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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MOGADOURO 

 

 

 

Aos trinta dias do mês de Abril do ano dois mil e doze, 

reuniu a Assembleia Municipal de Mogadouro, pelas 

nove horas e trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, sob a presidência de Ilídio Granjo Vaz, 

Presidente da Mesa, de Sandra Carina Cardoso Teixeira 

de Sampaio Mesquita, Primeiro Secretário e de Domingos Alfredo 

Fernandes Amaro, Segundo Secretário. -------------------------------------------

-------Para se verificar da existência de quórum, procedeu-se à chamada, 

estando presentes cinquenta e dois elementos dos cinquenta e sete que 

constituem este órgão: ---------------------------------------------------------------

-------Ilídio Granjo Vaz, José Maria Preto, Domingos Alfredo Fernandes 

Amaro, José Augusto Paiva Lima, Aníbal José Moreno, Antero Augusto 

Neto Lopes, Sandra Carina Cardoso Teixeira de Sampaio Mesquita, 

Antónia de Jesus Moura Cardoso, Carlos Manuel Vinhais Conde, Manuel 

Alfredo Preto, Alfredo Augusto Ferreira, Belmiro Joaquim Mendes 

Ferreira, José Augusto Rodrigues Mendes, Américo Luis Amador, 

Alexandre Fernandes Teiga, Ilídio Simões Martins, António Manuel 

Ramos Pimenta de Castro, Maria Teresa Afonso Pimentel Vilariça, Maria 

Eugénia Batista Mesquita Cabanal, Augusto Manuel Vaz, Jaime dos Santos 

Gaspar, Luis Maria Mouro, Altino dos Anjos Aleixo, Ana Rita Marcos 

Carrasco, Bruno Alexandre Lagareiro Amador, Ester de Fátima Parra 

Martins, António Luis Bernardo Martins, José Francisco Moreno, José dos 

Santos Carrasco, Ricardo Manuel Martins Cordeiro, Luis Filipe Silva 

Parreira em substituição de José Carlos Ferreira Lopes, Presidente da Junta 

de Freguesia de Castelo Branco, nos termos da alínea c), do artigo 38, da 

Lei – 5-A/2002, António Joaquim Valença, Luis António Rodrigues 

Fernandes, Francisco Joaquim Lopes, Martinho do Nascimento Major, José 

Joaquim Moura, Luis Pedro Martins Lopes, Francisco Narciso Esperança, 

Francisco Manuel Fernandes, Agostinho Joaquim Fernandes, Vítor Manuel 

de Oliveira Coelho, José Joaquim Pinto, Manuel António Preto, Carlos 

Manuel Lourenço Luis, Belarmino Silvestre Pinto, Rui Manuel Felgueiras 

Mesquita, Dulcíneo Augusto Rodrigues, José Francisco Bento Sanches 

Branco, Afonso Henrique Gonçalves, Manuel Maria Sousa, Daniel 

Joaquim Paulo e Corina Xavier em substituição de Manuel dos Anjos 

 13ª 

ªªªª 

 

 



 550 

Garcia, Presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho dos Galegos, nos 

termos da alínea c), do artigo 38, da Lei – 5-A/2002 ----------------------------

-------Foi justificada a falta aos Deputadas Municipais Maria Zita 

Rodrigues França Costa, Abel Maria Barranco, Filipa Isabel Serafim 

Martins, Vitor Manuel Purralo Madaleno, Presidente da Junta de Freguesia 

de Azinhoso, Ilídio Miguel Martins Rito, Presidente da Junta de Freguesia 

de Bruçó.------------------------------------------------------------------------------- 

-------Verificada a existência de quórum, o Presidente da Mesa declarou 

aberta a sessão, tendo por base a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------- 

-------1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------ 

-----------1.1 Apreciação e deliberação sobre a ata da sessão anterior. ---- 

-----------1.2 Informação da Correspondência Recebida e Expedida. -------

-----------1.3 Assuntos de interesse relevante para o Município. -------------

-------2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------

-----------2.1 Apreciação da informação do Presidente da Câmara 

Municipal acerca da atividade do Município, bem como da situação 

financeira do mesmo – alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----------2.2 Análise e deliberação sobre “Documentos de Prestação de 

Contas Relativas ao Ano Financeiro de 2011”. --------------------------------- 

-----------2.3 Outros Assuntos. ----------------------------------------------------- 

-------3. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. ----------------------------------- 

 Presidente da Assembleia declarou abertos os trabalhos e 

convidou os Deputados Municipais Sandra Carina Cardoso Teixeira de 

Sampaio Mesquita e Domingos Alfredo Fernandes Amaro para ajudar nos 

trabalhos da Mesa”. ------------------------------------------------------------------ 

