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---------------------  Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Mogadouro, realizada no dia trinta e um de janeiro do ano de dois 

mil e doze. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

doze, 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, e Fernando José Bártolo e comigo António Luís Moreira, 

Chefe da Unidade Orgânica 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 trinta 

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

milhão, vinte e nove mil, cento e cinco euros e oitenta e sete 

cêntimos (1.029.105,87). -------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------ Esteve presente na reunião o Senhor Francisco Mendes a fim 

de esclarecer o Executivo sobre a questão das chapas existentes 

num terreno propriedade do Município onde se localizava a pista de 

radio modelismo. ----------------------------------------------------------------- 

------ Em relação ao assunto o munícipe referiu que no ano de mil 

novecentos e noventa e seis a firma Francisco Mendes & C.ª, Lda. 
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solicitou apoio à Autarquia para a realização de um campeonato 

europeu daquela modalidade, tendo a Câmara cedido àquela 

sociedade, a título gracioso, o terreno onde se iriam efetuar as 

obras necessárias à realização destinadas ao evento 

nomeadamente pista e construção das boxes. ---------------------------- 

------ Referiu ainda que o alargamento das referidas boxes e 

construção do palanque foi objeto de financiamento pelo programa 

Leader + na sequência de um projeto elaborado pela autarquia, 

tendo a Associação Mogadouro Vivo sido interveniente no 

processo . ---------------------------------------------------------------------------- 

------ O munícipe referiu ainda que foi acordado entre a direção 

daquela associação a venda de alguns dos bens existentes naquele 

espaço à firma Francisco Mendes & C.ª Lda. ---------------------------- 

------- O Senhor Presidente interveio referindo que já tinha tido 

conhecimento de que a associação tinha desmantelado a pista e 

vendido algum material para angariação de fundos, não 

concordando com este procedimento porquanto a associação 

deveria ter convocado uma Assembleia com os associados para 

decisão do destino a dar ao património móvel existente no local 

propriedade da autarquia com a consequente comunicação a esta 

autarquia. -------------------------------------------------------------------------- 

------- O vereador Armando Pacheco congratulou-se com o facto de 

numa das últimas edições da revista Epicur, ter sido publicado um 

artigo sobre o Restaurante “A Lareira”, de Eliseu Amaro. --------------- 

 

------- O vereador Armando Pacheco solicitou ao Executivo 

informação sobre o número de vendedores presentes nas feiras de 

domingo, qual o volume médio de faturação bem como  qual o 

critério que será utilizado para proceder à estimativa dos consumos 

de água, uma vez que a sua contagem se passa a efetuar 

semestralmente e ainda os custos com a teleassistência aos idosos.  

------- Em resposta o vereador António Pimentel referiu que, 

relativamente à feira de domingo estas inicialmente começaram por 
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ter alguma aderência tendo vindo a diminuir substancialmente. 

Relativamente à questão dos consumos de água referiu que a 

Câmara possui um histórico de todos os consumidores e que o 

programa informático com base nesse histórico procede a uma 

estimativa mensal para cada consumidor. ---------------------------------- 

 

------ O vereador João Henriques relativamente aos custos da 

teleassistência referiu que o call center se situa em Vila Real e que 

os custos não ultrapassam os treze euros mensais por dispositivo. 

 ------ Pelo vereador João Henriques foi apresentada por escrito a 

resposta à intervenção escrita apresentada pelos vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista na reunião de Câmara de três de Janeiro de 

