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------------------------ Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Mogadouro, realizada no dia dezassete de Março do ano de dois 

mil e nove. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos dezassete dias do mês de Março do ano de dois mil e 

nove, no edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, pelas 

nove horas e vinte minutos, sob a presidência do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Moraes 

Machado e dos Excelentíssimos Vereadores Francisco António 

Castro Pires, João Manuel dos Santos Henriques, Fernando José 

Bártolo, Antero Augusto Neto Lopes e Dário Rodrigues Mendes e 

comigo António Luís Moreira, Chefe de 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 senhor vereador 

António Joaquim Pimentel por se encontrar em representação do 

Município numa reunião de trabalho em Salamanca e proceder de 

seguida à apreciação e votação dos seguintes pontos: ----------------- 

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

dezasseis de Março. Verificou-se um total de disponibilidades no 

valor de um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, 

quinhentos e noventa e quatro euros e dez cêntimos 

(€1.464.594,10). ------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
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1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 03/03/2009. --------------------------------------------------------------- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. ----------------------------- 

3. 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA DESPESA 

DO ANO DE 2009. Para ratificação. ------------------------------------------ 

4. 2.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL DO 

ANO DE 2009. Para ratificação. ----------------------------------------------- 

5. 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2009. Para ratificação. ----------------- 

6. 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – 2009 – PROPOSTA 

DO SENHOR PRESIDENTE. Análise e Deliberação. -------------------- 

7. REQUALIFICAÇÃO DO ARMAZÉM DE RECOLHA E 

MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA 

PROTECÇÃO CIVIL – APROVAÇÃO DO PROJECTO. Para 

ratificação. --------------------------------------------------------------------------- 

8. CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE APOIO ÀS ACTIVIDADES 

DA IGREJA EM PARADELA – RELATÓRIO PRELIMINAR. Análise 

e deliberação. ----------------------------------------------------------------------- 

9. ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO NÚCLEO DE QUEIJARIAS 

REGIONAIS – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E ADJUDICAÇÃO. 

Para ratificação. -------------------------------------------------------------------- 
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10.PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 595, DA E. N. 221 A PEREDO DE 

BEMPOSTA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE EMPREITADAS DA DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS. Análise e deliberação. ----------------------------------------- 

11. OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS DO 

MUNICÍPIO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação. - 

12. ARRANJO URBANÍSTICO EM URRÓS – APROVAÇÃO DE 

PROJECTO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação. ------------------- 

13.PAGAMENTO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES – 

REQUERIMENTO DE CÂNDIDA ISOLINA PIRES MELEIRO. 

Análise e deliberação. ------------------------------------------------------------ 

14. HIDROEQUADOR – APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO 

A DO AÇUDE DE SALDANHA. Análise e deliberação. ------------------ 

15. MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 

DE MOGADOURO E A SANTA CASA DE MOGADOURO. Análise e 

deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 

16. HUMBERTO GASTÃO CAMELO LOURENÇO – AQUISIÇÃO 

DE PARCELA DE TERRENO PARA ALINHAMENTO NA QUINTA 

DA AGUEIRA. INFORMAÇÃO DO FISCAL MUNICIPAL. Análise e 

deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 
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17. MOGARICUS COGUMELOS – SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LDA. - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE LOTE NO LOTEAMENTO 

INDUSTRIAL DE MOGADOURO 2. Análise e deliberação. ------------ 

18. SÍLVIA ISABEL CORDEIRO MARCOS – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE LOTE NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 

MOGADOURO 2. Análise e deliberação. ------------------------------------ 

19. PEDIDO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES PARA ENCONTRO 

DE CARAVANISTAS. Análise e deliberação. ------------------------------ 

20. PEDIDO DE ALARGAMENTO DOS HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. 

Para ratificação. -------------------------------------------------------------------- 

21. COMISSÃO DAS SOLENIDADES DO DIVINO SENHOR DOS 

PASSOS – MOGADOURO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

SUBSÍDIO. Análise e deliberação. -------------------------------------------- 

22. INTERTIL – SOCIEDADE PRODUTORA DE INERTES – 

PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 595 DA E. N. 221 A PEREDO DE 

