DOS SERVIÇOS: - A Câmara, analisado o relatório elaborado pelos 
Serviços Técnicos, datado de oito de Abril do corrente ano 
deliberou, por unanimidade, proceder ao ajuste directo com a 
empresa Manuel Joaquim Caldeira a empreitada de “Arranjo e 
Requalificação do Largo do Convento de S. Francisco – Mogadouro 
– Trabalhos Complementares”, pelo montante de trinta e quatro mil, 
novecentos e noventa e sete euros e vinte e dois cêntimos 
(€34.997,22) mais IVA à taxa legal em vigor, e pelo prazo de 
execução de trinta dias. --------------------------------------------------------- 
 
------- 7. EDITAL - VENDA EM CARTA FECHADA DE TRÊS 
LOTES DE TERRENO SITOS EM VALE DE TRIGOS – 
BARRANCOS - LOTEAMENTO DE SANTO CRISTO, FREGUESIA 
DE BEMPOSTA, CONCELHO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO 
DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO: - O Executivo, atenta a 
informação do Gabinete Técnico Jurídico, com o número 45/GTJ, 
datada de dezasseis de Abril do corrente ano deliberou, por 
unanimidade, aprovar o edital relativo à “venda em carta fechada de 
três lotes de terreno, sitos em Vale de Trigos – Barrancos – 



ACTA Número 10/10 FOLHA  140 

Reunião de 27 de Abril de 2010  

 

Loteamento de Santo Cristo, freguesia de Bemposta, concelho de 
Mogadouro”. ------------------------------------------------------------------------- 
----- Mais foi deliberado designar como membros efectivos do júri do 
procedimento os trabalhadores: Dra. Maria José Lopes, Presidente, 
Eng.º Maria Olímpia Marcos e Eng.º Ernesto Manuel Fernandes 
Roca e os trabalhadores Eng.º Hélder José Valdez Ferreira e Eng.º 
Abel Afonso Varadas, como membros suplentes. ------------------------- 
 
------- 8. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR NASCENTE 
DO CONCELHO DE MOGADOURO – 1.ª FASE. INFORMAÇÃO 
DO SECTOR DE EMPREITADAS: - A Câmara, tendo por base a 
informação do Gabinete Técnico Jurídico, com o número47/GTJ, 
datada de vinte de Abril do corrente ano, deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Programa de Procedimento, o Caderno de 
Encargos, bem como o prazo de execução de setecentos e trinta 
(730) dias e os Critérios de Adjudicação e aprovar a abertura de 
concurso público do “Abastecimento de Água ao Sector Nascente 
do Concelho da 1.ª Fase”. ------------------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado rectificar o valor base de concurso de dois 
milhões, setecentos e dez mil, seiscentos e setenta e seis euros e 
trinta e quatro cêntimos (€2.710.676,34), aprovados em reunião de 
Câmara de dezasseis de Março do corrente ano, para dois milhões, 
setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete euros e 
cinquenta e nove cêntimos (€2.747.527,59). ------------------------------- 
------ Foi ainda deliberado designar como membros efectivos do júri 
do concurso os seguintes trabalhadores: Eng.º Maria Olímpica 
Marcos – Presidente; Eng.º Ernesto Manuel Fernandes Roca e 
Eng.º Abel Afonso Varandas e o como membros suplentes os 
trabalhadores Eng.º Hélder Valdez Ferreira e Arqt.ª Alexandra 
Carlota Ámen Morais Machado. ------------------------------------------------ 
 
----- 9. PAVIMENTAÇÃO A SOUTELO – RECEPÇÃO DEFINITIVA. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: - A Câmara, 
atenta a informação do Sector de Empreitadas, da Divisão de Obras 
Municipais, com o número 29, datada de doze de Abril do corrente 
ano, deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção 
definitiva da empreitada de “Pavimentação a Soutelo”, adjudicada à 
empresa Pasnor – Pavimentos Asfálticos do Nordeste, Lda. ---------- 
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------ 10. ALARGAMENTO DA RUA DA CARREIRA CHÃ, EM 
BEMPOSTA – CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO 
SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A 
Câmara, na sequência da informação do Sector de Obras por 
Administração Directa, com o número 50/2010, datada de treze de 
Abril do corrente ano, deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta 
Final da obra de “Alargamento da Rua da Carreira Chã, em 
Bemposta”, no montante de quinze mil e dezassete euros 
(€15.017,00). ------------------------------------------------------------------------ 
 
