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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e três de Novembro do ano de 
dois mil e dez. -----------------------------------------------------------------------
------------- Aos vinte e três dias do mês de Novembro 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 Pacheco, 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 dois de Novembro. Verificou-se um total de disponibilidades 
no valor de um milhão, duzentos e setenta e cinco  mil, quinhentos 
e quatro euros e oitenta e três cêntimos (€1.275.504,83). -------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------Na sequência do pedido dos vereadores do Partido Socialista 
na reunião do executivo de nove de Novembro de 2010 foi 
apresentada pelo vereador Dr. João Henriques uma informação 
proveniente da Secção de Contabilidade na qual informa que o 
evento designado por “Red Burros” teve o custo total de 
21.323,00€, com os custos parciais a seguir enumerados:-----------  

Tipo de bem/Serviço Valor 

Acrobacia aérea 5.747,50€ 

Aluguer de Som 484,00€ 

Refeições e Dormidas 2.489,93€ 

Artigos promocionais 3.780.50€ 

Publicidade em jornais 1.149,50€ 

Combustíveis 6.946.56€ 

Diversos 725,01€ 

Total 21.323,00€ 
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--------De salientar que o combustível adquirido no montante de 
6.946,56€, não se destinou apenas a este evento, mas também a 
todas as actividades de carácter aeronáutico, sendo do 
conhecimento da Secção da Contabilidade que apenas se gastou 
cerca de 50% do total, pelo que o valor total gasto com o evento 
“Red Burros” foi de 18.500,00€.----------------------------------------------- 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

ORDINÁRIA DO DIA 09/11/2010: Foi presente a acta da última 

reunião ordinária realizada no dia nove de Novembro de dois mil e 

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

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

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

        2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------ 2.1. VIRGÍLIO HILÁRIO PIRES – PEDIDO DE 

CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DE EDIFÍCIO 

DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, URBANISMO E AMBIENTE:  

Foi presente a informação da Divisão de Ordenamento do Território, 

Urbanismo e Ambiente, com o número 514, datada de dezoito de 

Novembro do corrente ano, relativa a uma petição apresentada por 

Virgílio Hilário Pires a solicitar  a aprovação de Constituição de 

Propriedade Horizontal de um edifício de habitação e comércio 

localizado na Avenida de Nossa Senhora do Caminho, em 

Mogadouro.--------------------------------------------------------------------------- 

----- A Técnica refere que a constituição de Propriedade Horizontal 

poderá ser aprovada e que todas as fracções são individualizadas, 

constituem unidades independentes e têm saída própria para zona 

comum e desta para a via pública ou directamente para a via 

pública e que o referido prédio está em conformidade com o 

definido nos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. --------------------- 

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

deferir o pedido de constituição de propriedade horizontal solicitado.  
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----- 2.2. GILBERTO CONSTANTINO – INSPECÇÕES TÉCNICAS 

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, LDA. – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ 

DE LOTEAMENTO. INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE OBRAS 

PARTICULARES: - Foi presente uma informação da Secção de 

Obras Particulares, datada do pretérito dia dezoito de Novembro. --- 

------- O Coordenador Técnico refere ter terminado no dia dezasseis 

de Novembro o período para pronúncia referente à alteração do 

Alvará de Loteamento n.º 01/2000, Loteamento da Zona Industrial, 

solicitada por Gilberto Constantino – Inspecções Técnicas de 

Veículos Automóveis, Lda., relativa à alteração da mancha de 

implantação e localização da construção para o lote número trinta 

(30) e que durante o período para pronúncia referente à alteração 

proposta, não deu entrada nenhuma reclamação, sugestão ou 

observação sobre o pedido. ----------------------------------------------------- 

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

aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento 01/2000, para o lote 

supra identificado. ----------------------------------------------------------------- 

----- 2.3. FRANCISCO ROGÉRIO ALONSO – ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO. INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE 

OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma informação da 

Secção de Obras Particulares, datada do pretérito dia dezoito de 

Novembro. --------------------------------------------------------------------------- 

