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

Mogadouro, realizada no dia oito de janeiro do ano de dois mil e 

treze. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, 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 Fernando Pinto 

de Freitas Meira, Maria Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo 

das Neves, Armando Emanuel Rainha Simões Pacheco, 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 do vereador João 

Manuel dos Santos Henriques e proceder de seguida à apreciação 

e votação dos seguintes pontos: ----------------------------------------------- 

 

- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia sete 

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

seiscentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e seis euros e 

cinquenta e oito cêntimos (€660.646.58). ----------------------------------- 

 

****** 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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----- Interveio o vereador Armando Pacheco questionar o senhor 
Presidente sobre as diligências tomadas com vista à realização da 
feira do gado aprovada em reunião de Executivo e sobre o 
desaparecimento das chapas da pista de rádio modelismo.  ----------- 
----- Em resposta o vereador António Pimentel informou o vereador 
Armando Pacheco que, conforme consta das atas, o Executivo 
nunca aprovou a realização da feira do gado. O vereador António 
Pimentel referiu que foram encetadas diligências no sentido de 
averiguar se se justificaria ou não a realização das referidas feiras 
tendo-se chegado à conclusão que não deveria ser implementada a 
realização da feira do gado devido às exigências para a deslocação 
dos animais. ---------------------------------------------------------------------- 
------- Interveio o vereador Armando Pacheco para referir que as 
exigências para a deslocação dos animais para a feira do Gado são 
exatamente as mesmas para o Concurso  do Gado Bovino de Raça 
Mirandesa aprovado por esta Câmara Municipal. ------------------------- 
  

****** 
 

ORDEM DO DIA 

 
 
------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 18/12/2012: - Foi presente a ata da última 
reunião ordinária realizada no dia dezoito de dezembro 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 
 

----- NÃO FOI PRESENTE QUALQUER ASSUNTO. --------------------- 
 
------ 3. 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO 

ANO DE 2012. Para ratificação: - Depois de explicada pelo 

vereador António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria com 

três votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores Teresa 
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Neves e António Pimentel e com três abstenções dos vereadores 

João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, ratificar o 

despacho do Senhor Vice-presidente, exarado em vinte e um de 

dezembro de dois mil e doze, que aprovou a 15.ª Alteração ao 

Orçamento Municipal da Despesa do Ano de 2012, no total de 

quatro mil e setecentos (€4.700,00). ------------------------------------------ 

-------  4. 13.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAL DO ANO DE 2012. Para ratificação: - Depois de 
explicada pelo vereador António Pimentel, a Câmara deliberou, por 
maioria com três votos a favor do Senhor Presidente e dos 
vereadores Teresa Neves e António Pimentel e com três 
abstenções dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e 
Fernando Bártolo, ratificar o despacho do Senhor Vice-presidente, 
exarado em vinte e um de dezembro de dois mil e doze, que 
aprovou a 13 .ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do 
Ano de 2012, na importância de duzentos euros (€200,00), em 
reforços e  em diminuições. ----------------------------------------------------- 
 
------  5. FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS 
RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS 
PARA A FROTA DE VIATURAS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO – 2012 – RELATÓRIO FINAL. Para ratificação: - A 
Câmara analisado o Relatório Final elaborado pelo júri do concurso, 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor vereador 
com competências delegadas, exarado em dezoito de dezembro de 
dois mil e doze, que adjudicou o “Fornecimento contínuo de 
combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos para 
a frota de viaturas e máquinas do Município de Mogadouro” ao 
concorrente BP Portugal – Comércio de Combustíveis e 
lubrificantes, S. A., com sede em Lagoas Park – Edifício n.º 3, 2740-
244 Porto Salvo de acordo com os pontos 5.1 e 5.2, do relatório 
preliminar de análise que nomeadamente resulta da aplicação do 
desconto unitário por litro estabelecido ao abrigo da cláusula 9.ª  e 
anexos do caderno de encargos, ao preço de referência por litro 
praticado no momento do abastecimento, cujo valor é de zero 
virgula zero, sete, dois, zero, zero euros (€0,07200)  mais IVA  à 
taxa legal em vigor, por ser a proposta economicamente mais 
vantajosa. ---------------------------------------------------------------------------- 
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------ 6. ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE AZINHOSO – 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO DE PRÉDIOS 
RÚSTICOS, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NA ZONA DE CAÇA 
ASSOCIATIVA DE AZINHOSO: - A Câmara, na sequência do 
pedido da Associação de Caça e Pesca de Azinhoso, datada de um 
de janeiro de dois mil e treze, deliberou, por unanimidade autorizar 
a integração dos prédios rústicos com os artigos 40-B, 44-B, 45-B, 
52-B, 86-B e 29-B, propriedade do Município de Mogadouro, todos 
da freguesia de Azinhoso, concelho de Mogadouro, na Zona de 
Caça Associativa de Azinhoso, pelo prazo mencionado no contrato 
a celebrar para o efeito por aquela associação. -------------------------- 
 

