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 --------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia oito de outubro do ano de dois mil e 
treze. ----------------------------------------------------------------------------------  
------- Aos oito dias do mês de outubro 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 com a presença 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 e Fernando José Bártolo e comigo, 
António Luís Moreira, Chefe da Divisão 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 Armando 
Pacheco e proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 
 
  
- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia  sete 
de outubro. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 
dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e dezasseis 
euros e vinte e dois cêntimos (€2.596.116,22). ---------------------------- 
 
 

***** 
 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
------ Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi solicitada 
autorização ao Senhor Presidente   para intervir neste período, para 
referir o seguinte: ------------------------------------------------------------------- 
------- “Prevendo ser esta a última reunião do atual executivo, não 
podemos deixar de agradecer aos funcionários que secretariaram 



ATA Número 18/13 Pag. 258 

Reunião de 08 de outubro de 2013  

 

as reuniões, o apoio e disponibilidade que sempre nos 
demonstraram. -------------------------------------------------------------------- 
------- Na qualidade de vereadores despedimo-nos de todos 
desejando aos elementos que vierem a integrar o futuro executivo, 
um bom mandato isento de qualquer discriminação. -------------------- 
Os vereadores do PS ------------------------------------------------------------ 
João Fernando Pinto de Freitas Meira;--------------------------------------- 
Fernando José Bártolo.” ---------------------------------------------------------- 
 
------ O Sr. Presidente, neste período usou também da palavra para 
referir que: -------------------------------------------------------------------------- 
------ “Cheguei ao fim dos meus doze anos de atividade autárquica, 
completando mais um ciclo na minha vida. --------------------------------- 
------ Estou satisfeito com o meu desempenho como autarca e tenho 
a honra de sair com o dever cumprido. Quero manifestar 
publicamente o apoio de toda a população que me tratou com muito 
afeto e carinho, motivando-me ainda mais para o trabalho em prol 
das populações. --------------------------------------------------------------------
------- Congratulo-me por ter deixado uma Câmara com funcionários 
competentes que me auxiliaram com o seu saber e determinação 
nas decisões de todos os assuntos relacionados com a gestão e 
direção dos serviços municipais. ---------------------------------------------- 
------ Vou começar um novo ciclo de vida de uma forma institucional 
e pessoal agradecendo a todos a colaboração que sempre me 
dispensaram. ---------------------------------------------------------------------- 
------- Desejo ao próximo executivo muitas felicidades para o início 
do novo mandato e faço votos para que pugnem pelo 
desenvolvimento do concelho de Mogadouro. Estou certo, que o 
novo executivo continuará o trabalho em prol do desenvolvimento 
do concelho, tendo em conta o novo Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN), através de realizações materiais e 
imateriais, nomeadamente, no âmbito da educação, saúde, de lazer 
e desenvolvimento agrícola, agropecuário e turístico. ------------------ 
------ Manifesto a minha inteira disposição e colaboração para ajudar 
em prol do desenvolvimento de Mogadouro.” ------------------------------ 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
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------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO  
EXTRAORDINÁRIA DE 29/08/2013: - Foi presente a ata da reunião 
extraordinária realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil e 
treze, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os 
membros do executivo. ----------------------------------------------------------- 
------- Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 
 
------ 2. ATAS - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 10/09/2013: - Foi presente a ata da reunião ordinária realizada 
no dia dez de setembro de dois mil e treze, cuja fotocópia, foi 
previamente distribuída a todos os membros do executivo. ----------- 
------- Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.  
 
-------3. 13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2013: - Depois de explicada pelo vereador 
António Pimentel, a câmara, deliberou, por maioria, com duas 
abstenções dos vereadores do Partido Socialista aprovar a 13.ª 
Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do ano de 2013, no 
total de oitenta e seis mil, setecentos e sessenta euros (€86.760,00) 
 
------- 4. 10.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAL DO ANO 2013: - Depois de explicada pelo vereador 
António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com duas 
abstenções dos vereadores do Partido Socialista aprovar a 10.ª 
Alteração ao Plano de Atividades Municipal do ano de 2013, na 
importância de trinta mil e quinhentos euros (€30.500,00), em 
reforços e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta euros 
(€65.960,00) em diminuições. ------------------------------------------------- 
 