------- O Coordenador Técnico refere ter terminado no dia dezasseis 

de Novembro o período para pronúncia referente à alteração do 

Alvará de Loteamento n.º 01/1999, Loteamento do Castelinho, 

solicitada por, Francisco Rogério Alonso, relativa à alteração da 

mancha de implantação e área de construção para o lote número 

trinta e seis (36) e que durante o período para pronúncia referente à 

alteração proposta não deu entrada nenhuma reclamação, sugestão 

ou observação sobre o pedido. ------------------------------------------------- 

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

aprovar a alteração ao Alvará de Loteamento 01/1999, para o lote 

supra identificado. ----------------------------------------------------------------- 

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

CONCELHO – 2.ª FASE – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
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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 – 2.ª Fase”, apensa à informação do 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, datada de dezasseis 

de Novembro último. -------------------------------------------------------------    

------ 4. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 1163 ENTRE SANHOANE E 

GREGOS – 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 “Pavimentação da E. M. 

1163 entre Sanhoane e Gregos”, apensa à informação do Chefe de 

Divisão Administrativa e Financeira, datada de dezasseis de 

Novembro último. -----------------------------------------------------------------    

----- 5. FORNECIMENTO CONTINUO DE LANCHES AOS 

ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DE MOGADOURO 

DURANTE O ANO LECTIVO 2010/2011 –MINUTA DO 

CONTRATO. INFORMAÇÃO DO OFICIAL PÚBLICO. Para 

ratificação: - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho de doze de Novembro do corrente ano que aprovou a 

minuta do contrato referente ao procedimento por ajuste directo 

para “Fornecimento Continuo de Lanches aos Alunos do Ensino Pré 

Escolar de Mogadouro durante o ano lectivo de 2010/2011”, apensa 

à informação do Oficial Público, datada de pretérito dia doze de 

Novembro. ---------------------------------------------------------------------------    

-----  6. PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGADOURO E 

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES GRATUITAS 

AOS ALUNOS CARENCIADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO: - Presente o Protocolo cujo objecto é o fornecimento de 

refeições escolares gratuitas aos alunos carenciados do 1.º Ciclo do 

Centro Escolar de Mogadouro para o ano 2010/2011, o Executivo 

deliberou, por unanimidade, aprová-lo. -------------------------------------- 
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------ 7. PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGADOURO E 

O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DOS CEREJAIS - PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES GRATUITAS 

AOS ALUNOS CARENCIADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO: - Foi presente o protocolo celebrado entre o Município e o 

Centro Social e Paroquial de Cerejais que tem por objecto o 

estabelecimento dos termos e condições em que as duas partes se 

comprometem a garantir o fornecimento de refeições escolares 

gratuitas aos alunos carenciados do 1.º Ciclo do Centro Escolar de 

Castro Vicente. --------------------------------------------------------------------- 

------- Analisado o referido protocolo, o Executivo deliberou, por 

unanimidade, aprová-lo. ---------------------------------------------------------- 

------ 8. BENEFICIAÇÃO DA E. M. 596-2 DA E. N. 221 A TÓ – 

REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DO SECTOR 

DE EMPREITADAS: - A Câmara atenta a informação do Sector de 

Empreitadas, com o número 99, datada de oito de Novembro do 

corrente ano, deliberou, por unanimidade, aprovar o valor da 

Revisão de Preços relativa ao contrato inicial da empreitada de 

“Beneficiação da E. M. 596-2 da E. N. 221 a Tó”, no  montante de 

dois mil, novecentos e um euros e dezasseis cêntimos (€2.901,16), 

devendo a este valor ser deduzida a importância de dois mil 

quinhentos e vinte e sete euros e trinta e um cêntimos (€2.527,31), 

relativa à revisão de preços provisória, resultando assim a revisão 

de preços definitiva no valor de trezentos e setenta e três euros e 

oitenta e cinco cêntimos (€373,85). ------------------------------------------- 

------ 9. ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O COMPLEXO 

DESPORTIVO E ZAVA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS PELA EMPRESA JAIME NOGUEIRA & FILHOS, 

LDA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: - Foi 

presente um pedido da sociedade Jaime Nogueira & Filhos, Lda. a 

solicitar a suspensão temporária dos trabalhos a decorrer na Estada 

Municipal entre o Complexo Desportivo e Zava. ---------------- 

------ A Câmara na sequência da informação da Divisão de Obras 

Municipais com o número 101, datada de dez de Novembro do 
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corrente ano, deliberou, por unanimidade, autorizar a suspensão 

dos trabalhos até ao dia trinta e um de Março de dois mil e onze. ---- 

------ 10. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. 1163 ENTRE A E. M. 600-1 E 