------  7. MOGARICUS, COGUMELOS SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA. -ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E 
SANEAMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - Foi 
presente uma petição da sociedade MOGARICUS, Cogumelos – 
Sociedade Unipessoal, Lda., datada de quatro de dezembro de dois 
mil e doze, registada com a referência 2012,EXP,GE,6135, a 
solicitar o enquadramento do pavilhão agrícola, para efeitos de 
serviços de água e saneamento, fornecidos por parte do Município, 
de modo que a taxa aplicada aos referidos serviços seja a mesma 
taxa aplicada à agricultura. ------------------------------------------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
da Unidade Orgânica de Infraestruturas, Equipamentos e Ambiente, 
datada de catorze de dezembro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,I,GE,1043, deliberou, por unanimidade, deferir 
o pedido e autorizar que seja aplicada a taxa para fins agrícolas na 
atividade exercida pela requerente. ------------------------------------------- 
 
------ 8. CONCURSO REGIONAL DE LEITURA. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA: - Foi presente a informação 
da Unidade Orgânica da Cultura, datada de doze de dezembro de 
dois mil e doze, registada com a referência 20121,EXP,I,GE,1033, 
referente a uma proposta apresentada  pela Associação Desportiva 
e Cultural da Escola Diogo Cão, a Direção Regional de Cultura do 
Norte, o Departamento de Letras, Artes e Comunicação da Escola 
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de Ciências Humanas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD) e o Observatório de Literatura Infanto-juvenil (OBLIJ) 
para participação no Concurso Regional de Leitura que as referidas 
instituições decidiram promover.  -------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
não participar na edição do Concurso Regional de Leitura dada a 
exiguidade de tempo e uma vez que a participação no referido 
evento implica forçosamente o envolvimento do Agrupamento de 
Escolas de Mogadouro e este já ter o Plano Anual de Atividades 
aprovado. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 9. RESÍDUOS DO NORDESTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DE 
TAXAS MUNICIPAIS DE PUBLICIDADE. – Foi presente uma 
petição oriunda da Sociedade Resíduos do Nordeste. Lda., datada 
de doze de dezembro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,E,GE,6267 a solicitar isenção do pagamento 
das taxas municipais de publicidade relativas à colocação de dois 
outdoors alusivos ao projeto “Valor de Ouro” no concelho de 
Mogadouro. --------------------------------------------------------------------------  
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido e isentar a requerente do pagamento das taxas 
respetivas. --------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 10. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOGADOURO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

TRANSPORTE EM AUTOCARRO PARA REALIZAÇÃO DE 

PASSEIO CULTURAL: - Foi presente uma petição da Associação 

de Funcionários da Câmara Municipal de Mogadouro, datada de 

dezoito de dezembro de dois mil e doze, registado com a referência 

2012,EXP,I,GE,1052, a solicitar o apoio da autarquia, 

nomeadamente através do fornecimento do transporte na realização 

de um passeio para os membros daquela associação e respetivos  

familiares, que aquela  associação pretende levar a efeito de um a 

cinco de maio de dois mil e treze. --------------------------------------------- 

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

ceder o autocarro do município, para o período solicitado, ficando 

as despesas com o mesmo da responsabilidade do município, 



ATA Número 01/13 Pag. 6 

Reunião de 08 de janeiro de 2013  

 

devendo a referida associação suportar os custos com as despesas 

de estadia dos motoristas. -------------------------------------------------------  

