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

Mogadouro, realizada no dia onze de setembro do ano de dois mil e 

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

------- Aos onze dias do mês de setembro 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, Maria Teresa Rodrigues Pimentel Sanches 

Calejo das Neves, António Joaquim Pimentel 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 justificar a falta de comparência dos vereadores João 

Fernando Pinto de Freitas Meira e Armando Emanuel Rainha 

Simões Pacheco e proceder de seguida à apreciação e votação dos 

seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 

 

****** 

 

- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia vinte e 

quatro de setembro. Verificou-se um total de disponibilidades no 

valor de novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e oitenta e 

sete euros e cinquenta e dois cêntimos (€952.387,52). ----------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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------ Esteve presente na reunião a sra. Maria da Conceição Valença, 

residente em Castro Vicente, Freguesia de Mogadouro. 

Dada a palavra à munícipe a mesma alertou a Câmara para 

existência de um galinheiro num prédio contiguo ao seu, 

propriedade da Sra. Maria dos anjos Cabral o qual produz um mau 

cheiro para a sua residência. --------------------------------------------------- 

------ O Senhor presidente informou a munícipe que irá ordenar aos 

serviços o cumprimento dos proferidos sobre o assunto. --------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

---- 1. 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 

CÂMARA DE 11/09/2012.: - Foi presente a ata da última reunião 

ordinária realizada no dia onze de setembro de dois mil e doze, 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. APROVAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO 

BAIRRO DAS SORTES EM MOGADOURO E DEFINIÇÃO DO 

PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

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

informação da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, com o número 453, datada de vinte de agosto de dois 

mil e doze, e registada com a entrada 2012,EXP,I,GE,772, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a versão final do Plano de 

Pormenor do Bairro das Sortes e proceder à abertura de um 
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período de discussão pública, concedendo para o efeito um período 

de vinte e dois (22) dias. --------------------------------------------------------- 

------- 2.2. CAPRIDOURO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - A Câmara, na sequência da 

informação com o número 490, da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de quatro de 

setembro de dois mil e doze, respeitante a um pedido de 

informação prévia, apresentado pela sociedade Capridouro, Lda., 

sobre a viabilidade de construção de um ovil no local denominado 

por Vale Deanteiro, em Bemposta, deliberou, por unanimidade, 

deferir o pedido e proceder à notificação dos proprietários do 

terreno de acordo com o n.º 4 do art.º 14.º do D. Lei n.º 555/99 de 

16 de dezembro, com as alterações aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 

26/10, de 30 de março. ----------------------------------------------------------- 

------ 2.3. ANTÓNIO JOSÉ GECA – MOGADOURO – 

CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL: - Foi 

presente uma petição subscrita pelo Sr. António José Geca a 

solicitar, na qualidade de proprietário de um edifício sito na 

Urbanização das Sortes, BL2, concelho de Mogadouro, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Mogadouro sob o n.º 2791, a 

emissão de certidão de Constituição de Propriedade horizontal. -----

------- A Chefe da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território, 

na sua informação com o número 525, de vinte e quatro de 

setembro de dois mil e doze, refere o edifício satisfaz os requisitos 

legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal 

e que todas as frações são individualizadas, constituem unidades 

independentes e têm saída própria para zona comum e desta para 

a via pública ou diretamente para a via publica e que o referido 

prédio está em conformidade com o definido nos artigos 1414.º 

1415.º do Código Civil. ----------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
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deferir o pedido e aprovar a constituição do supra identificado 

prédio em regime de propriedade horizontal. ------------------------------- 

------- 2.4. JOSÉ MANUEL FERNANDES – ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO: - Foi presente uma petição apresenta pelo Sr. José 

Manuel Fernandes, a solicitar, na qualidade de proprietário do lote 

numero doze, no Loteamento da Martineta, freguesia e concelho de 

Mogadouro, inscrito na matriz predial sob o número três mil, 

quinhentos e noventa e dois (3592), descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Mogadouro sob o n.º 2174/20061107, a 

alteração de alvará de loteamento. --------------------------------------------

------- A Chefe da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, na sua informação com o número 502, , de catorze de 

setembro de dois mil e doze refere que o pedido se enquadra no 

definido no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas  pelo Decreto-Lei n.º 

26/2010, de 30 de março. -------------------------------------------------------- 