SANHOANE – PLANO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

TRÂNSITO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: A 

Câmara, analisado o Plano de Sinalização Temporária enviado  

pela empresa Rosas Construtores S. A. para desvio do trânsito em 

determinadas fases da empreitada de pavimentação relativo à  

“Pavimentação do C. M. 1163 entre a E. M 600.1 e Sanhoane” e 

tendo por base a informação da Divisão de Obras Municipais, com o 

número 104, datada de doze de Novembro último, deliberou, por 

unanimidade, aprová-lo. -------------------------------------------------------- 

------ 11. SUBCONCESSÃO DO DOURO INTERIOR - IC5 – 

MOGADOURO – MIRANDA DO DOURO – LOTE 9 – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESVIO DO TRÂNSITO – 

NÓ MOGADOURO – FASE 2 E 3. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - A Câmara, analisado o Plano de Sinalização 

Temporária proposto pelas Construtoras das Autoestradas do 

Douro Interior -  Diace-Mota-Engil Engenharia, para desvio do 

trânsito no Nó Mogadouro – Fase 2 e 3 e tendo em conta a 

informação da Divisão de Obras Municipais, registada com o 

número 105, datada de dezasseis de Novembro, deliberou, por 

unanimidade, aprová-lo.-------------------------------------------------------- 

------ 12. SUBCONCESSÃO DO DOURO INTERIOR - IC5 – 

MOGADOURO – MIRANDA DO DOURO – LOTE 9 – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA DESVIO DO TRÂNSITO – 

NÓ SANHOANE – FASE 2 E 3. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

EMPREITADAS: - A Câmara, analisado o Plano de Sinalização 

Temporária para o desvio do trânsito no Nó de Sanhoane Fase 2 e 

3, proposto pelas Construtoras das Autoestradas do Douro Interior-  

Diace - Mota-Engil Engenharia e tendo por base a informação da 

Divisão de Obras Municipais, registada com o número 106, datada 

de dezasseis de Novembro, deliberou, por unanimidade, aprová-lo.  
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------ 13. PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE EMPREITADAS: Na sequência do pedido proveniente 

do Gabinete Municipal de Desporto sobre a necessidade da pintura 

do Ginásio Municipal e da informação da Divisão de Obras 

Municipais, registada com o número 107, datada de quinze de 

Novembro o executivo, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

execução dos trabalhos, por administração directa, no montante de 

1.065,00€, utilizando para o efeito as máquinas e mão de obra do 

município, sendo os materiais adquiridos através do armazém com 

base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao 

Município. ---------------------------------------------------------------------------- 

------14. CONSTRUÇÃO DE UMA GRELHA EM PESO – CONTA 

FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: A Câmara atenta à informação do 

Sector de Obras por Administração Directa, datada de 27 de 

Setembro do corrente ano deliberou, por unanimidade, aprovar a 

conta final no montante de duzentos e quarenta e sete euros 

(247,00€), relativa à execução da obra  supramencionada.------------ 

------15. PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DE 

SAMPAIO – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: A Câmara atenta à 

informação do Sector de Obras por Administração Directa, datada 

de 10 de Novembro do corrente ano deliberou, por unanimidade, 

aprovar a conta final da obra supramencionada, no montante de 

cinco mil duzentos e oitenta e sete euros (5.287,00€).------------------ 

-------16. RECONSTRUÇÃO DA FONTE DE SANTA MARGARIDA 

– CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Na sequência da informação do 

Sector de Obras por Administração Directa, datada de 11 de 

Novembro do corrente ano, o Executivo deliberou, por unanimidade, 

aprovar a conta final da obra de “Reconstrução da Fonte de Santa 

Margarida” no montante de oitocentos e noventa e seis euros 

(896,00€).---------------------------------------------------------------------------- 
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------17. JUNTA DE FREGUESIA DE VENTOSELO - PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTE À INSTALAÇÃO DE UM 