------ 5. AQUISIÇÃO DE ESCAVADORA COM RODAS – 
RELATÓRIO PRELIMINAR – INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO: -  
Foi presente o Relatório Preliminar de Seleção e Ordenação dos 
Concorrentes, elaborado pelo Júri do Concurso, nos termos do art.º 
146.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 2 de outubro,  referente ao procedimento aberto na 
sequência da  deliberação de nove julho de dois mil e treze que 
autorizou a abertura de concurso público para “Aquisição de 
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Escavadora com Rodas”. ------------------------------------------------- 
------ O referido relatório encontra-se registado com a referência 
2013,EXP,I,GE,410. --------------------------------------------------------------- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
manifestar a intenção de adjudicar o fornecimento em causa à 
empresa Manuel Meles, Lda., pelo valor de cento e dezanove mil, 
trezentos e setenta euros (€119.370,00), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, com prazo de entrega de sessenta (60) dias. ----------
------- Mais foi deliberado, notificar os concorrentes para, querendo, 
se pronunciarem sobre a presente intenção de adjudicação. ---------- 
 
------ 6. ABERTURA DE CONTA PARA DEPÓSITO DE CAUÇÕES 
DE GARANTIA PARA AS OBRAS FINANCIADAS PELO QREN. 
INFORMAÇÃO DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE: - Foi presente 
uma informação da Secção de Contabilidade, datada de vinte e seis 
de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,I,GE,437, cujo teor a seguir se transcreve: ----------------- 
------ “De acordo com o estabelecido no ponto 2.9.10.1.2 do 
Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro (POCAL), bem como no 
artigo 10.º do  Regulamento de Controlo Interno, a abertura de 
contas bancárias é sujeita a prévia  deliberação do órgão executivo, 
devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia. ---------------- 
------ De acordo com as instrução da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento da Região Norte e da Autoridade de Gestão do 
ON.2, é obrigatório proceder à abertura de uma Conta bancária 
especifica para depósito  das Cauções de Garantia para as obras 
financiadas pelo QREN, não podendo ser movimentadas outras 
operações. --------------------------------------------------------------------------- 
------- O não cumprimento desta obrigação, implica a não validação 
da despesa por parte da Autoridade de Gestão, ficando a mesma 
suspensa até ser recebida a documentação comprovativa. 
------- Uma vez que a conta indicada para o recebimento das 
receitas do QREN é da Caixa Geral de Depósitos, proponho que se 
assim o entenderem, que a nova conta seja também aberta na 
mesma Instituição Bancária”. --------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
concordar com o teor da supra referida  informação e autorizar a 
abertura de uma Conta Bancária especifica para depósitos das 
Cauções de Garantia para as obras financiadas pelo QREN. ------ 
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------- Mais foi deliberado conceder poderes ao Senhor Presidente 
para, em nome do Município proceder à assinatura para abertura da 
referida conta bancária. ----------------------------------------------------------  
 
-------- 7. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE A E D) CIRCUITO N.º 2 E 4 
RESPETIVAMENTE – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA: - Foi presente, em anexo à informação da Divisão 
Administrativa e Financeira, datada de dezanove de setembro de 
dois mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,419, a 
minuta do Contrato referente ao Procedimento por Concurso 
Público de “Circuitos Especiais por Lotes, destinados ao Transporte  
escolar (lote A e D) circuito n.º 2 e 4 respetivamente”, a celebrar 
entre o Município de Mogadouro e a sociedade Táxis do Nordeste, 
Lda. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a supra referida minuta. ----------------------------------------------- 
 
-------- 8. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE B) CIRCUITO N.º 2 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente, em 
anexo à informação da Divisão Administrativa e Financeira, datada 
de dezanove de setembro de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,I,GE,418, a minuta do contrato referente ao 
Procedimento por Concurso Público de “Circuitos Especiais por  
lotes, destinado ao transporte escolar (lote B) circuito n.º 2.”,a  
celebrar entre o Município de Mogadouro e a sociedade Rodonorte 
Transportes Portugueses, S. A.   ---------------------------------------------- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
aprovar a supra referida minuta. ---------------------------------------------- 
 
------- 9. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE C) CIRCUITO N.º 3 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: -  Foi presente, em 
anexo  à informação da Divisão Administrativa e Financeira datada 
dezoito de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
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2013,EXP,I,GE,414, a minuta do contrato referente ao 
Procedimento por concurso público de “Circuitos  Especiais por 
Lotes, destinados ao transporte escolar (lote C) circuito n.º 3” a 
celebrar entre o Município de Mogadouro a Acácio Sousa, Lda. -- 
 