dois mil e doze e cujo teor se transcreve: ----------------------------------- 

-------- “No período de antes da Ordem do Dia da passada reunião 

de 3 de Janeiro de 2012, os Srs. Vereadores eleitos pelo PS, 

Fernando Meira e Fernando Bártolo, apresentaram intervenção 

escrita mencionando que o Vereador João Henriques, por ser 

também Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro 

não deveria ter participado na discussão e votação da proposta de 

realização de uma festa de Natal a todas as crianças até ao 1.º ciclo 

de ensino, em que se incluem obviamente, as que frequentam as 

amas, creches e jardim-de-infância. ------------------------------------------ 

------- Ora, o Vereador João Henriques não infringiu nenhum 

princípio de imparcialidade já que não votou tratamento diferenciado 

entre as várias crianças em causa. ------------------------------------------- 

------- Este mesmo entendimento era também partilhado pelos 

vereadores subscritores da intervenção mencionada, já que, por 

exemplo, em 9 de Dezembro de 2009, sendo à data o Vereador 

Fernando Meira Presidente da Mesa da Assembleia e o Vereador 

Fernando Bártolo Tesoureiro da Mesa Administrativa ambos da 

Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro votaram favoravelmente, 

e bem na minha opinião, a “Aquisição de Prendas de Natal (livros) 

às crianças dos ensinos pré-escolar, 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
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às crianças integradas na valência de amas e jardim-de-infância da 

Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro” à livraria ideal, pelo 

valor de 2.602,00€+ IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------- 

------- Estranho, portanto, a diferença de entendimento para o 

mesmo acto se praticado por si ou por terceiros, nas mesmas 

circunstâncias.” --------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 17/01/2012: - Foi presente a ata da última reunião ordinária 
realizada no dia dezassete de janeiro 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 AUGUSTO SOBREIRA, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO 

DE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM PRESTAÇÕES. 

INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES: - Foi 

presente uma informação da Secção de Obras Particulares, datada 

de vinte e sete de Janeiro de dois mil e doze, referente a uma 

petição oriunda da empresa Augusto Sobreira, Unipessoal, Lda., 

com sede em Urrós a solicitar o pagamento das licenças relativas a 

três bombas abastecedoras de carburantes, duas tomadas de ar e 

água e uma bomba de mistura para ciclomotores, no total de 

seiscentos e quarenta e nove euros (€649,00), em três prestações 

mensais. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

deferir o pedido. -------------------------------------------------------------------- 
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-------- 2.2. HABITAÇÃO DE CUSTO CONTROLADO – LOTE 1. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente o estudo prévio 

de obras de construção de um edifício de habitação coletiva (custo 

controlado) a levar a efeito num loteamento a ser aprovado pelo 

Município, situado na Rua das Eiras , em Mogadouro. ------------ 

------- A Câmara analisado o assunto e na sequência da informação 

da Chefe da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, com o número 33/2012, de onze de janeiro de dois mil e 

doze, deliberou, por unanimidade aprovar o estudo prévio do projeto 

de arquitetura. --------------------------------------------------------------------- 

--------- 2.3. HABITAÇÃO DE CUSTOS CONTROLADO – LOTE 2. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO, URBANISMO E AMBIENTE: - Foi presente o 

estudo prévio de obras de construção de um edifício de habitação 

coletiva (custo controlado) a levar a efeito num loteamento a ser 

aprovado pelo Município, situado na Rua das Eiras, em Mogadouro.  

----- A Câmara analisado o assunto e na sequência da informação 

da Chefe da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, com o número 34/2012, de onze de Janeiro de dois mil 

e doze, deliberou, por unanimidade aprovar o estudo prévio do 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------ 

------ 2.4. ASSOCIAÇÃO MEIRINHOS SOLIDÁRIO – ADAPTAÇÃO 

DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE DIA: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território e Urbanismo, com o numero 64, datada 

de trinta de janeiro de dois mil e doze, referente a uma operação 

urbanística de licenciamento de obras de remodelação de um 

edifício para instalação de um centro de dia situado na Rua de 

Santa Cruz, em Meirinhos, solicitada pela Associação Meirinhos 

Solidário, deliberou, por unanimidade, aprovar o referido projeto.  --- 
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------- 3. 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA DO ANO 2012: -A Câmara, atentas a explicações 

prestadas pelo vereador António Pimentel, 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, aprovar a 1. ª Alteração ao Orçamento Municipal 

da Despesa do Ano de 2012, no total de cento e quarenta e três mil 

e quinhentos euros (€143.500,00). -------------------------------------------- 

------- 4. 1.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL DO ANO DE 2012: - A Câmara, atentas a explicações 

prestadas pelo vereador António Pimentel, 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, aprovar a 1. ª Alteração ao Plano de Atividades 