CONTADOR DE ÁGUA. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS. Na sequência da 

informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos DIEE, 

datada de 11 de Novembro do corrente ano, relativa ao pedido de 

isenção de taxas referentes à Instalação de um contador de água 

pela Junta de Freguesia de Ventoselo e de acordo com o 

Regulamento Geral de Tabelas, Taxas e Licenças Municipais, o 

Executivo deliberou, por unanimidade, isentar de taxas, tarifas e 

licenças referentes à instalação e ligação do contador de água a 

referida Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------

-----Mais foi deliberado isentar todas as Juntas de Freguesia do 

município do pagamento de Taxas, Tarifas e Licenças pela 

instalação e ligação de contadores de água. ------------------------------ 

------18. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE VENTOSELO – 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS REFERENTES À 

INSTALAÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA. INFORMAÇÃO DA 

DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS. Na 

sequência da informação nº193/DIEE da Divisão de Infra- 

Estruturas e Equipamentos, datada de 11 de Novembro do corrente 

ano, relativa ao pedido de Isenção de taxas referentes à Instalação 

de dois contadores de água pela Fábrica de Igreja Paroquial de 

Ventoselo, o Executivo deliberou, por unanimidade, isentar a 

Fábrica da Igreja Paroquial das taxas, tarifas e licenças referentes à 

instalação e ligação dos contadores de água, nos termos do 

Regulamento Municipal em vigor.-------------------------------------------- 

------19. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FIGUEIRA – 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA INSTALAÇÃO DE 

CONTADORES DE ÁGUA. Na sequência da informação  

nº192/DIEE da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos, datada 

de 11 de Novembro do corrente ano, relativa ao pedido de Isenção 

de taxas referentes à Instalação de dois contadores de água pela 

Fábrica de Igreja Paroquial de Figueira, o Executivo deliberou, por 

unanimidade, isentar a referida Fábrica do pagamento de taxas, 
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tarifas e licenças referentes à instalação e ligação dos contadores 

de água, nos termos do Regulamento Municipal em vigor.--------------

-------Atento o principio da igualdade de tratamento, mais foi 

deliberado isentar todas as Fábricas das Igrejas Paroquiais do 

concelho de Mogadouro, que se encontrem legalmente constituídas, 

do pagamento de taxas, tarifas e licenças referentes à instalação e 

ligação dos contadores de água.--------------------------------------------- 

-------20. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 600 ENTRE A E. N. 219 E S. 

MARTINHO DO PESO – REVISÃO DE PREÇOS. INFORMAÇÃO 

DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. - A Câmara tendo por base a 

informação do Gabinete Técnico Jurídico com o número 135/GTJ, 

datada de dezanove de Novembro último, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o valor da revisão de preços definitiva relativa 

ao contrato inicial da empreitada de “Pavimentação da E. M. 600 

entre a E. N. 219 a São Martinho do Peso”, no montante de dois mil 

quinhentos e quarenta e sete euros e setenta cêntimos 

(€2.547,70).------------------------------------------------------------------------- 

-------21. ARRANJO URBANÍSTICO NO LOTEAMENTO DE 

SANTO CRISTO, EM BEMPOSTA – REVISÃO DE PREÇOS. 

INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO JURÍDICO. O Executivo, 

deliberou retirar o presente assunto da ordem do dia a fim de ser 

analisado em próxima reunião. ----------------------------------------------- 

--------22. ANTÓNIO DOS SANTOS NETO – PEDIDO DE APOIO 

MONETÁRIO PARA LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO DE SELO PELA 

DOAÇÃO DE IMÓVEIS FEITA PELO MUNICÍPIO. Foi presente o 

pedido de António dos Santos Neto, na qualidade de proprietário 

dos bens imóveis inscritos na matriz predial urbana da freguesia de 

Brunhoso sob os artigos nº344 e 197, respectivamente, doados pelo 

Município ao requerente.---------------------------------------------------------

------Dadas as dificuldades financeiras em que se encontra, solicita 

ao Município um apoio para o pagamento do imposto de selo devido 

por aquela doação, no montante de oitocentos e sete euros, para 

pagamento no Serviço de Finanças de Mogadouro.----------------------

--------Analisado o pedido e tendo em conta os pressupostos que 

levaram o Município a efectuar a doação dos referidos imóveis, o 
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Executivo, deliberou, por unanimidade, conceder o apoio solicitado 

no montante de oitocentos e sete euros.----------------------------------- 

-------23. JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE VILA DE ALA – 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DOS EDIFÍCIOS DAS ESCOLAS 