------- 10. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE F) CIRCUITO N.º 6 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente, em 
anexo à informação da Divisão Administrativa e Financeira datada 
de dezoito de outubro de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,I,GE,412, a minuta do contrato referente ao 
Procedimento por Concurso Público de “Circuitos Especiais por 
Lotes, destinado ao transporte de escolar (lote F) circuito n.º 6”, a 
celebrar entre o Município de Mogadouro e Manuel dos Santos 
Falcão. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a supra referida minuta. ------------------------------------------- 
 
------- 11. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 
TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE I) CIRCUITO N.º 9 – 
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A Câmara, 
analisada a minuta do contrato referente ao Procedimento por 
Concurso Público de “Circuitos Especiais por lotes, destinados ao 
transporte escolar (lote I) circuito n.º 9”, a celebrar entre o Município 
de Mogadouro e Baltazar do Nascimento Rego, anexa à informação 
da Divisão Administrativa e Financeira, datada de dezoito de 
outubro de dois mil e treze e registada com a referência 
2013,EXP,I,GE,413, deliberou, por unanimidade, aprová-la. -------  
 
------ 12. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO 
CONCELHO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - 
A Câmara, analisada a minuta do contrato referente ao 
Procedimento por Ajuste Direto de “Sinalização Horizontal e Vertical 
no Concelho”, anexa à informação da Divisão Administrativa e 
Financeira, datada de vinte e seis de setembro de dois mil e treze, 
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registada com a referência 2013,EXP,I,GE,425, deliberou, por 
unanimidade, aprová-la. --------------------------------------------------------- 
 
------- 13. CAPELA MORTUÁRIA – RELATÓRIO PRELIMINAR DE 
ANÁLISE DE PROPOSTAS – INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: -  Foi 
presente o Relatório Preliminar de Seleção e Ordenação dos 
Concorrentes referente ao Concurso Público para Adjudicação da 
Empreitada da “Capela Mortuária”, aberto na sequência da 
deliberação de Câmara de catorze de maio de dois mil e treze.  
-------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de doze de 
setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1282, deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de adjudicar a supra identificada empreitada ao 
concorrente Manuel Joaquim Caldeira, Lda., pelo valor de 
quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta e nove 
euros e noventa e oito cêntimos (€466.349,98), acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor, pelo prazo de trezentos e sessenta e cinco 
(365) dias. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------- Mais foi deliberado, nos termos da Lei conceder um prazo  
aos concorrentes para, querendo, se pronunciarem sobre a 
presente intenção de adjudicação.  ------------------------------------------- 
 
-------- 14. PAVIMENTAÇÃO DO C. M. 1163 ENTRE A E. N. 315 E 
O LIMITE DO CONCELHO – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA 
DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade de Obras 
Municipais, datada de onze de setembro de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,1279, datada de 
onze de setembro de dois mil e treze, à qual se encontra em anexo 
o auto de receção provisória da empreitada de “Pavimentação do C. 
M. 1163 entre a E. N. 315 e o Limite do Concelho”. ---------------------- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Auto de Receção Provisória supra referido. ------------- 
 
------- 15. RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS INTERIORES DO 
CEMITÉRIO DE MOGADOURO – AUTO DE RECEÇÃO 
DEFINITIVA DA OBRA – PEDIDO DE LIBERTAÇÃO DE 
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CAUÇÃO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 
de Obras Municipais, datada de dezanove  de setembro de dois mil 
e treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,1336 e 
depois de analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
homologar o auto de receção definitiva da empreitada de 
“Recuperação dos Passeios Interiores do Cemitério de Mogadouro”, 
no valor de trinta e três mil, quinhentos e oitenta e oito euros e 
oitenta e cinco cêntimos (€33.588,85). --------------------------------------- 
-------- Mais foi deliberado autorizar a libertação de todas as 
garantias prestadas. -------------------------------------------------------------- 
 
-------- 16. PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 601 DA E. N. 221 A 
TRAVANCA – PEDIDO DE VISTORIA PARA LIBERTAÇÃO DE 
CAUÇÃO – AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e três  
de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1351 e depois de analisado o assunto 
deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria para 
libertação faseada de caução da empreitada de “Pavimentação da 
E.M. 601 da E.N. 221 A Travanca”, no valor cento e oitenta e um 
mil, cento e quarenta e dois euros e sessenta cêntimos 
(€181.142,60). ---------------------------------------------------------------------- 
-------- Mais foi deliberado autorizar a libertação de todas as 
cauções prestadas. ---------------------------------------------------------------- 
 
