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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia dez de Maio do ano de dois mil e onze. 
------ Aos dez dias do mês de Maio do ano de dois mil e onze, 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 nove 

de Maio. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 

oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis 

euros e sessenta e cinquenta e três cêntimos (€843.556,53). --------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------ Esteve presente na reunião o Sr. Paulo Sérgio Lopes Pereira, 

em representação do seu sogro João dos Anjos Pimentel. ------------ 

------ O Munícipe informou a Câmara que o Senhor João dos Anjos 

Pimentel se encontra a executar obras de reconstrução de uma 

habitação de que é proprietário, sita na Rua do Norte, em 

Mogadouro as quais foram licenciadas pela Câmara. -------------  

------- O munícipe referiu ainda que durante a execução das obras 

foi já vítima de várias ameaças por parte do Sr. Virgílio de Oliveira 

Carvalho, o qual tenta impedir o avanço das referidas obras 

alegando que estão a ser usadas paredes de que se julga 

proprietário. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Em resposta o vereador João Henriques informou o munícipe 
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que a obra se encontra licenciada pela Câmara Municipal, através 

da licença de construção com o número 38/2010, requerida pelo Sr. 

João dos Anjos Pimentel. -------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

------ 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DO DIA 26/04/2011: - 

Foi presente a acta da última reunião ordinária realizada no dia 

vinte e seis de Abril de dois mil e onze, 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. 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 Requerente Local da Obra Destino 

68/10 Ramiro Evangelista Tó Construção de Forno 

73/09 Maria Luz Major Cordeiro Mogadouro Alteração Extracção de Mel 

12/10 Eliseu Augusto Bior Travanca Construção de habitação 

13/10 Fernando Augusto Alves Urrós Construção de habitação 

34/10 João Manuel da Silva Gonçalves Gavina Penas Róias Construção de armazém 

 

----- 2.2. 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. ----------------------------- 

Lic.ª Requerente Local da Obra Destino 

20/11 Manuel Augusto Salgado Meirinhos Construção de habitação 

 

------- 2.3. EDUARDO JOSÉ CORDEIRO E MÁRIO GONÇALVES 

VARANDA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE 

DESTAQUE: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território e Urbanismo, com o número 254, datada 

de quatro de Maio do corrente ano, referente a uma petição 

apresentada pelos senhores Eduardo José Cordeiro e Mário 
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Gonçalves Varanda a solicitar, nos termos do definido nos n.º 4 e 5 

do art.º 6, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

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

Março, certidão de autorização de destaque de uma parcela de 

terreno com oito mil, trezentos e doze (8.312) metros quadrados a 

destacar do prédio inscrito na matriz sob o n.º 89-B, da freguesia de 

Mogadouro e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Mogadouro, com o número 801/19931130, com a área total de vinte 

e um mil, seiscentos e vinte e cinco (21.625) metros quadrados. 

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

supra identificada deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido e 

autorizar a emissão da certidão de destaque. ----------------------------- 

------- 2.4. SÍLVIA PATRÍCIA TELO RODRIGUES – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO À PROPRIEDADE HORIZONTAL: - Foi presente a 

informação da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, com o número 232, datada de vinte e seis de Abril de 

dois mil e onze, referente a uma petição apresentada pela Sra. 

Sílvia Patrícia Telo Rodrigues relativa à alteração à constituição de 

propriedade horizontal de um edifício situado na Rua Luís de 

Camões, em Mogadouro. -------------------------------------------------------- 

----- A Técnica refere que as alterações apresentadas dizem 

respeito à área da fracção B, e que o edifício satisfaz os requisitos 

legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal.  