Municipal de 2012, na importância de três mil euros (€3.000,00), em 

reforços e de cento e setenta e dois mil e setecentos euros 

(€172.700,00), em diminuições. ------------------------------------------------ 

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

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2012: - A Câmara, atentas a 

explicações prestadas pelo vereador António Pimentel, 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, aprovar a 1.ª Alteração ao Plano de 

Plurianual de Investimentos de 2012, no valor vinte e oito mil euros 

(€28.000,00) de três mil euros (€3.000,00), em reforços e de cento e 

setenta e dois mil e setecentos euros (€172.700,00), em 

diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 
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------ 6.CONSTRUÇÃO DE ETAR’S  E FOSSAS COMPACTAS – 

BRUNHOSINHO, GRANJA, GREGOS, VIDUEDO E MEIRINHOS – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO 

CHEFE DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA: - A Câmara, analisada a minuta do contrato referente 

ao Procedimento por Ajuste Directo da Empreitada de “Construção 

de ETAR’s e Fossas Compactas – Brunhosinho, Granja, Gregos, 

Viduedo e Meirinhos”, anexa à informação do Chefe da Unidade 

Orgânica Administrativa e Financeira, datada de vinte de Janeiro de 

dois mil e doze, deliberou, por unanimidade, aprová-la. ----------------- 

-------- 7. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 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 12/UOCP, datada de vinte e três de janeiro de dois 

mil e doze, deliberou, por unanimidade, para efeitos do previsto no 

n.º 4 do art.º 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, e nos 

n.ºs 4 e 5 do art.º 35.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, 

com a redação conferida pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 

34/2010, de 2 de setembro  e 55-A/2010, de 31 de dezembro, emitir 

parecer favorável à celebração e renovação de contratos de 

prestação de serviços nos casos seguintes: -------------------------------- 

- Sempre que a adjudicação ocorra nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 1 ou no n.º 4 do artigo 20.º do Código dos Contratos 

Públicos, ou ainda nos termos do previsto no artigo 128.º do mesmo 

diploma legal; ----------------------------------------------------------------------- 

- Independentemente do valor do contrato, sempre que, 

cumulativamente, os serviços a contratar não configurem a 

prestação de trabalho subordinado, se destinem à execução de 

ações para as quais já esteja garantido financiamento alheio no 

âmbito de programa específico e já tenham sido consagradas em 
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anteriores deliberações da Câmara, designadamente nos casos dos 

projetos integrados no QREN.------------------------------------------------- 

- Que os serviços que contratem a coberto da autorização prévia 

concedida nos termos do número anterior não o poderão fazer sem 

confirmação de cabimento orçamental a efetuar pela Unidade 

Orgânica Administrativa e Financeira, depois verificado o 

cumprimento do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 3º da 

Portaria n.º 9/2012 de 10 de Janeiro, quando aplicável. ----------------- 

- Que até ao término do mês seguinte ao trimestre a que digam 

respeito deverá a lista dos contratos celebrados ao abrigo do 

disposto nos números anteriores, com expressa referência aos 

respetivos valores de adjudicação e cabimento orçamental, ser 

disponibilizada on-line através do portal da Internet da CMM. --------- 

- O regime previsto na presente deliberação aplica-se a todos os 

contratos de prestação de serviços que, por via de celebração ou 

renovação, produzam efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2012. ----- 