------- 17. SUBSTITUIÇÃO DA ADUTORA DO CRUZAMENTO DO 
SOUTO A VALVERDE E PROLONGAMENTO DA REDE DE 
ÁGUA MOGADOURO À QUINTA DA RIBEIRINHA – AUTO DE 
VISTORIA PARA LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÃO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A 
Câmara, na sequência da informação da Unidade de Obras 
Municipais, datada de vinte e três de setembro de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,1355 e depois de 
analisado o assunto deliberou, por unanimidade, homologar o Auto 
de Vistoria para Libertação Faseada de Caução da empreitada de 
“Substituição da Adutora do Cruzamento do Souto a Valverde e 
Prolongamento da Rede de Água à Quinta das Ribeirinha” no valor 
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de cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um euros e 
quarenta e dois cêntimos (€54.981,42). -------------------------------------- 
-----Mais foi deliberado autorizar a libertação faseada da caução na 
percentagem de mais quinze por cento (15%) da caução total da 
obra. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ 18. BENEFICIAÇÃO DA E. M. 593 ENTRE MOGADOURO E 
VALVERDE – MEIRINHOS – AUTO DE VISTORIA PARA 
LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÃO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A CÂmara, na sequência da 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de vinte quatro 
de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1358 e depois de analisado o assunto 
deliberou, por unanimidade homologar o Auto de Vistoria Para 
Libertação Faseada de Caução da empreitada de “Beneficiação da 
E. M. 593 entre Mogadouro e Valverde-Meirinhos”, no valor de  um 
milhão, cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e sete euros e 
cinquenta e sete cêntimos (€1.053.367,57). -------------------------------- 
------- Mais foi deliberado, autorizar a libertação faseada da caução 
na percentagem de mais quinze por cento (15%) da caução total da 
obra. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 19. ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 
MOGADOURO – ARRUAMENTOS PERIFÉRICOS – AUTO DE 
VISTORIA PARA LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÃO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A 
Câmara, na sequência da informação da Unidade de Obras 
Municipais, datada de vinte e quatro de setembro de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,1359,  
deliberou, por unanimidade homologar o Auto de Vistoria  Para 
Libertação Faseada de Caução da empreitada da “Escola do 1.º 
CEB e Jardim-de-Infância de Mogadouro” e autorizar a  libertação 
faseada da caução na percentagem de mais quinze por cento 
(€15%) da caução total da obra supra referenciada. ------------------- 
 
------- 20. ARRANJO URBANÍSTICO DA ENTRADA DE 
BRUNHOSINHO – AUTO DE VISTORIA PARA LIBERTAÇÃO 
FASEADA DE CAUÇÃO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE 
OBRAS MUNICIPAIS:  - A Câmara, na sequência da informação da 
Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e quatro de setembro 
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de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1361, deliberou, por unanimidade, homologar o 
Auto de Vistoria Para Libertação Faseada de Caução da 
Empreitada do “Arranjo Urbanístico da Entrada de Brunhosinho” e 
autorizar a libertação faseada da caução na percentagem de mais 
quinze por cento (15%) da caução total da obra. -------------------------- 
 
------- 21. ARRANJO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DE 
SANTO CRISTO EM BEMPOSTA – AUTO DE VISTORIA PARA 
LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÃO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e 
cinco de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1370 e depois de analisado o assunto 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para 
Libertação Faseada de Caução da empreitada supra identificada e 
autorizar a libertação faseada da caução na percentagem de mais 
quinze por cento (15%) da caução total da obra. -------------------------- 
 
------ 22. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 600 ENTRE A E. N. 219 E S. 
MARTINHO DO PESO - AUTO DE VISTORIA PARA 
LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÃO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequencia da 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e 
cinco de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1354, e depois de analisado o assunto 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para 
Libertação Faseada de Caução da empreitada da “Estrada 
Municipal entre o Complexo Desportivo e Zava” a autorizar a 
libertação faseada da caução na percentagem de mais trinta por 
cento (30%) da caução total da obra. ---------------------------------------- 
 
------ 23. ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O COMPLEXO 
DESPORTIVO E ZAVA – AUTO DE VISTORIA PARA 
LIBERTAÇÃO FASEADA DE CAUÇÃO. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da 
informação da Unidade de Obras Municipais datada de vinte e três 
de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,1354 e depois de proceder à analise do assunto 
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deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Vistoria para 
Libertação Faseada de Caução da empreitada supra referenciada e 
autorizar a libertação faseada da caução da empreitada da “Estrada 
Municipal entre o Complexo Desportivo e Zava”. Mais foi deliberado 
autorizar a libertação faseada da caução na percentagem de mais 
trinta por cento (30%) da caução total da referida obra. -----------------  
 