------ A Técnica informa ainda que todas as fracções são 

individualizadas, constituem unidades independentes e têm saída 

para zona comum e desta para a via publica 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. ------------------- 

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

supra identificada deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à 

propriedade horizontal solicitada pela requerente. --------------------- 

------ 3. BAR E ESPLANADA DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

DESCOBERTAS DO COMPLEXO DESPORTIVO: - A Câmara, 

analisado o assunto, e tendo por base a informação da Unidade 

Orgânica de Contratualização e Património, com o número 62, 

datada de cinco de Maio do corrente ano, deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a minuta do edital para concessão e 

exploração do Bar e Esplanada das Piscinas Descobertas. ------------ 

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

do concurso os trabalhadores António Luís Moreira, como 

presidente, António Maria Loução e Cláudia Sofia Cristino 

Guardado e como membros suplentes, Maria José Miguel Lopes e 

Alexandra Carlota Ámen Morais Machado. --------------------------------- 

------ 4. PEDIDO DE APOIO HABITACIONAL A MARIA DO CÉU 

ANDRADE. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, com a referência 58/UOCP, datada 

de quatro de Abril de dois mil e onze deliberou, por unanimidade, 

ratificar a deliberação tomada em reunião de câmara do pretérito 

dia quinze de Março que aprovou a realização dos trabalhos 

constantes do mapa de medições e orçamento, anexos à 

informação do Sector de Empreitadas, com a referência 2.11, 

datada de quatro de Janeiro de dois mil e onze. -------------------------- 

------ Mais foi deliberado proceder ao ajuste directo nos termos do 

art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, no montante de  quatro 

mil, duzentos e setenta e seis euros (€4.276,00) acrescido de IVA à 

taxa em vigor, com convite ao senhor José dos Santos Lopes, 

residente em Castro Vicente. --------------------------------------------------- 

------- 5. RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

RIBEIRA DO JUNCAL (RIBEIRA DO PONTÃO) – APROVAÇÃO 

DO PROJECTO, PROGRAMA DE PROCEDIMENTO, CADERNO 

DE ENCARGOS E PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação dos Serviços Técnicos de 

Concurso, com a referência 59/UOCP/STC, datada de quatro de 

Maio de dois mil e onze deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Projecto de Execução, o Programa de Procedimentos, o Caderno 

de Encargos, o prazo de Execução de quinhentos e quarenta e oito 

(548) dias, bem como o valor base de concurso no montante de um 
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milhão, setecentos e dezoito mil e quarenta e um euros 

(€1.718.041,00). -------------------------------------------------------------------- 

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

do Concurso os trabalhadores Alexandra Carlota Ámen Morais 

Machado, como Presidente, Abel Afonso Varandas e  Maria Olímpia 

Marcos, e como  membros suplentes os trabalhadores Maria José 

Miguel Lopes e Hélder José Valdez Ferreira. ------------------------------ 

----- Mais foi deliberado ordenar aos serviços a abertura de 

concurso público, nos termos da Lei, após cabimentação da referida 

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

----- 6. NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS – CONTRATOS E 
TÍTULOS DE REGISTOS DAS SUBEMPREITADAS. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO. Para conhecimento: - A 
Câmara tomou conhecimento dos contratos de subempreitada e 
títulos de registo das seguintes empresas: Ladrilheu – Sociedade de 
Construções e Acabamentos, Lda. e Pavipul, Lda., enviadas pela 
firma adjudicatária Santana & C.ª, S. A., conforme previsto no n.º 1 
do art.º 385.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro. ----- 
 
------- 7. ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MOGADOURO – CONTRATO DE SUBEMPREITADA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO. Para conhecimento: - A Câmara, tomou 

conhecimento, através da informação dos Serviços Técnicos de 

Concurso, com a referência 60/UOCP/STC, datada de oito de Abril 

de dois mil e onze que foi enviada pela Lúcio da Silva Azevedo & 

Filhos, S. A, firma adjudicatária da empreitada a “Escola do 1.º CEB 

e Jardim-de-Infância de Mogadouro”, o contrato da subempreitada e 

alvará da empresa Afonso Alves - Construções, Lda., conforme 

previsto no n.º 1 do art.º 385.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de 

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

------ 8. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PASSILHO DA 

FEIRA, EM SOUTELO – ESTRADA DA ROVIM, EM BEMPOSTA – 

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO, CADERNO DE 
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ENCARGOS, PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E PROGRAMA 

DE PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo 

por base a informação do Sector de Empreitadas com o número 75, 

datada de quatro de Maio de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o programa de procedimento, o caderno de 

encargos, o projecto de execução e o plano de segurança e saúde 

no trabalho, bem como valor base para efeito de concurso no 

montante de oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três euros 

e vinte e cinco cêntimos (€84.673,25) e o prazo de execução de 

noventa (90) dias. ------------------------------------------------------------------ 

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

do concurso os trabalhadores: Eng.º Abel Varadas, como 

presidente, Eng.ª Maria Olímpia Marcos e Eng.º Ernesto Manuel 

Roca e, como membros suplentes  Dra. Maria José Lopes e Eng.º 

Hélder José Valdez Ferreira. ---------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado ordenar aos Serviços a abertura de 

concurso público. 