------ A Chefe da Unidade Orgânica refere ainda que o pedido não 

põe em causa o COS e o IUS definidos nas alíneas c) e f) do 

Regulamento do PDM para o aglomerado Mogadouro. ----------------- 

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

ordenar aos serviços para que, de acordo com o definido no n.º 3 

do art.º 7.º 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, procedam à notificação dos proprietários dos lotes 

constantes do alvará, concedendo-lhes um período de dez dias 

para se pronunciarem sobre a referida alteração. ------------------------- 

------ 3. 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA DO ANO DE 2012: - Explicada pelo vereador António 

Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do 

vereador Fernando Bártolo, aprovar a 9.ª Alteração ao Orçamento 
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Municipal da Despesa do Ano de 2012, no total de cento e 

dezasseis mil e duzentos euros (€116.200,00). ---------------------------- 

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

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2012: - Explicada pelo vereador 

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

abstenção do vereador Fernando Bártolo, aprovar a 8.ª Alteração 

ao Plano Plurianual de Investimentos do Ano de 2012, no valor de 

vinte euros (€20,00) em reforços e diminuições. -------------------------- 

------- 5. 7.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL DO ANO DE 2012: - Explicada pelo vereador António 

Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do 

vereador Fernando Bártolo, aprovar a 7.ª Alteração ao Plano de 

Atividades Municipal do Ano de 2012, na importância de sete mil e 

duzentos euros (€7.200,00), em reforços e de vinte e oito mil, 

trezentos e dez euros (€28.310,00) em diminuições. --------------------- 

------ 6. FORNECIMENTO CONTINUO DE GÉNEROS 

ALIMENTARES (CARNE) PARA A CANTINA ESCOLAR 

MUNICIPAL DA ESCOLA DO 1.º CEB COM JARDIM-DE-

INFÂNCIA DE MOGADOURO – ANO LETIVO 2012/2013 – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO 

CHEFE DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA: - Foi presente a informação do Chefe da Unidade 

Orgânica Administrativa e Financeira, datada de dezanove de 

setembro de dois mil e doze, registada com a entrada 

2012,EXP,I,GE,839. --------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a minuta do contrato referente ao Procedimento por Ajuste 

Direto de “Fornecimento Contínuo de Géneros Alimentares (carne) 

para a Cantina Escolar Municipal da Escola do 1.º CEB com 

jardim-de-infância de Mogadouro – ano letivo 2012/2013”. ------------- 

------ 7. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 
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MODULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTRAS ATIVIDADES NO 

ÂMBITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO - ANO 2012/2013 

– APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 

presente a informação do Chefe da Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira, datada de vinte de setembro de dois mil 

e doze, registada com a entrada 2012,EXP,I,GE,836. ---- 

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

aprovar a minuta do contrato referente ao Procedimento por Ajuste 

Direto do fornecimento de “Aquisição de Serviços de 

Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular, 

Módulo de Educação Física e Outras Atividades no âmbito da 

Educação Física e Desporto – Ano 2012/2013”. --------------------------- 

------  8. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 

MODULO DE INGLÊS, PARA AS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO 

CONCELHO DE MOGADOURO -  ANO LETIVO DE 2012/2013 – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 

presente uma informação do Chefe da Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira, datada de dezanove de setembro de 

dois mil e doze, registada com a entrada 2012,EXP,I,GE,838. -------- 

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

aprovar a minuta do Contrato de “Aquisição de Serviços de 

Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular, 

Módulo de Inglês, para as Escolas do 1.º Ciclo do Concelho de 

Mogadouro – Ano Lectivo 2012/2013”.--------------------------------------- 

------ 9. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 

MODULO DE INGLÊS, PARA OS JARDINS-DE-INFÂNCIA DO 

CONCELHO DE MOGADOURO - ANO LETIVO DE 2012/2013 – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 
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presente uma informação do Chefe da Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira, datada de dezanove de setembro de 

dois mil e doze, registada com a entrada 2012,EXP,I,GE,837. -------- 

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

aprovar a minuta do Contrato referente ao Procedimento por Ajuste 

Direto do fornecimento de “Aquisição de Serviços de 

Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular, 

Módulo de Inglês, para os Jardins-de-Infância do Concelho de 

Mogadouro – Ano Lectivo 2012/2013”. ---------------------------------------  

------ 10. ADUTORA ENTRE O PENEDO E DEPÓSITO DE ÁGUA 

NO PENEDO E O CASTELINHO – AJUSTE DIRETO - 

APROVAÇÃO DO CONVITE, CADERNO DE ENCARGOS, E 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a 

informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 

número 253, datada de catorze de agosto de dois mil e doze. -------- 

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

aprovar o caderno de encargos, a memória descritiva, o Plano de 

Segurança e Saúde, as Medições e Orçamento, bem como o valor 

base para efeito do concurso de cento e vinte e nove mil, 

novecentos e noventa euros e setenta e sete cêntimos 

(€129.990,77) e o prazo de execução de noventa (90) dias. Foi 

ainda deliberado não aprovar o convite para o ajuste direto e 

determinar a abertura de concurso público nos termos da lei. --------- 

------ 11. CONSTRUÇÃO DE UM PONTÃO NA E.T.A. DE 

BASTELOS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Por unanimidade retirar o assunto da 

ordem de trabalhos dado que o mesmo já foi analisado na reunião 

do pretérito dia onze de setembro. -------------------------------------------- 

----- 12. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR NASCENTE DO 

CONCELHO – 1.ª FASE – PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE 

SANÇÕES – PRORROGAÇÃO DE PRAZO: -  A Câmara deliberou, 



 

ATA Número 18/12 Pag. 281 

Reunião de 25 de setembro de 2012  

 

por unanimidade, retirar o assunto da ordem de trabalhos uma vez 

que, na reunião do pretérito dia onze de setembro, foram já 

concedidos noventa dias de prorrogação de prazo. ---------------------- 

------ 13. ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O COMPLEXO 

DESPORTIVO E ZAVA – REVISÃO DE PREÇOS – DEFINITIVA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 

Orgânica de Obras Municipais, com o número 268, datada de doze 

de setembro de dois mil e doze, registada com a entrada 

2012,OMAD,I,GE,268, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

revisão de preços definitiva no valor de duzentos e trinta e três 

euros e cinquenta e nove cêntimos (€233,59). ----------------------------- 

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

GREGOS – REVISÃO DE PREÇOS – DEFINITIVA. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, 

na sequência da informação da Unidade Orgânica de Obras 

Municipais deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão de preços 

definitiva da empreitada de “Pavimentação da E. M. 1163, entre 

Sanhoane e Gregos”, no montante de trinta e dois mil, duzentos e 

quatro euros e trinta e três cêntimos (€32,204,33). ----------------------- 

------ 15. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE À 

ZONA INDUSTRIAL – REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 

Orgânica de Obras Municipais, com o número 270, datada de doze 

de setembro de dois mil e doze, registada com a entrada 

2012,OMADM,I,GE,270, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

revisão de preços definitiva da empreitada de “Pavimentação do 

Caminho Municipal”, no montante negativo de sete mil oitocentos e 

seis euros e quarenta e três cêntimos (€-7.806,43). ---------------------- 

------- 16. PORTÃO IMPLANTADO EM ESPAÇO PÚBLICO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO 
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DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente a informação da 

Chefe da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 

Urbanismo, com o número 496, datada de onze de setembro de 

dois mil e doze, registada com a entrada 2012,EXP,I,GE,820, onde 

refere que a D. Isolinda Fátima Cavadas, não procedeu à remoção 

do portão que colocou na via pública. --------------------------------------- 

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

supra identificada deliberou, por unanimidade, ordenar aos Serviços 

Externos do Município a remoção do portão do espaço público que 

indevidamente ocupou debitando à munícipe os custos inerentes de 

tal operação. ------------------------------------------------------------------------ 

----- 17. COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL PARA A 

REDUÇÃO DE CATÁSTROFES – 13 DE OUTUBRO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA CULTURA: - A 

Câmara, na sequência da informação da Unidade Orgânica da 

Cultura, com o número 65, datada de dezoito de setembro de dois 

mil e doze, registada com a entrada 2012,EXP,I,GE,833, 

relativamente às comemoração do Dia Internacional para a 

Redução de Catástrofes, deliberou, por unanimidade aprovar a 

realização da respetiva ação e solicitar a participação e colaboração 

aos Bombeiros Voluntários de Mogadouro. --------------------------------- 

----- 18. ACEITTA – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO 

DE PEÇAS DE TEATRO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DA CULTURA: - A Câmara, analisada a informação da 

Unidade Orgânica da Cultura, datada de vinte e quatro de julho de 

dois mil e doze, deliberou, por unanimidade solicitar à ACEITTA 

informação acerca da temporalidade, plano de ação e número de 

atividades a desenvolver, para posterior análise. ------------------------- 

------ 19. PROTOCOLO ENTRE A DIREÇÃO REGIONAL DE 

CULTURA DO NORTE E O MUNICÍPIO DE MOGADOURO – 

PROJETO DO NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE MOGADOURO: - A 

Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, ratificar o 
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despacho do senhor presidente que aprovou o protocolo celebrado 

entre a Direção Regional da Cultura do Norte e o Município de 

Mogadouro” que tem como objeto a definição do processo de 

cooperação técnica entre ambas as partes outorgantes para a 

elaboração do “Projeto do Núcleo Museológico de Mogadouro”. ----- 

------ 20. PATRÍCIA DILIA AUGUSTA MESQUITA – PEDIDO DE 

APOIO A ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO. 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 110, datada de seis de setembro de dois mil e doze, 

relativa a um pedido apresentado pela Sra. Patrícia Dilia Augusta 

Mesquita a solicitar, nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º  do 

Regulamento de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do 

Município de Mogadouro,  apoio para pagamento da renda de casa.  

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

indeferir o pedido dado o mesmo não se enquadrar nos apoios 

concedidos pela autarquia e previstos no regulamento municipal 

respetivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 21. JUNTA DE FREGUESIA DE BEMPOSTA – PEDIDO DE 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA CONSTRUÇÃO DE 

PISCINA: - Foi presente uma petição oriunda da Junta de Freguesia 

a Bemposta, datada de dezoito de setembro de dois mil e doze, 

registado com a referência 2012,EXP,E,GE,4876, a solicitar a 

celebração de um protocolo de colaboração entre a Junta de 

Freguesia de Bemposta e o Município de Mogadouro, com vista ao 

financiamento da primeira fase da referida obra. ------------------------- 

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

voto contra do vereador Fernando Bártolo aprovar a celebração do 

referido protocolo. ------------------------------------------------------------------ 

------- O vereador Fernando Bártolo justificou a sua forma de 

votação mantendo o voto expresso na reunião do pretérito dia de 

onze de setembro de dois mil e doze sobre este mesmo assunto, 
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mas não compreendendo a alteração de voto do Sr. Presidente e do 

vereador João Henriques de uma reunião para a outra. 

------- Em resposta o senhor Presidente referiu “que uma omissão 

de informação acerca dos gastos da piscina do Cardal do Douro 

nos últimos três anos atinge o montante de mais de quarenta por 

cento do quantitativo que é pedido. O que justifica plenamente a 

alteração do sentido de voto, dado que a razão fundamental do voto 

contra na reunião anterior assentava no facto de a piscina do Cardal 

do Douro distar apenas cerca de dois quilómetros da piscina a 

construir”. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ O vereador João Henriques justificou a sua forma de votação 

nos mesmos termos e fundamentos da declaração e voto do senhor 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------- 

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

APOIO PARA TRANSPORTE PARA A ÉPOCA 2012/2013: - A 

Câmara, na sequência da petição oriunda do Clube Académico de 

Mogadouro, datada de quatro de abril de dois mil e doze, deliberou, 

por unanimidade, atribuir um subsídio, destinado à comparticipação 

no transporte da equipa durante a época 2012/2013, no montante 

de sete mil e quinhentos euros (€7.500,00), cujo pagamento será 

efetuado em três tranches iguais a disponibilizar nos meses de 

outubro de dois mil e doze e janeiro e março de dois mil e treze, a 

partir do dia vinte e um de cada mês, e após cabimentação da 

referida verba pelos serviços de contabilidade.  --------------------------- 

------ 23. UNIVERSIDADE LUSÍADA – PEDIDO DE APOIO PARA 
PROJETO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE TERRITÓRIO, 
ASSENTAMENTOS E ARQUITETURAS DE FRONTEIRA : - Foi 
presente uma petição da Universidade Lusíada, datada de oito de 
setembro de dois mil e doze a solicitar o apoio do município para 
efetuar o transporte da equipa de investigadores do Centro de 
Investigação em Território Arquitetura e Design (CITAD), a fim de 
proceder à análise das várias morfologias do edificado, tipificando-
as, bem como compreender o processo de transformação que 
sofreram ao longo dos tempos, quer as que são ocasionadas por 
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motivos urbanísticos, quer as que se relacionam com a própria 
evolução de uma nova forma de habitar. ------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
não atribuir o apoio solicitado uma vez que que este município tem 
já em execução um projeto idêntico  denominado “Realização do 
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”. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
----- 24. ASSEMBLEIA DE DEUS PENTECOSTAL – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DE AUTOCARRO: -  Foi presente uma petição, datada 
de onze de setembro de dois mil e doze,  subscrita pelo senhor Luís 
Concha, Pastor da Igreja Evangélica da  Assembleia de Deus 
Pentecostal, a solicitar a cedência de um autocarro a fim de efetuar 
o transporte  dos participantes nas  comemorações dos cem anos 
da Igreja de Deus Pentecostal, a realizar na Exponor, na cidade do 
Porto, no dia vinte de outubro de dois mil e doze. ------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ceder o autocarro do município, sendo os encargos da 
responsabilidade da referida Igreja. ------------------------------------------- 
 