 Presidente da Assembleia apresentou de seguida o primeiro 

ponto da Ordem de Trabalhos: ----------------------------------------------------- 

-------1. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 
-----------1.1 Apreciação e deliberação sobre a ata da sessão anterior. ---- 

 Aníbal Moreno usou da palavra e perguntou se foi feita a adenda à 

ata anterior em relação à Moção apresentada sobre o IC5. --------------------- 

 Presidente da Assembleia usou da palavra e disse: “não 

havendo mais intervenções vou colocá-la à votação. ----------------------------

-------Aprovada por maioria, com zero (0) votos contra, três (3) abstenções, 

(por não terem estado presentes na anterior sessão) e quarenta e seis (46) 

votos a favor.”. ----------------------------------------------------------------------- 

-------Vamos passar ao ponto 1.2 Informação da Correspondência 

Recebida e Expedida. --------------------------------------------------------------- 

-------Todos os Senhores Deputados tiveram conhecimento, através da 

documentação que lhe fora oportunamente enviada. ----------------------------

----------1.3 Assuntos de interesse relevante para o Município; ------------- 
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-------Abertas as inscrições intervieram os Senhores Deputados: ------------- 

 Domingos Amaro referiu que era imoral, que os Jovens da 

Comissão de Festas de Santa Ana, pagassem o espaço na feira dos Gorazes. 

-------Agradeceu há Câmara Municipal porque decorridos 3 anos foram 

compor o que estragaram e que a empresa não fez o trabalho bem feito.-----

-------Falou da água que, vindo cristalina da terra, chega a nossas casas em 

más condições. ------------------------------------------------------------------------

-------Disse ainda que havia construções ilegais que deviam ser demolidas.-

-------Apelou aos Senhores Presidentes da Junta para que se empenhem na 

recuperação de pombais. ------------------------------------------------------------ 

 José Maria Preto considerou que a problemática da água e a 1ª 

questão são assuntos relevantes para o Município, todavia a 2ª questão 

denota um certo interesse pessoal que não deveria ser colocado pelo Senhor 

Deputado Domingos Amaro, uma vez que lhe diz diretamente respeito. ----

-------Felicita o Presidente do Município pela referência nos jornais pela 

boa gestão da Câmara.----------------------------------------------------------------

-------Falou sobre o quiosque, que deveria ser bonito, estético, ter 

equilíbrio, e sentido prático.---------------------------------------------------------

-------Relembrou a necessidade da revisão do regulamento de feiras e 

mercados. ------------------------------------------------------------------------------

-------Relativamente ao intercâmbio com Ploumagoar disse que a 

Assembleia gostaria de saber o que foi feito, que sempre houvera um grupo 

de trabalho para o efeito, mas que até ao momento nada lhe fora 

transmitido. ----------------------------------------------------------------------------    

 Aníbal Moreno questionou o Senhor Presidente sobre a inspeção 

havida na Câmara Municipal e quais os motivos porque tem que exercer o 

contraditório. --------------------------------------------------------------------------

-------Falou ainda para quando o Conselho Municipal de Juventude. --------            

 Presidente da Câmara referindo-se à Santa Ana, disse que ia 

fazer um poema em honra da Santa Ana e da Senhora do Caminho. ---------

-------Sobre a qualidade da água informou que a mesma está relacionada 

com a existência de excesso de manganês e que já foram tomadas as 

diligências necessárias para superar o problema. --------------------------------

-------Quanto a projetos ilegais respondeu de que não tinha conhecimento 

dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------

-------Referindo-se ao quiosque achou que o local era o ideal, que o projeto 

é da responsabilidade do Senhor arquiteto, considerou-o pouco cómodo e 

funcional, e que na altura adequada poderá ser alterado. -----------------------

-------Sobre o Regulamento de Feiras e Mercados informou que está a ser 

tratado.----------------------------------------------------------------------------------

-------Segundo informação que lhe chegara, o IC5 irá abrir às 19 horas do dia 

2 de Maio. -----------------------------------------------------------------------------

-------Quanto à ida para Ploumagoar será do dia 22 ao dia 29 de Junho. -----
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-------Finalmente referiu-se ao relatório final do IGAL informando que ainda 

não viera, pelo que quando for recebido será dado conhecimento à 

digníssima Assembleia Municipal. ------------------------------------------------             

 João Henriques informou que a responsabilidade dos projetos é do 

projetista. Referindo-se aos lotes não ocupados na zona industrial informou 

não ser jamais permitido haver transações entre terceiros, devendo os 

mesmos reverter a favor da Câmara Municipal. ---------------------------------

-------Sobre o Conselho Municipal da Juventude, não vê que haja qualquer 

inconveniente para o Município. --------------------------------------------------- 