------- 9. CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA DO ESTUDO 

HIDROLÓGICO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA RIBEIRA DE 

S. MARTINHO DO PESO – ERROS E OMISSÕES. DESPACHO 

DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA. Para ratificação: - A 

Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho exarado pelo Senhor Presidente da Câmara, em vinte e 

sete de Abril de dois mil e onze a não aceitar os erros e omissões 

do caderno de encargos do concurso da empreitada do “Estudo 

Hidrológico e Recuperação Ambiental da Ribeira de S. Martinho do 

Peso”. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ 10. CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA DE ARRANJO 

URBANÍSTICO DA ZONA ENVOLVENTE DAS LAGOAS DE 

SANHOANE – SANHOANE – MOGADOURO. DESPACHO DO 

SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. Para ratificação: - A 

Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente, em vinte e sete de 

Abril de dois mil e onze a não aceitar os erros e omissões do 
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caderno de encargos do concurso da empreitada do “Arranjo 

Urbanístico da Zona Envolvente das Lagoas de Sanhane”. --------- 

------ 11. EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NA VIA PÚBLICA – 

CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação do Sector de Obras por 

Administração Directa, com o número vinte e nove, datada de vinte 

e sete de Abril de dois mil e onze deliberou, por unanimidade, 

aprovar a conta final da obra de “Execução de Fossa Séptica na Via 

Pública”, no valor de três mil e quarenta e cinco euros (€3.045,00). - 

------ 12. OBRAS DE CONSERVAÇÃO NA PISCINA MUNICIPAL 

DESCOBERTA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por 

base a informação do Sector de Obras por Administração Directa, 

com o número 30, datada de vinte e sete de Abril de dois mil e 

onze, deliberou, por unanimidade, aprovar a execução das obras de 

conservação, na Piscina Municipal Descoberta, por administração 

directa, estimadas em dois mil, oitocentos e setenta e cinco euros 

(€2.875,00), usando para o efeito as máquinas do município e 

sendo os materiais adquiridos através do armazém, com base no 

concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao município. 

------ 13. CONSTRUÇÃO DE PONTÃO EM VALE DA MADRE – 

CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação com o número sessenta e 

sete, do Sector de Obras por Administração Directa, datada de vinte 

e nove de Abril de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a conta final da obra de “Construção de um Pontão em Vale 

da Madre”, no montante de seis mil e oitenta euros (€6.080,00). ----- 

------ 14. ESCOLA EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MOGADOURO – EXECUÇÃO DE CONDUTA PARA REDE DE 

REGA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisada a informação do Sector de 

Empreitadas, com o número 64, datada de vinte e sete de Abril de 
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dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, aprovar a realização, 

por administração directa, dos trabalhos de execução de uma 

conduta para alimentação de água à rede de rega a instalar nas 

zonas envolventes ajardinadas do edifício da Escola EB1 e 

Jardim-de-Infância de Mogadouro, estimados em mil, quinhentos e 

oitenta euros (€1.580,00), usando para o efeito máquinas do 

município, sendo os materiais adquiridos através do armazém, com 

base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao 

município. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 15. REMODELAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA 