------- 11. PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO NA ANTIGA 
ZONA INDUSTRIAL – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. 
INFORMAÇÃO DO SECTOR DE REPROGRAFIA, TOPOGRAFIA, 
CARTOGRAFIA E DESENHO: - A Câmara, tendo por base a 
informação número 1.10, do Sector de Reprografia, Topografia, 
Cartografia e Desenho, datada de trinta e um de Março do corrente 
ano e analisado o levantamento topográfico do arruamento, anexo à 
referida informação, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
execução dos trabalhos constantes da informação do Sector de 
Obras por Administração Directa, com o número 33 e presente a 
Reunião de Câmara do dia dezasseis de Março, à excepção da 
área de oitenta e cinco (85,00) metros quadrados pertencentes ao 
prédio rústico n.º 15-B. ----------------------------------------------------------- 
------ Mais foi deliberado autorizar o procedimento por ajuste directo 
nos termos da Lei. ----------------------------------------------------------------- 
 
------- 12. JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA – 
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE PRAÇA – 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO. INFORMAÇÃO DO SECTOR 
DE EMPREITADAS: - Foi presente um pedido oriundo da Junta de 
Freguesia de Castanheira a solicitar a atribuição de um subsídio no 
montante de quinze mil euros (€15.000,00) destinada à aquisição 
de uma parcela de terreno com vista ao alargamento de um espaço 
urbano. -------------------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação do Sector de Empreitadas da Divisão de Obras 
Municipais, com o número 32, datada de vinte e dois de Abril ultimo, 
deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 
dez mil euros (€10.000,00), destinado à aquisição da referida 
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parcela, após cabimentação e mediante protocolo a celebrar para o 
efeito. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 13. ROSAS CONSTRUTORES, S. A. – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA – “IC5 – 
MOGADOURO – MIRANDA DO DOURO (DUAS IGREJAS) LOTE 
9: - Pela empresa Rosas Construtores, S. A., com sede em Vale 
Grande, Aguada de Cima, adjudicatária da execução do lote nove 
do Itinerário Complementar (IC) 5, foi apresentado um pedido a 
solicitar autorização para que a referida empresa possa proceder à 
captação de água na represa situada no Lugar do Porto da Frágua, 
em Mogadouro, com vista à rega das frentes de obra da empreitada 
anteriormente referida para controlo das poeiras dispersas no ar, de 
forma a evitar a degradação da qualidade do ar e a acumulação de 
poeiras nas explorações agrícolas. ------------------------------------------- 
------ A Câmara analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
agendar uma reunião com a empresa para análise e discussão do 
assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 14. SERVIÇO DE FINANÇAS DE MOGADOURO – 
NOTIFICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE TERRENOS PARA 
CONSTRUÇÃO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar 
com os valores atribuídos pelo Serviço de Finanças de Mogadouro 
através dos ofícios com os números 6615105, 6615136, 6615137 e 
6615139, que atribuem aos terrenos para construção, propriedade 
do Município, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 197, 
da freguesia de Brunhoso, concelho de Mogadouro e P 3531, 
P 3532, P 3533, ambos da freguesia de Mogadouro, os valores de 
quatrocentos e dez euros (€410,00); setenta e quatro mil, oitocentos 
e setenta euros (€74.870,00); cinquenta e sete mil, trezentos e dez 
euros (€57.310,00) e cinquenta e sete mil, trezentos e dez euros 
(€57.310,00), respectivamente. ------------------------------------------------ 
 
------- 15. JUNTA DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 
CASTRO VICENTE – REALIZAÇÃO DE OBRAS NA IGREJA 
PAROQUIAL DE CASTRO VICENTE – PEDIDO DE APOIO: - A 
Câmara tendo por base o pedido da Junta Fabriqueira de Castro 
Vicente, datado do passado dia vinte e quatro de Março, deliberou, 
por unanimidade disponibilizar o apoio administrativo por parte da 
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Autarquia para organização do processo de concurso das obras a 
realizar na Igreja Paroquial de Castro Vicente. ---------------------------- 
 
------- 16. FÁBRICA DA IGREJA DA FREGUESIA DE TRAVANCA 
– PEDIDO DE AJUDA PARA ARRANJO DE ALTARES DA 
IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA: - A Câmara, na sequência 
do pedido apresentado pela Fábrica da Igreja da Freguesia de 
Travanca, datado de vinte de Fevereiro do corrente ano deliberou, 
por unanimidade, manter a deliberação tomada em reunião de 
Câmara de sete de Julho de dois mil e nove. ------------------------------ 
 
------- 17. FUTEBOL CLUBE MOGADOURENSE – ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA – PEDIDO DE ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO 
ATRIBUÍDO: - Foi presente um pedido do Futebol Clube 
Mogadourense – Associação Desportiva, a solicitar a entrega numa 
única tranche da parte ainda não liquidada do subsídio atribuído em 
reunião de Câmara do dia vinte e dois de Dezembro de dois mil e 
nove, alegando que a referida Associação está a passar por sérias 
dificuldades financeiras. ---------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
indeferir o pedido e não autorizar o adiantamento solicitado. ---------- 
- IMPEDIMENTOS: - A vereadora Teresa Neves não participou na 
discussão e aprovação deste assunto por ser parente de um dos 
membros da Direcção do Futebol Clube Mogadourense – 
Associação Desportiva, nos termos do definido na alínea b) do n.º 1 
do art.º 44.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------------- 
 