 Domingos amaro referindo-se à questão que lhe fora colocada 

disse que foram feitas sessões de divulgação em grupos de aldeias, e 

pretende saber, se existe o Centro de Informação Autárquica para o 

Consumidor no Município. ---------------------------------------------------------

 José Maria Preto perguntou quem e onde foram feitas as sessões 

e esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------

 Aníbal Moreno referiu que a Câmara não devia desistir da revisão 

do PDM. ---------------------------------------------------------------------------------

-------Perguntou o porquê do exercício do contraditório em relação ao IGAL. -
 Ilídio Martins deu os parabéns pelas comemorações do 25 Abril. ---

-------Falou do apoio medicamentoso à população carenciada.-----------------

-------Perguntou qual o ponto da situação das obras da ribeira do Juncal e se 

está previsto zonas de estacionamento pago. -------------------------------------

-------Referindo-se à Toponímia, é seu entendimento que anda de rastos-----

-------Felicitou a existência de uma nova via de acesso mais ou menos 

condigna e pergunta se tem havido alguma preocupação com as 

dificuldades criadas por esta via, para caminhos agrícolas. --------------------

-------Finalmente pergunta se a melhoria no acesso aos serviços TDT teve 

alguma solução. ----------------------------------------------------------------------

-------Sobre o quiosque disse que dá ideia que vamos ter quiosque para uns 

anos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Presidente da Câmara tomou a palavra respondendo que 

estacionamentos pagos nas ruas, nem pensar. ------------------------------------

-------Que o assunto da Toponímia está a ser reprogramado. ------------------

-------Quanto ao IC5 informou que quem tiver problemas sobre os caminhos 

agrícolas deve trazê-los à Câmara, para posterior resolução. ------------------

-------Sobre o IGAL esclareceu que quando vier o relatório final ficará à 

disposição de todos. ------------------------------------------------------------------  

 João Henriques referindo-se ao PDM informou, qua a empresa 

Bastos contínua com o projeto, que não o parou, mas considerou que anda 

mais devagar. -------------------------------------------------------------------------

-------Sobre o TDT disse que há zonas sombra, mas que a PT está a cumprir 

com o caderno de encargos. ---------------------------------------------------------  
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 António Pimentel referiu-se à problemática dos concursos, do 

QREN, e da Lei dos compromissos. --------------------------------------------------

-------Sobre o restaurante a edificar na zona industrial, concordou que 

poderá aguardar melhores dias. ----------------------------------------------------

-------Sobre a questão das feiras, o assunto em referência terá que ser 

devidamente analisado, que já visitou a feira de Podence, mas a existência 

de outros constrangimentos impedem soluções rápidas. ------------------------

 Domingos Amaro disse que as candidaturas são feitas com 

compromisso Agroambiental e que a sua divulgação foi feita 

atempadamente. ----------------------------------------------------------------------  

 Presidente da Assembleia usou da palavra e disse: “não 

havendo mais intervenções dou novamente a palavra à Câmara para se 

pronunciar relativamente ao período da ordem do dia ”. -----------------------  

-------2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------- 

-----------2.1 Apreciação da informação do Presidente da Câmara 

Municipal acerca da atividade do Município, bem como da situação 

financeira do mesmo – alínea e) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 

de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------                 

-------Vamos passar ao ponto 2.2. --------------------------------------------------

-----------2.2 Análise e deliberação sobre “Documentos de Prestação de 

Contas Relativas ao Ano Financeiro de 2011”. --------------------------------- 

-------O ponto 2.2 foi aprovado por maioria com zero (0) votos contra, doze 

(12) abstenções e trinta e nove (39) votos a favor. ------------------------------

 Aníbal Moreno apresentou uma declaração de voto que diz o 

seguinte: “a Prestação de Contas nas Autarquias tem como finalidade o 

cumprimento da Lei das Finanças Locais e demais legislação autárquica e a 

comparação do que foi previsto e planeado, expresso nos P.P.I e 

Orçamentos Previsionais, com o que efetivamente foi executado, é sobre 

esta comparação que a análise deve incidir. --------------------------------------

-------Para um Orçamento apresentado para o ano de 2011 com o valor de € 

26.346.126 teve uma realização de € 17.165.534, pelo lado da despesa, 

enquanto que, pelo lado da receita se cifrou em € 16.368.280, em média, 

verificámos que 36% do orçamento ficou por executar, mas diga-se, em 

abono da verdade, não foi tão mau como vinha a acontecer nos últimos 

anos. No que se refere a execução do P.P.I a sua realização ficou nos 56%, 

mais baixa em sete pontos percentuais se comparado com o Orçamento 

global e isto acontece no ano em que o Município arrecadou € 4.229.023 de 

fundos comunitários, valor este que representa 26% da receita total. 