-------8. REABILITAÇÃO DA IGREJA DE SÃO JOÃO BATISTA 

DOS ESTEVAIS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, na 

sequência da informação da Unidade Orgânica de Contratualização 

e Património com a referência 11/UOCP, datada de dezanove de 

janeiro de dois mil e doze, através da qual se solicita à Câmara a 

clarificação da deliberação tomada em reunião de executivo de 

vinte de dezembro de dois mil e onze, no que toca ao montante a 

atribuir à Comissão Fabriqueira da Igreja de Estevais, para 

execução das obras de reabilitação da Igreja de S. João Batista, 

deliberou, esclarecer os serviços que o montante do subsídio 

atribuído foi de dez mil euros (€10.000,00). --------------------------------- 

------ 9. NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS – RECEÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação 

da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o número 28, 
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datada vinte e cinco de janeiro de dois mil e doze à qual se 

encontram em anexo o auto de receção provisória e a conta final da 

empreitada supra identificada. -------------------------------------------------- 

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

homologar o auto de receção provisória da empreitada do “Núcleo 

de Cozinhas Regionais” e aprovar a respetiva conta final no 

montante de um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, vinte e 

nove euros e oitenta e nove cêntimos (€1.364.029,89). ----------------- 

------- 10. CONCESSÃO DO DIREITO PUBLICO DE 

EXPLORAÇÃO DE TRÊS ESPAÇOS NO NÚCLEO DE COZINHAS 

REGIONAIS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisado o 

assunto e na sequência da informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, com a referência 16/UOCP/STC, 

datada de vinte e seis de Janeiro de dois mil e doze, deliberou, por 

unanimidade,  aprovar o Programa de Procedimento, o Caderno de 

Encargos, o prazo de concessão de cinco (5) anos, renováveis por 

iguais períodos, até ao limite de vinte e cinco (25) anos, bem como 

o valor base de licitação mensal de mil euros (€1.000,00) por lote. --  

------- Foi ainda deliberado abrir concurso público nos termos do 

art.º 22.º e n.º 1 do art.º 31.º, ambos do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro 

e posteriores alterações, bem como nos artigos 28.º e 30.º do 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. ------------------------------ 

------- Mais foi deliberado designar os trabalhadores Maria José 

Miguel Lopes, Maria Olimpia Marcos e Abel Afonso Varandas, com 

membros efetivos e os trabalhadores Hélder José Valdez Ferreira e 

Ernesto Manuel Fernandes Roca, como membros suplentes do Júri 

do concurso. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 11. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. 1203 ENTRE PARADELA E 

SALGUEIRO. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. 



ATA Número 03/12 Pag. 32 

Reunião de 31 de janeiro de 2012  

 

 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o Plano de Segurança e 

Saúde da empreitada de “Pavimentação do C. M. 1203 entre 

Paradela e Salgueiro” e na sequência da informação da Unidade 

Orgânica de Obras Municipais com o número 16, datada de 

dezasseis de Janeiro de dois mil e doze, deliberou, por 

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

------- 12 CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE DE 

TERRAS NA RUA DA FONTE  EM MOGADOURO. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, 

atenta a informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, 

datada de vinte de Janeiro de dois mil e doze, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a execução, por administração directa, das 

obras de construção de um muro em pedra da região, com setenta 

(70) metros de cumprimento e  um metro e vinte centímetros de 

altura (1,20), estimadas em nove mil duzentos e sessenta e cinco 

euros (€9.265,00), 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. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PASSILHO DA 

FEIRA DE SOUTELO – ESTRADA DA ROVIM EM BEMPOSTA – 

RELATÓRIO FINAL. ADJUDICAÇÃO FINAL: - Foi presente o 

Relatório Final, elaborado pelo Júri do concurso de análise de  

propostas da empreitada de “Pavimentação do Caminho do 

Passilho da Feira de Soutelo – Estrada da Rovim em Bempostas”. -- 

-------- O Júri refere que durante o decurso da audiência prévia 

escrita dos interessados, estabelecido no n.º 1 do art.º 123.º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 278/2009, de dois de Outubro, não foram apresentadas 

observações, pelo que o mesmo é de entendimento que, caso a 
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Excelentíssima Câmara Municipal assim o entenda, deverá a 

empreitada supra identificada ser adjudicada ao concorrente 

classificado em primeiro lugar – Inertil – Sociedade Produtora de 

Inertes, Lda., pelo valor de noventa e cinco mil, novecentos e 

noventa euros e cinquenta cêntimos (€95.990,50), acrescidos de 

IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de execução de noventa (90) 