------- 25. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 
NOVO LAR DE MOGADOURO – AUTO DE VISTORIA E 
MEDIÇÃO DE TRABALHOS. Para conhecimento: – A Câmara 
tomou conhecimento da fatura com o número 1710, no total de 
cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e quatro 
cêntimos (€103.452,04), bem como do auto de vistoria e medição 
de trabalhos número nove  no total de oitenta e quatro mil, cento e 
sete euros e trinta e cinco cêntimos ( €84.107,35). ----------------------- 
 
 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO 

IMEDIATA 

 

------ Por se verificar a urgência de deliberação imediata foi 

deliberado, por unanimidade, e em cumprimento do estabelecido no 
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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 o assunto 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

------ 26. COMISSÃO FABRIQUEIRA DE IGREJA DE SÃO JOÃO 

BATISTA - RECUPERAÇÃO ESTEVAIS DE ESTEVAIS – 

CASTELO BRANCO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - A 

Câmara, na sequência da informação da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território, com o número 509, datada de catorze 

de setembro de dois mil e doze, registada com a entrada 

2012,EXP,I,GE,826, deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto 

de obras de recuperação da Igreja Paroquial de São João Batista 

de Estevais, a estimativa orçamental no valor de cinquenta e sete 

mil, oitocentos e quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos 

(€57.847,50). ------------------------------------------------------------------------  

------- 27. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, 

MÓDULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTRAS ATIVIDADES NO 

ÂMBITO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO - ANO DE 

2012/2013: - A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do senhor Presidente, exarado em dezassete de 

setembro, de dois mil e doze que adjudicou à empresa 

Naturadrelina, Lda., com sede em Mogadouro a “Aquisição de 

Serviços de Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, módulo de Educação Física e outras atividades no 

âmbito da Educação Física e Desporto – Ano 2012/2013”. ------------- 

------ 28. PEDIDOS DE EMPRÉSTIMO QUADRO BEI – 

DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA: - Na 

sequência da devolução dos processos números 986/2012, 

987/2012, 988/2012 e 989/2012 pelo Tribunal de Contas, com o 

fundamento de que nos processos 986/2012 e 987/2012 os 

investimentos associados aos empréstimos subjacentes a estes 
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últimos processos estão concluídos e a respetiva faturação 

encontra-se paga na sua totalidade, sendo jurisprudência daquele 

Tribunal que estando os investimentos já realizados e pagos, não 

existe necessidade nem fundamento legal para a contratação de 

empréstimos destinados a “financiá-los”. ----------------------------- 

------- Em relação aos processos números 988/12/ e 989/2012 sobre 

os quais o Tribunal de Contas solicitou esclarecimentos adicionais, 

verifica-se atualmente que os investimentos associados a estes 

empréstimos  já se encontram física e financeiramente praticamente 

concluídos à semelhança dos processos anteriormente referidos. --- 

------ Tendo em conta os fundamentos aludidos o Executivo 

deliberou, por unanimidade, proceder à desistência dos pedidos de 

informação prévia de todos estes processos, solicitando os 

respetivos cancelamentos junto do Tribunal de Contas. ----------------- 

------- Mais foi deliberado dar conhecimento desta decisão ao 

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P. (IFDR) e  

 

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

pagamentos efetuados entre o dia onze de setembro e o dia vinte e 

quatro de setembro , na importância de novecentos e trinta e cinco 

mil, oitocentos e vinte e um euros e trinta e quatro cêntimos 

(€935.821,34). ---------------------------------------------------------------------- 

 

------- 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 onze horas e cinquenta minutos, de que para constar 

se lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira 

_____________, coadjuvado pelo Assistente Técnico Paulo Jorge 
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Ribeiro Salomé, redigi e subscrevi. ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