Verifica-se que dos € 14.219.286 previstos, ficaram por executar € 

6.252.671, ou seja 44% do P.P.I ficou por executar, grande parte das 

rubricas constantes do P.P.I não tiveram qualquer realização. -----------------

-------Das Transferências de Capital para as Freguesias orçadas em € 
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500.000 apenas foram transferidos € 282.679, não havendo qualquer tipo 

de equidade na sua distribuição, nem transparência na atribuição dos 

protocolos, dada a sua disparidade entre freguesias, como se pode ver pelo 

mapa das transferências de capital para as freguesias, não é desta forma que 

se valorizam as freguesias e se lhe dá mais responsabilidade na sua gestão”. 

-------Vamos passar ao ponto 2.3 Outros Assuntos ----------------------------- 

 Sandra Mesquita disse que ficou contente por as comemorações 

do 25 de Abril terem corrido bem. -------------------------------------------------

-------Sobre a toponímia disse que com as novas infraestruturas, as placas e 

nomes em falta ficarão com o novo enquadramento. ----------------------------

-------Para a confraria das casulas pediu à Câmara Municipal um espaço 

para a instalação da sua sede, adiantando que o ideal seria no antigo Banco 

Pinto & Sotto Mayor. ----------------------------------------------------------------

 Domingos Amaro opinou que se o quiosque estivesse noutro sítio 

não chocaria, sugerindo que no atual espaço se construísse um quiosque 

com formato de pombal tradicional. -----------------------------------------------

 Ilídio Martins falou da investigação do IGAL, e que fosse dado 

conhecimento das inspeções concretizadas entre 2005-2009, porque a 

Assembleia Municipal tem o direito de as receber. ------------------------------

-------Em relação ao TDT questionou que não havendo uma cobertura 

integral não seria correto sermos espoliados e termos de pagar para ver os 

quatro canais generalistas. ----------------------------------------------------------

-------Perguntou o porquê da comédia de Urrós ainda não ter sido publicada 

em papel. ------------------------------------------------------------------------------

-------Relativamente à toponímia teria dito que não se referiu a possíveis 

topónimos novos, que se tinha referido aos antigos: Abade de Baçal, 

Calouste Gulbenkian, faltando a Praça 25 de Abril. -----------------------------  

 Altino Aleixo considerou que havia mais ideias peregrinas no 

concelho do que falcões. ------------------------------------------------------------

-------Há três anos que não há nenhuma Assembleia Municipal que não se 

tenha falado em cozinhas regionais, que lhe parece que o restaurante já foi 

e que as cozinhas regionais deviam ter ido na mesma fase do projeto. A 

Câmara devia comprar os porcos, mandar fazer os enchidos, convidar os 

ilustres para os comer. ---------------------------------------------------------------

-------Que a sua mensagem muitas das vezes, ou quase todas, não é 

entendida por todos. ------------------------------------------------------------------          

 José Maria Preto disse que a escola básica e secundária de 

Mogadouro, tem um projeto de ajardinamento e solicitou aos Senhores 

Presidentes de Junta uma oliveira para posterior gravação de uma placa 

alusiva à sua freguesia. --------------------------------------------------------------

 Presidente da Assembleia passou ao último ponto da Ordem 

de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------

-------3. Período de intervenção do público. ----------------------------------- 
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 Presidente da Assembleia, após verificar não haver público 

presente na sala, deu por encerrado este ponto dando de seguida a palavra 

ao Segundo Secretário da Mesa para que procedesse à leitura da Ata em 

minuta. ---------------------------------------------------------------------------------

-------Finda a leitura da Ata o Presidente da Assembleia põe à votação a ata 

em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 92.º da Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a fim de que tudo o que foi tratado nesta Sessão se torne executório 

imediatamente tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. --------------

-------Às doze horas e cinquenta minutos o Presidente da Mesa deu por 

encerrados os trabalhos, do que, para constar, se lavrou a presente ata que 

eu, Maria Isabel Sarmento Martins Preto, funcionária de apoio 

administrativo à Assembleia Municipal redigi e subscrevi. -------------------- 
 

 

 

 

 

 A funcionária de apoio 

 

_________________ 
 (Maria Isabel S. M. Preto) 

 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

__________________ 
 

(Ilídio Granjo Vaz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1) Esta acta é constituída por 2.534 palavras, distribuídas por 7 páginas e 292 linhas* 

 