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

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

adjudicar a empreitada de “Pavimentação do Caminho do Passilho 

da Feira de Soutelo – Estrada da Rovim em Bemposta” à sociedade 

Inertil – Sociedade Produtora de Inertes, Lda. ----------------------------- 

------- 14. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE 

À ZONA INDUSTRIAL – TRABALHOS A MAIS DE NATUREZA 

IMPREVISTA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade 

Orgânica de Obras Municipais, com o número doze, datada de treze 

de Janeiro de dois mil doze. ---------------------------------------------------- 

------- A Fiscalização da obra refere  que, nos termos do art.º 26.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, durante o decurso da obra se 

constatou a necessidade de proceder à realização de trabalhos cuja 

espécie não foi prevista no contrato e que são estritamente 

necessários ao seu bom acabamento. --------------------------------------- 

------ O Técnico refere ainda que o valor dos trabalhos se estima em 

quarenta e dois mil, e quarenta e dois euros (€42.042,00)e 

correspondem a vinte e quatro virgula setenta e nove por cento 

(24,79%) do valor do contrato inicial nos termos do estabelecido 

pelo n.º 1 do artigo 45.º , do diploma supra referido. --------------------- 

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

aprovar a execução dos referidos trabalhos. ------------------------------- 

------ 15. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALMOÇOS A ALUNOS 

CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR PARA O ANO 

LETIVO 2011/2012 – JARDIM-DE-INFÂNCIA DE BEMPOSTA – 2.º 
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E 3.º PERÍODOS. INFORMAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, 

AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A 

Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação do 

Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação Profissional, 

com o número 5, datada de seis de janeiro de dois mil e doze, 

deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da despesa, para 

o segundo e terceiro períodos escolares, no montante de dois mil, 

duzentos e oitenta e sete euros (€2.287,00) referente ao 

fornecimento de seis almoços a alunos carenciados que se 

encontram a frequentar o jardim-de-infância de Bemposta. ------------ 

------- 16. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – ALMOÇO E 

LANCHES A ALUNA DESLOCADA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

PARA O ANO LETIVO 2011/2012 – BEMPOSTA. INFORMAÇÃO 

DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A Câmara, analisado o assunto e 

tendo por base a informação do Setor da Educação, Ação Social, 

Desporto e Formação Profissional, com o número 6, datada de 

treze de janeiro de dois mil e doze deliberou, por unanimidade 

aprovar a realização da despesa no montante de seiscentos e dois 

euros e setenta cêntimos (€602,70), relativa ao fornecimento de 

almoço e lanche, durante  o decurso do segundo e terceiro períodos 

do ano letivo 2011/2012, a uma aluna, residente em Brunhosinho e 

a frequentar o Jardim-de-Infância de Bemposta. -------------------------- 

------- 17. ADELINA DOS ANJOS MEIRINHOS – PEDIDO DE 

APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE HABITAÇÃO. 

INFORMAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:  - Foi presente  a informação do 

Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação Profissional, 

com o número 7, datada de dezanove de janeiro de dois mil e doze, 

referente a uma petição apresentada pela Sra. Adelina dos Anjos 

Meirinhos, residente em Mogadouro, a solicitar o apoio do Município 

no pagamento da renda de casa, ao abrigo do Regulamento  para 
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Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ----------------- 

------ A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 

anteriormente referida, deliberou, por unanimidade, atribuir um 

apoio económico no montante de duzentos euros (€200,00) 

mensais, durante um período de seis meses, conforme previsto na 

alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º do supra referido regulamento. ---------- 

------ 18. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES  

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

– ANO LETIVO 2011/2012: - A Câmara, na sequência da 

informação do Setor da Educação, Ação Social, Desporto e 

Formação Profissional, datada de vinte e quatro de janeiro de dois 

mil e doze deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta da adenda 

ao protocolo celebrado entre o Município de Mogadouro e o Centro 

Social e Paroquial de Bemposta, anexa à supra referida informação.  