------- 18. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE 
RAÇA MIRANDESA – XXI CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS 
DE RAÇA MIRANDESA – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente um 
pedido proveniente da Associação dos Criadores de Bovinos de 
Raça Mirandesa a solicitar a atribuição de um apoio económico 
destinado à comparticipação da realização do XXI concurso 
Nacional de Bovinos de Raça Mirandesa, a levar a efeito entre os 
dias 27 e 29 de Agosto, na vila de Vimioso. -------------------------------- 
------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com 
uma abstenção do vereador Armando Pacheco, atribuir o subsídio 
no montante de seis mil duzentos e trinta e cinco euros (€6.235,00), 
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após cabimentação da respectiva verba pelo Serviço de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------- 
 
------- 19. HIDROERG – PROJECTOS ENERGÉTICOS, LDA. – 
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO – 
SENHORA DA ASSUNÇÃO. TÍTULO DE UTILIZAÇÃO. Para 
conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício 
da Administração da Região Hidrográfica do Norte, IP, com a 
referência n.º 4418, anexo à comunicação da Hidroerg – Projectos 
energéticos, Lda., com a referência 100.037/203, relativo ao pedido 
de atribuição do titulo de utilização de recursos hídricos (captação 
de água para produção de energia) – Aproveitamento Hidroelectrico 
de Valcerto, do Angueira, freguesia de S. Martinho do Peso, 
concelho de Mogadouro, requerido pela empresa ENEÓLICA – 
Energias Renováveis, S. A. ----------------------------------------------------- 
 
------- 20. ON2 – PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO 
NORTE – “BENEFICIAÇÃO DA REDE EM 595 – 
PAVIMENTAÇÃO DA EM 595 DA E.N. 221 A PEREDO DE 
BEMPOSTA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO 
PROGRAMA OPERACIONAL DO NORTE. Para conhecimento: - 
A Câmara tomou conhecimento do teor do contrato de 
financiamento no âmbito do Programa Operacional do Norte (ON2) 
para a realização da operação designada por “Beneficiação da 
Rede EM 595 - da E. N, 221 a Peredo de Bemposta”, cujo 
financiamento foi aprovado no âmbito do Eixo Prioritário IV “ 
Qualificação do Sistema Urbano”. --------------------------------------------- 
 
------ 21. ON2 – PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO 
NORTE – BENEFICIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL – DIVERSAS 
ESTRADAS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO 
PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO NORTE. Para 
conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do teor do 
contrato de financiamento no âmbito do Programa Operacional do 
Norte (ON2) para a realização da operação designada por 
“Beneficiação da Rede Municipal – Diversas Estradas”, cujo 
financiamento foi aprovado no âmbito do Eixo Prioritário IV “ 
Qualificação do Sistema Urbano”. --------------------------------------------- 
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------ 22. RECUSA DE VISTO AO PROCESSO N.º 316/10 – 
CONTRATO DE EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DA ZONA 
HISTÓRICA DA SEDE DO CONCELHO – 1.ª FASE E 2.ª FASE” – 
Tendo em conta o Acórdão do Tribunal de Contas n.º 
15/10-20ABR.2010.1.ªS/SS proferido em Sessão de subsecção da 
1.ª Secção de 20 de Abril de 2010, que recusou o visto ao contrato 
“Recuperação da Zona Histórica da Sede do Concelho – 1.ª e 2.ª 
Fase”, o Executivo tomou conhecimento do teor do mesmo e 
deliberou, por unanimidade, proceder à anulação do concurso da 
empreitada supra referenciada e, em consequência, à anulação do 
referido contrato. ------------------------------------------------------------------- 
 
----- 23. RANHO FOLCLÓRICO DE MOGADOURO – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião de Câmara 
do dia dois de Fevereiro do corrente ano e proceder ao aluguer de 
um autocarro à empresa Santos para efectuar o transporte dos 
membros do Rancho Folclórico de Mogadouro à cidade de Praga, 
na República Checa com vista à sua participação no Encontro 
Internacional de Ranchos Folclóricos a levar a efeito de vinte e nove 
de Julho a três de Agosto próximos. ------------------------------------------ 
------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia treze de Abril e o dia vinte e 
seis de Abril, na importância de setecentos e sessenta e nove mil, 
quatrocentos e setenta euros e sessenta e oito cêntimos 
(€769.470,68). ---------------------------------------------------------------------- 
 
------- 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: ---------------------------------------------------------------------------- 
 