PRIMÁRIAS. Foi presente um pedido da Junta de Freguesia de Vila 

de Ala a solicitar a cedência dos edifícios das Escolas Primárias.----

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

autorizar a cedência das instalações dos referidos edifícios pelo 

período de três anos, renovável, mediante protocolo de cedência a 

celebrar para o efeito.------------------------------------------------------------ 

-------24. JUNTA DE FREGUESIA DE URRÓS – RECONSTRUÇÃO 

DA CASA DA PRAÇA (ECOMUSEU) – PROJECTO DE 

ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES – PEDIDO DE APOIO 

TÉCNICO E FINANCEIRO. Foi presente um pedido de apoio 

Técnico e Financeiro da Junta de Freguesia de Urrós acompanhado 

do projecto de Arquitectura e Especialidades com vista à 

reconstrução da Casa da Praça destinada a Ecomuseu. ---------------

------Analisado o pedido, o Executivo, deliberou, por unanimidade, 

aprovar o apoio Técnico e Financeiro no montante de trinta e cinco 

mil euros (35.000€) destinado à execução do referido projecto 

mediante a celebração de protocolo para o efeito. ----------------------- 

------25. JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO BRANCO – 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA RECUPERAÇÃO DO 

CEMITÉRIO VELHO. - Na sequência do pedido de apoio financeiro 

para a execução das obras de recuperação dos muros do Cemitério 

Velho  dos Estevais, solicitado pela Junta de Freguesia de Castelo 

Branco, a Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 

informação do Sector de Empreitadas, com o número 115, datada 

de vinte e dois de Novembro do corrente ano, deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio no montante de quinze mil 

seiscentos e sessenta euros (€15.660,00), mediante protocolo a 

celebrar entre o Município e a referida Junta de Freguesia, após 

cabimentação da respectiva verba pelo Serviço de Contabilidade. -- 
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-------26. ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL DE 

MOGADOURO – 35.ª ENCONTRO NORTENHO DA JUVENTUDE 

DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS - PEDIDO DE APOIO. Foi presente 

um pedido da Assembleia de Deus Pentescostal de Mogadouro a 

solicitar a cedência do Pavilhão Multiusos no Parque  das Feiras e a 

utilização do Anfiteatro com vista à realização do 35º Encontro 

Nortenho da Juventude das Assembleias de Deus (ENJAD) a 

decorrer nos dias 10 e 11 de Setembro de 2011.--------------------------

----Analisado o pedido, o Executivo deliberou por unanimidade 

ceder a utilização dos referidos espaços, bem como o restante 

material  solicitado.---------------------------------------------------------------- 

------27. ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL, CULTURAL, 

RECREATIVA E DESPORTIVA DE CASTELO BRANCO – 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA 

PRIMÁRIA: - Presente o pedido oriundo da Associação de 

Promoção Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Castelo 

Branco no qual solicita a cedência da Escola Primária para a sede 

da referida  Associação.----------------------------------------------------------

------Analisado o pedido o Executivo, deliberou, por unanimidade 

indeferir aquela pretensão por o edifício estar cedido á Junta de 

Freguesia de Castelo  Branco.-------------------------------------------------   

------28. ARS – NORTE – PROPOSTAS DAS ESCALAS DE 

TURNOS DAS FARMÁCIAS DO CONCELHOS DE MOGADOURO 

PARA O ANO DE 2011: Foi presente um ofício da ARS Norte 

Serviços de Bragança, datado de nove de Novembro do ano em 

curso a solicitar parecer sobre a proposta de escala de turnos das 

farmácias do concelho de Mogadouro, a fim de serem inseridas no 

Portal da Saúde para o ano de 2011.-----------------------------------------

------Analisado o pedido o executivo, deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável à proposta sobre a escala de turnos das 

farmácias do Concelho.---------------------------------------------------------- 

------ 29. OFERTA DE QUADROS À CÂMARA MUNICIPAL. 

INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE. Para conhecimento: 

A Câmara tomou conhecimento da informação do Gabinete do 

Presidente sobre a oferta de dois quadros, um dos quais retrata um 
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par de dançarinos com trajes típicos da vila de Guingamp/France, 

pintado por Catherine Chatton, membro da Maire de Ploumagoar, 

oferecido no passado mês de Junho à representação portuguesa, 

na visita realizada no âmbito do processo de geminação e outro 

quadro que faz referência à 1ª República Portuguesa, oferta do 

pintor A. Péssimo. ------------------------------------------------------------------

------- A Câmara aceita a doação dos referidos quadros para o 

Município e presta o agradecimento público aos doadores das 

respectivas obras de arte.------------------------------------------------------- 

------30. INERTIL – SOCIEDADE PRODUTORA DE INERTES, 

LDA. – MIRADOURO DA SERRA DA CASTANHEIRA E 

PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À SERRA DA 

CASTANHEIRA. Para conhecimento: A Câmara tomou 

conhecimento da documentação do Subempreiteiro C.M.Ferreira - 

Pavimentos e Granitos Soc. Unipessoal, Lda. na obra “Miradouro da 

Serra da Castanheira e Pavimentação do Caminho de Acesso à 

Serra da Castanheira” adjudicada à sociedade Inertil, Soc. 

Produtora de Inertes Lda.--------------------------------------------------------- 

------ 31. LOTE 84 – COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA 

2010 – AGRADECIMENTO PELO APOIO PRESTADO PELO 

MUNICÍPIO. Para conhecimento: O Executivo tomou 

conhecimento do agradecimento da Comissão de Festas de Santa 

Ana – 2010 (Lote de 84) pelo apoio prestado pelo Município  de 

Mogadouro  aquela Comissão de Festas.------------------------------------ 

------32. IAREN – INSTITUTO DA ÁGUA DA REGIÃO NORTE – 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011. Para conhecimento: A 

Câmara tomou conhecimento do Plano de Actividades para o ano 

de 2011 do Instituto da Água da Região Norte (IAREN).--------------- 

------33.ANAFRE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS – 

COORDENAÇÃO DISTRITAL DE BRAGANÇA – DELIBERAÇÃO 

SOBRE A PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 

PARA 2011. Para conhecimento: O Executivo tomou 

conhecimento do conteúdo do comunicado da Coordenação Distrital 

da Associação Nacional de Freguesias sobre a análise à Proposta 
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de Orçamento Geral do Estado para 2011, em debate na 

Assembleia da República, oriundo da Coordenação Distrital de 

Bragança. ---------------------------------------------------------------------------  

------34. E. M. 596 ENTRE VILARINHO DOS GALEGOS 

(PROXIMIDADE) E BRUÇÓ – APROVAÇÃO DOS MAPAS DE 

EXPROPRIAÇÕES: - Foi presente a Informação nº21/GTJ datada 

de 25 de Janeiro de 2006 na qual são anexados os mapas de 

expropriações com as respectivas áreas, valores e identificação dos 

proprietários das parcelas de terreno objectos de expropriação. ------ 

Analisada a informação supra-referida o Executivo, deliberou, por 

unanimidade, aprovar os mapas de expropriações e as respectivas 

indemnizações a pagar referentes à obra “E.M. 596 entre Vilarinho 

dos Galegos (proximidades) e Bruço”. --------------------------------------- 

ASSUNTO 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: ----------------------------------------------------------------------------- 

------35. CASTA DE 85 – COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA 
ANA 2011 – PEDIDO DE APOIO – IV FESTIVAL DE TUNAS DE 
SANTA ANA, 27 DE NOVEMBRO DE 2010: Foi presente um 
pedido de apoio da Comissão de Festas de Santa Ana 2011, no 
qual solicita licença para a realização de uma festa “Rave” no 
Parque de Estacionamento da Biblioteca Municipal do dia 27 para 
28 de Novembro de 2010.--------------------------------------------------------
------Analisado o pedido o Executivo, deliberou, por unanimidade, 
autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos do Município, para a 
realização do referido evento. --------------------------------------------------  

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia nove de Novembro e o dia vinte 
e dois de Novembro de dois mil e dez, na importância de oitocentos 
e quarenta e um mil, oitocentos e dezasseis mil e cinquenta e cinco 
euros (€841.816,55). ------------------------------------------------------------- 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 
unanimidade, aprovar a presente acta em minuta, nos termos do 
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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 quarenta e cinco minutos, de que para 
constar se lavrou a presente acta que eu, António Luís Moreira, 
____________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, redigi 
e subscrevi. ------------------------------------------------------------------------- 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