-------- 19. AMENDOEIRAS EM FLOR 2012  - XX FEIRA FRANCA 

DE PRODUTOS DA TERRA  - APROVAÇÃO  DO PROGRAMA 

DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO. INFORMAÇÃO DO SETOR  

DE TURISMO E ARTESANATO: - A Câmara, depois de analisado 

o Programa e Orçamento relativos à realização das “Amendoeiras 

em Flor  2012” e XX Feira Franca de Produtos da Terra, deliberou, 

por unanimidade, aprová-los. ------------------------------------------------ 

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

de  treze mil e trezentos euros (€13.300,00), após cabimentação. --- 

------ 20. CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2011/2012. 

INFORMAÇÃO ORGÂNICA DA CULTURA: - Foi presente a 

informação da Unidade Orgânica da Cultura, com o número 6, 

datada de dezanove de Janeiro de dois mil e doze a informar que a 

Técnica Superior de Biblioteca e Documentação, esteve presente 

no passado dia dezasseis de Janeiro, nas instalações da 

Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, juntamente com o 

representante das restantes Bibliotecas Municipais convidadas para 

a organização do Concurso Nacional de Leitura 2011/2012, numa 
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reunião promovida pela Dra. Vera Oliveira, Técnica Superior de 

Biblioteca e Documentação daquela entidade. ----------------------------- 

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

aprovar a intenção de realização do Concurso Nacional de Leitura – 

fase distrital, a levar a efeito em Mogadouro na Biblioteca Municipal 

Trindade Coelho. ------------------------------------------------------------------- 

------- 21. ELISABETE PACHECO – SUPERMERCADOS – 

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE LUGARES NA VIA PÚBLICA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente a informação da 

Unidade Orgânica de Ordenamento do Território, Urbanismo e 

Ambiente, com o número 41, datada de doze de Janeiro de dois mil 

e doze, referente a uma petição oriunda da empresa Elisabete 

Pacheco – Supermercados, a solicitar a atribuição de cinco lugares 

de estacionamento, a título de utilização privativa. ----------------------- 

-------- A Câmara, analisado o assunto e tendo em conta a 

informação supra identifica deliberou, por unanimidade, indeferir o 

pedido porquanto não existem lugares disponíveis na zona frontal 

ao estabelecimento em causa. ------------------------------------------------- 

------- 22. CLUBE ACADÉMICO DE MOGADOURO – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DO APOIO CONCEDIDO PARA TRANSPORTE 

DE ATLETAS: - Foi presente uma comunicação proveniente do 

Clube Académico de Mogadouro a solicitar à Exma. Câmara a 

reapreciação do montante atribuído em reunião de Executivo de 

vinte e dois de Novembro de dois mil e onze. ------------------------------ 

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

retificar o valor constante da deliberação da citada reunião 

passando a constar o valor unitário de setenta e cinco cêntimos 

(€0,75) por quilómetro para fora do distrito de Bragança. ---------------

------- Mais foi deliberado atribuir um subsídio de duzentos e vinte e 

cinco euros (€225,00), após cabimentação, por cada deslocação 



ATA Número 03/12 Pag. 37 

Reunião de 31 de janeiro de 2012  

 

 

dentro do distrito de acordo com o calendário de jogos previsto para 

a corrente época. ------------------------------------------------------------------ 

------- 23. ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CULTURAL DE REMONDES - PEDIDO DE APOIO NA 