------ 24. BENEFICIAÇÃO DA RUA DAS EIRINHAS EM ZAVA – 
CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - O assunto foi retirado da ordem de trabalhos uma 
vez que o mesmo foi já objeto de deliberação em reunião de 
Câmara de vinte e nove de agosto de dois mil e treze. ------------------ 
 
------ 25. INFILTRAÇÕES NA HABITAÇÃO DA SRA. ANA LÚCIA 
MIGUEL, EM GREGOS – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação 
da Unidade de Obras Municipais, datada de dezoito de setembro de 
dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,1314. ------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
homologar a Conta Final da obra de “Infiltrações na Habitação da 
Sra. Ana Lúcia Miguel, em Gregos”, no total de quinhentos e vinte e 
nove euros (€529,00). ------------------------------------------------------------ 
 
------- 26. PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA NA 
CASTANHEIRA – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade 
de Obras Municipais, datada de seis de setembro de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,1266. ---------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
homologar a Conta Final da obra de “Prolongamento da Rede de 
Água na Castanheira”, no total de três mil, cento e vinte euros 
(€3.120,00). -------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 27. PAGAMENTO DE REFEIÇÕES A ALUNOS 
CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DE CASTRO 
VICENTE. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a informação da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Social, datada vinte e seis de 
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setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,UOCUL,I,GE,1378, referente a uma petição apresenta por 
pais de alunos do ensino pré-escolar de Castro Vicente a comunicar 
que os seus filhos têm atribuído pela Segurança Social, o escalão 
um do abono de família, entregando a respetiva declaração. ---------- 
------ A Técnica refere que tem sido procedimento habitual do 
Município considerar estes pedidos de alunos carenciados e 
atribuir-lhes o almoço gratuito. -------------------------------------- 
------- A Técnica refere ainda que o montante total do apoio a 
cabimentar é de mil seiscentos e trinta e oito euros (€1.638,00) e 
que o fornecimento deverá ser solicitado ao Centro Social e 
Paroquial dos Cerejais, entidade que fornece já as refeições aos 
alunos deslocados daquela escola. ----------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
concordar com o teor da  aludida informação e autorizar a atribuição 
do apoio solicitado aos alunos Afonso Dinis, Samuel André 
Carvalho Freitas e Sara Raquel Xavier Felix, após cabimentação da 
referida verba pelo Núcleo de Contabilidade. ----------------------------- 
 
-------- 28. PARTIDO SOCIALISTA DE MOGADOURO – PEDIDO 
DE CEDÊNCIA DO PARQUE DE CAMPISMO. Para ratificação: - 
Foi presente uma petição oriunda da Comissão Politica do Partido 
Socialista de Mogadouro, datada de onze de setembro de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,4176, a solicitar a 
cedência do Parque de Campismo, no dias catorze e quinze de 
setembro, para realização de uma atividade política/cultural da 
Juventude Socialista de Mogadouro. ----------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente, exarado em treze de 
setembro de dois mil e treze,  que deferiu o solicitado. ------------------ 
 
------- 29. NOVO LAR DE IDOSOS - INFORMAÇÃO SOBRE 
VALIDAÇÃO DAS DESPESAS – AUTO DE VISTORIA N.º 21. 
Para conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do auto de 
medição com o número vinte e um, registado com a referência 
2013,EXP,I,GE,422, relativo à execução das obras de Construção 
do Novo Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de 
Mogadouro, no total de duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e 
vinte e seis euros e sessenta e seis cêntimos (€292.526,66). --------- 
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------- 30. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE 
RAÇA MIRANDESA – RELATÓRIO DE DESPESA DO 
CONCURSO NACIONAL. Para conhecimento: - A Câmara tomou 
conhecimento do teor da comunicação da Associação dos 
Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, datada de vinte e sete de 
setembro de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,4533. ------------------------------------------------------------ 
  
------ 31. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BOVINOS DE 

RAÇA MIRANDESA – AGRADECIMENTO. Para conhecimento: - 

A Câmara tomou conhecimento do teor da Comunicação oriunda da 

Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Mirandesa, datada 

de três de setembro de dois mil e treze, registada com a referência 

2013,EXP,E,GE,4534. ------------------------------------------------------------ 

 

- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 

pagamentos efetuados entre o dia 10 de setembro e o dia sete de 

outubro, no valor de um milhão, cento e cinquenta e oito mil, 

trezentos e noventa e seis euros e sessenta e seis cêntimos 

(€1.158.396,66) --------------------------------------------------------------------- 

 

------- 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 minutos, de que para constar se 

lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira, ____________, 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, redigi e subscrevi. ---- 