ELÉCTRICA – INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DO PALÁCIO DA 

JUSTIÇA DE MOGADOURO: - A Câmara, depois de analisado o 

Projecto de Electrotecnia da Remodelação da Entrada de Energia 

Eléctrica do Palácio da Justiça de Mogadouro, elaborado pelo 

Ministério da Justiça, e a estimativa orçamental do mesmo, no 

montante de treze mil, trezentos e setenta e um euros e cinquenta 

cêntimos (13.371,50), deliberou, por unanimidade, aprová-los. ------  

----- Mais foi deliberado proceder ao ajuste directo para o 

fornecimento e execução dos trabalhos em causa, consultando para 

o efeito duas empresas da especialidade e designar como membros 

efectivos do júri do referido concurso os trabalhadores Hélder José 

Valdez Ferreira, como presidente, Abel Afonso Varandas e Maria 

Olímpia Marcos e como membros suplentes Maria José Miguel 

Lopes e Ernesto Manuel Fernandes Roca. --------------------------------- 

------ 16. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

DO CASTRO DE VILARINHO DOS GALEGOS. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DA CULTURA: - A Câmara, atenta a 

informação da Unidade Orgânica da Cultura, com o número 11, 

datada de vinte e sete de Abril de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar projecto de “Estudo e Valorização do Castelo 

dos Mouros, Vilarinho dos Galegos, Mogadouro (Norte de 

Portugal)”, da autoria do Dr. António Dinis, investigador no Centro 

de Estudos Arqueológicos da Universidade do Minho. ------------------ 

------- 17. REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E PEÇA DE 

TEATRO “AUTO DE CRIAÇÃO DO MUNDO”, EM URRÓS. 
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INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA CULTURA: - A 

Câmara, na sequência da informação da Unidade Orgânica da 

Cultura, com o número 25, datada de dois de Maio do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da despesa no 

montante de seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros 

(€6.444,00) mais IVA relativas à realização de conferências e peça 

de teatro “Auto de Criação do Mundo”, a levar a efeito no mês de 

Agosto de 2011, em Urrós. ------------------------------------------------------  

-----18. AQUISIÇÃO DE REVISTAS À CONFRARIA 

QUEIROZIANA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA 

CULTURA: - A Câmara, analisada a informação da Unidade 

Orgânica de Cultura, com o número 26, datada de três de Maio do 

corrente ano deliberou por unanimidade, concordar com o teor da 

referida informação e autorizar a aquisição de cinquenta (50) 

exemplares da revista aquela confraria, no valor total de quinhentos 

euros (€500,00), após cabimentação da referida verba pelo Serviço 

de Contabilidade. ------------------------------------------------------------------ 

------ 19. JOSÉ LINO VEIGA MARTINS – PEDIDO DE 

ALOJAMENTO NA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES PARA O 

CLUBE DE VETERANOS DE BAGNEAUX – NEMOURS ST. 

PIERRE – FRANÇA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DA CULTURA: - Foi presente uma petição subscrita por Maria 

Palmira Veiga Martins Silva a solicitar, em nome de José Lino Veiga 

Martins, membro do Clube de Veteranos de Bagneaux – Nemours 

St. Pierre, a cedência das instalações da residência de estudantes 

para pernoita do grupo supra referido, composto por cerca de vinte 

elementos que permanecerão na Vila de Mogadouro de um de 

Junho a quatro de Junho, a fim de participarem no encontro de 

várias equipas de veteranos a realizar nessas datas. -------------------- 

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

informação da Chefe da Unidade Orgânica de Cultura, com o 

número 27, datada de três de Maio, deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido e autorizar a dormida na Residência de Estudantes 

no período solicitado. ------------------------------------------------------------- 
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------- 20. JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE ALA – PEDIDO DE 

APOIO PARA REALIZAÇÃO DO 3.º PASSEIO BTT – TRILHOS 

DO NORDESTE: - Foi presente uma petição proveniente da Junta 

de Freguesia de Vila de Ala, datada de vinte e sete de Abril de dois 

mil e onze, a solicitar a atribuição de uma verba para a realização 

do III Passeio BTT, designado por  “Trilhos de Vila de Ala” a realizar 

em vinte e dois de Maio. --------------------------------------------------------- 

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

apoiar a realização do evento através da cedência do apoio 

logístico. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- 21. ARS – NORTE – AVALIAÇÃO DO PLANO REGIONAL 