AQUISIÇÃO DE VIATURA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar este ponto da ordem de trabalhos. ----------------------------------- 

------- 24. CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE 

ALUSIVA À FEIRA DO FUMEIRO: - Foi presente uma petição 

oriunda da Câmara Municipal de Vinhais, datada de vinte de Janeiro 

de dois mil e doze, a solicitar autorização para colocação de 

pendões e cartazes promocionais alusivos à Feira do Fumeiro de 

Vinhais a levar a efeito de nove a doze de Fevereiro de dois mil e 

doze. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

deferir o pedido e autorizar a divulgação do evento, a título gratuito, 

na área do Município. ----------------------------------------------------------- 

------- 25. CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

PUBLICIDADE ALUSIVA AO FESTIVAL DE SABORES 

MIRANDÊS: - Foi presente uma petição oriunda da Câmara 

Municipal de Miranda do Douro, datada de vinte e três de Janeiro 

de dois mil e doze, a solicitar autorização para a colocação, na área 

do concelho, de bandeirolas e cartazes promocionais do Festival de 

Sabores Mirandeses a levar a efeito de dezassete a vinte de 

fevereiro, em Miranda do Douro. --------------------------------------------- 

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

deferir o pedido. --------------------------------------------------------------- 

------ 26. FREDERICO SILVA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO 

PARQUE DE EXPOSIÇÕES  PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA 

DE STOCKS: - Foi presente uma petição apresentada pelo Sr. 
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Frederico Silva, datada de dezanove de Janeiro de dois mil e doze 

a solicitar à Câmara a o aluguer do pavilhão para a realização de 

uma feira de stocks. ---------------------------------------------------------------

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

solicitar ao requerente informação sobre as datas pretendias para 

posterior deliberação. ----------------------------------------------------------- 

------- 27. AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES – 

PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

TRIÉNIO 2012/2014. Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento do Plano Plurianual de Atividades e Orçamento da 

Agência de Energia de Trás-os-Montes para o triénio 2012/2014. --- 

-------- 28.  GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” – RESPOSTA 

DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E 

DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO SOBRE A PINTURA DA 

BARRAGEM DE BEMPOSTA PELA EDP – ELETRICIDADE DE 

PORTUGAL, S. A.: - A Câmara tomou conhecimento da resposta 

do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, sobre a “Pintura da barragem de 

Bemposta” [à a questão subscrita pelo deputados do Grupo 

Parlamentar “Os Verdes”, Heloísa Apolónia e José Luís Ferrreira. --- 

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: ----------------------------------------------------------------------------- 

------- 29. LEITURA DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

(CONTADORES). INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisada a 

minuta do convite e o caderno de encargos relativos à adjudicação 
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por ajuste direto, do serviço de Leitura de Instrumentos de Medição 

(contadores), anexo à informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, com a referência 15/UOCP, datada 

de vinte e cinco de Janeiro de dois mil e doze, deliberou, por 

unanimidade, aprová-los. ------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado aprovar o prazo do contrato de trinta e seis 

(36) meses, bem como o preço base de quarenta e oito mil euros 

(€48.000,00) e proceder ao ajuste direto do referido serviço à 

empresa “À Luz da Vela, Lda.” ------------------------------------------------- 

------- 30. ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MOGADOURO – TRABALHOS COMPLEMENTARES – 

RECEÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DOS 

SERVIÇOS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo em conta a 

informação da Fiscalização da Empreitada da “Escola do 1.º CEB e 

Jardim-de-Infância de Mogadouro – Trabalhos Complementares”, 

com a referência 14/UOCP/STC, datada de vinte e cinco de Janeiro 

de dois mil e doze, deliberou, por unanimidade, homologar o auto 

de receção provisória da empreitada em causa e aprovar a 

respectiva conta final no valor de cento e vinte e cinco mil, 

quinhentos e setenta e cinco euros (€125.575,00). ----------------------- 

------- 31. CENTRO INTERPRETATIVO DOS PRODUTOS DA 

TERRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE CONTRATUALIZAÇÃO 

E PATRIMÓNIO: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica 

de Contratualização e Património com a referência 20/UOCP/STC, 

datada de vinte e sete de Janeiro de dois mil e doze cujo teor se 

transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 

-------“Relativamente ao assunto em epigrafe, na sequência da 

deliberação da Excelentíssima Câmara Municipal datada de 

17/01/2012, torna-se necessário corrigir o valor do projeto para 

efeitos de concurso, porquanto foi detetado um lapso no orçamento, 

razão pela qual o valor base passa de 857.733,18€ para 

879.558,12€. ----------------------------------------------------------------------- 
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------ Perante o exposto, solicita-se à Ex.ma Câmara Municipal que, 

caso assim o entenda, retifique o valor base de concurso.” ------------ 

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

identificada informação deliberou, por unanimidade, retificar o valor 

base do concurso aprovado na reunião de Câmara de dezassete de 

Janeiro de dois mil e doze de oitocentos e cinquenta e sete mil, 

setecentos e trinta e três euros e dezoito cêntimos (€857.733,18)   

para oitocentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito 

euros e doze cêntimos (€879.558,12). --------------------------------------- 

-------- 32. REMODELAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA E 

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA ENVOLVENTE DA 

ESCOLA PRIMÁRIA DE VALVERDE: - A Câmara, analisado o 

assunto e na sequência da informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, com a referência 19/UOCP/STC, 

datada de vinte e sete de Janeiro de dois mil e doze, deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Projecto de Execução, as Medições e 

Orçamento, a Memória Descritiva e Plano de Segurança e Saúde 

da empreitada de “Remodelação da Escola Primária e 

Requalificação Urbana da Zona Envolvente da Escola Primária de 

Valverde”. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- 33. EDUARDO MIGUEL MESQUITA FELIX - PEDIDO DE 

ALUGUER DE IMÓVEL EM CASTRO VICENTE. INFORMAÇÃO 

DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente a informação do 

Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação Profissional, 

com o número 100, datada de vinte e oito de dezembro de dois mil 

e onze, respeitante a uma petição apresentada pelo Sr. Eduardo 

Miguel Mesquita Felix, a solicitar o aluguer de um pré-fabricado, 

propriedade do Município, sito na Rua das Eiras, em Castro Vicente. 

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

autorizar o arrendamento do referido imóvel, pelo preço de setenta 

e um euros e setenta e quatro cêntimos (€71,74) por mês. ------------ 
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------- 34. REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E ESTUDO SOBRE O 

TERRENO DA DIVERSIDADE BIOCONSTRUTIVA  E AS 

SOLUÇÕES TÉCNICAS BIOCLIMÁTICAS TRADICIONAIS 

EXISTENTES NA ZONA DESCRITA POR PROJETO EUROPEU 

DE  COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA BIOURB. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, na 

sequência da informação da Unidade Orgânica com o número 4, 

datada de doze de janeiro de dois mil e doze deliberou, por maioria 

com uma abstenção do vereador Fernando Bártolo, autorizar a 

Câmara a participar no projeto Biourb e aprovar o caderno de 

encargos e proceder ao ajuste direto à empresa FARFAN-ESTELLA 

– Arquitectos, SLP., com sede em Madrid, pelo montante de vinte e 

cinco mil euros (€25.000,00)+IVA à taxa legal. ---------------------------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 

pagamentos efetuados entre o dia dezoito de janeiro e o dia trinta 

de janeiro na importância de novecentos e três mil, quinhentos e 

quarenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos (€903.544,37) 

 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 

unanimidade, aprovar a presente ata 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 cinquenta e cinco minutos, de que para 

constar se lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira 

__________, coadjuvado pelo Assistente Técnico Paulo Jorge 

Ribeiro Salomé, redigi e subscrevi. ------------------------------------------- 