------- 11. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO - 

CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DE IDOSOS DE MOGADOURO – 

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRA – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 

12. Para conhecimento: – A Câmara, tomou conhecimento do auto 

de medição número doze, no valor de quarenta e oito mil, cento e 

setenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos (€48.172,89), 

referente à execução dos trabalhos de construção do novo Lar de 

Idosos de Mogadouro. ------------------------------------------------------------ 

------ 12. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO 

AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – 

DESAFETAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO DO SISTEMA 

MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

SANEAMENTO DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, S.A.- 

DESPACHO DA MINISTRA. Para conhecimento: – Foi presente o 

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

Ordenamento do Território, datado dezasseis de novembro de dois 

mil e doze, registado com a referência 2012,EXP,E,GE,5879. -------- 

------- A Câmara, tomou conhecimento do teor do despacho da 

Senhora Ministra da Agricultura e do Ordenamento do Território 

sobre a não desafetação do Município de Mogadouro do Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A., datado de quinze de novembro 

de dois mil e doze, que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

------ “Concordo [com a não desafectação]. Pelas razões aduzidas, 

nomeadamente a reorganização do sector em curso e, nos termos 

do parecer da ERSAR, a não existência de um superior interesse 

público que justifique a desafectação, não se afigura que a mesma 

deva ser autorizada.  -------------------------------------------------------------- 

------- 15.11.2012. ------------------------------------------------------------------ 

------- ass) Assunção Cristas” --------------------------------------------------- 

----- Sobre o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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recorrer do despacho da Senhora Ministra da Agricultura e do 

Ordenamento do Território que indeferiu o pedido apresentado pelo 

Município de Mogadouro. -------------------------------------------------------- 

----- 13. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA RIBEIRA DO JUNCAL 

– APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 

presente, em anexo à informação do Chefe da Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira, datada de quatro de janeiro de dois mil 

e treze, registada com a referência 2013,EXP,I,GE,7, a minuta do 

Contrato referente ao Procedimento por Concurso Público da 

empreitada de “Recuperação e Valorização Ambiental da Ribeira do 

Juncal (Ribeiro do Pontão), a celebrar entre o Município de 

Mogadouro e a Sociedade Manuel Joaquim Caldeira, Lda. ------------ 

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

aprovar a referida minuta. ------------------------------------------------------- 

ASSUNTOS URGENTES 

------ 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 o assunto 

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

------ 14. APOIO A FAMÍLIA DESALOJADA EM REMONDES.  

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, datada de quatro de janeiro de dois mil e 

treze, na qual refere que, na sequência do incêndio ocorrido na 

freguesia de Remondes, no dia três de janeiro de dois mil e treze 

num prédio urbano que servia de alojamento a um agregado familiar 

constituído pelo Sr. Carlos Luís Santos Gordo e Maria Gorete Pinto 

Mateus. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
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atribuir  ao senhor Carlos Luís Santos Gordo, um subsídio no 

montante de €3.250,00 destinado à aquisição de uma habitação e 

autorizar a execução, por administração direta, de eventuais obras 

de reparação/beneficiação no imóvel a adquirir. --------------------------- 

 

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

pagamentos efetuados entre o dia dezoito de dezembro e o dia 

trinta e um de dezembro de dois mil e doze, na importância de 

setecentos e seis mil, trezentos e vinte e nove euros e sessenta e 

dois cêntimos (€706.329,62) e entre o dia dois de janeiro e sete de 

janeiro de dois mil e treze na importância de cinquenta e dois mil, 

quatrocentos e quarenta e dois euros e trinta e três cêntimos 

(€52.442,33).  ----------------------------------------------------------------------- 

 

------- 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 trinta e cinco minutos, de que para 

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

____________, Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira, redigi e subscrevi. -------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

 

 