DE SAÚDE DO NORTE – 2009 – 2010. Para conhecimento: - A 

Câmara tomou conhecimento da “Avaliação do Plano Regional do 

Saúde do Norte 2009-2010”. ---------------------------------------------------- 

------ 22. DAVID LUÍS CASIMIRO – PEDIDO DE APOIO/BOLSA 

DE ESTUDO: - A Câmara deliberou por unanimidade retirar o 

assunto da presente ordem de trabalhos. ----------------------------------- 

------ 23. GRUPO VETERANOS DE MOGADOURO – PEDIDO DE 

APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL 

DE FUTEBOL: - Foi presente uma petição oriunda do Grupo 

Veteranos de Mogadouro, datado de três de Maio de dois mil e 

onze a solicitar o apoio do município na realização do Torneio 

Internacional de Futebol que aquela associação pretende  levar a 

efeito, nomeadamente a cedência do Estádio Municipal no dia 

quatro de Junho, a cedência de cozinha da residência de 

estudantes para facultar os almoços aos atletas participantes, bem 

como a atribuição de um apoio financeiro para pagamento das 

refeições e a cedência de brindes da Autarquia e do Concelho para 

oferecer a cada atleta. ------------------------------------------------------------ 

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

apoiar a realização do referido torneio através da cedência do 

estádio municipal, da cozinha da residência de estudantes e dos 

brindes da autarquia. -------------------------------------------------------------- 
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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: ----------------------------------------------------------------------------- 

------ 24. RECONSTRUÇÃO DE MUROS  DA CASA PAROQUIAL 

DE MOGADOURO: - A Câmara, na sequência da informação da 

Unidade Orgânica  de Ordenamento do Território e Urbanismo, com 

o número 234, datada de vinte e sete de Abril de dois mil e onze, 

relativa a uma petição apresentada pelo Sr. Cónego Dino dos 

Santos Parra, deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da 

supra identificada informação e ordenar aos Serviços a notificação 

dos proprietários para proceder à reconstrução  do referido muro. – 

------- 25. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO SABOR: - 

Foi presente uma comunicação proveniente da Associação de 

Municípios do Baixo Sabor, datada de três de Maio de dois mil e 

onze, a informar que o valor anual  relativo ao alojamento da pagina 

electrónica da Associação de Municípios do Baixo Sabor é de 

sessenta euros (€60,00) mais IVA, e que o desenvolvimento e 

manutenção é efectuado pelo Gabinete de Informática da Câmara 

Municipal de Torre de Moncorvo. ---------------------------------------------- 

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

emitir parecer favorável à criação do site. ----------------------------------- 

------- 26. SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

MOGADOURO - NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL  SIMPLES 

COM PROVA DE DEPÓSITO: - A Câmara, na sequência da 

notificação oriunda do Tribunal Judicial de Mogadouro, datada 

quatro de Maio de dois mil e onze, referente ao processo 247/09, 

tomou conhecimento de que foi deduzido despacho de acusação 

em processo comum, perante Tribunal Colectivo contra António 

Abílio Fins. ---------------------------------------------------------------------------

------- A Câmara, na qualidade de Lesada, deliberou, por 

unanimidade, constituir-se assistente no processo e deduzir o 

pedido de indemnização civil, dando poderes bastantes ao 
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Advogado avençado Dr. José Joaquim Fitas para patrocinar o 

Município no respectivo pedido de indemnização. ------------------------ 

------ 27. SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: - 

A Câmara, na sequência da informação do Sector de Educação 

Acção Social, Desporto e Formação Profissional, com a número 19, 

datada de nove de Maio de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar a realização da despesa no montante de seis 

mil, duzentos e quinze euros (€6.215,00) mais IVA, relativa à 

celebração do Dia Mundial da Criança no próximo dia 1 de Junho. -- 

------ 28. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DE MOGADOURO NO ÂMBITO DOS 

TRANSPORTES ESCOLARES: - Foi presente a minuta do 

protocolo a celebrar entre o Município de Mogadouro e o 

Agrupamento de Escolas de Mogadouro cujo objecto é o 

estabelecimento dos termos e condições no âmbito dos transportes 

escolares. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a supra referida minuta e conceder poderes ao Senhor 

Presidente para outorgar o referido protocolo. -------------------------- 

- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 

pagamentos efectuados entre o dia 27 de Abril e o dia 09 de Maio, 

no valor de trezentos e dezoito mil, setecentos e quarenta euros e 

nove cêntimos (€318.740,09). -------------------------------------------------- 

------ 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. ------------------------------------------------------------------ 