BEMPOSTA. Para conhecimento. --------------------------------------------- 

23. RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE MOGADOURO 

– RELATÓRIO E CONTAS – 2008. Para conhecimento. --------------- 

24. OUTROS ASSUNTOS. ------------------------------------------------------ 
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***** 

------1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 03/03/2009: - Aprovada por unanimidade. ----- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------ Não foi presente qualquer processo. ----------------------------------- 

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

DESPESA DO ANO DE 2009. Para ratificação: - Explicada pelo 

vereador João Henriques a Câmara deliberou, por maioria, com três 

votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques e Dário Mendes e com três abstenções dos vereadores 

Francisco Pires, Fernando Bártolo e Antero Lopes, ratificar o 

despacho do Senhor Vice-presidente que aprovou a 4.ª Alteração 

ao Orçamento Municipal da Despesa do Ano de 2009, no total de 

cento e noventa e três mil e cento e dezoito euros (€193.118,00). --- 

------ 4.  2.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES 

MUNICIPAL DO ANO DE 2009. Para ratificação: - Explicada pelo 

vereador João Henriques a Câmara deliberou, por maioria, com três 

votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques e Dário Mendes e com três abstenções dos vereadores 

Francisco Pires, Fernando Bártolo e Antero Lopes, ratificar o 

despacho do Senhor Vice-presidente que aprovou a 2.ª Alteração 

ao Plano de Actividades Municipal do Ano de 2009 na importância 

de trinta e cinco mil euros (€35.000,00), em diminuições. -------------- 

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

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2009. Para ratificação: - Explicada 

pelo vereador João Henriques a Câmara deliberou, por maioria, 

com três votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques e Dário Mendes e com três abstenções dos vereadores 

Francisco Pires, Fernando Bártolo e Antero Lopes, ratificar o 

despacho do Senhor Vice-presidente que aprovou a 4.ª Alteração 
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ao Plano Plurianual de Investimentos do Ano de 2009 no valor de 

oitenta mil euros (€80.000,00), em reforços e diminuições. ------------ 

------- 6. 1.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – 2009 – 

PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE. Análise e deliberação: - 

A Câmara, analisada a proposta de alteração do mapa de pessoal, 

apresentada pelo Senhor Presidente deliberou, por unanimidade 

aprovar a referida proposta que contempla a criação de um lugar de 

Técnico Superior de Sociologia, um lugar de Técnico superior de 

Arqueologia, um Lugar de Técnico Superior de História e a criação 

de um lugar de Técnico Superior de Educação Física. ------------------ 

------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 

64.º do Decreto-lei n.º169/99, de 18 de Setembro na redacção da 

pelo 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter a presente deliberação à 

Assembleia Municipal para aprovação do referido mapa de pessoal.   

------- 7. REQUALIFICAÇÃO DO ARMAZÉM DE RECOLHA E 

MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA 

PROTECÇÃO CIVIL – APROVAÇÃO DO PROJECTO. Para 

ratificação: - Foi presente o despacho do Senhor Presidente, 

exarado em cinco de Março do ano em curso, que aprovou o 

projecto de “Requalificação do Armazém de Recolha e Manutenção 

das Máquinas e Equipamentos da Protecção Civil”. ---------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade 

ratificar o referido despacho. ---------------------------------------------------- 

------ 8. CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE APOIO ÀS 

ACTIVIDADES DA IGREJA EM PARADELA – RELATÓRIO 

PRELIMINAR. Análise e deliberação: - Tendo por base o Relatório 

Preliminar apresentado pelo Júri do concurso a Câmara, analisado 

o assunto, deliberou, por unanimidade, adjudicar a elaboração do 

projecto de supra mencionado à firma DIMENGENHO – Gabinete 

de Arquitectura, Engenharia e Consultadoria, Lda., pelo montante 

de dois mil, cento e cinquenta euros (€2.150,00) mais IVA à taxa 

legal em vigor, por ser considerada a proposta de mais baixo preço.  
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-------- 9. ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO NÚCLEO DE 

QUEIJARIAS REGIONAIS – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E 

ADJUDICAÇÃO. Para ratificação: - Tendo por base o Relatório 

elaborado pelo Júri do Concurso, a Câmara deliberou por maioria 

com três votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques e Dário Mendes, e com duas abstenções dos vereadores 

Francisco Pires e Antero Lopes e um voto contra do vereador 

Fernando Bártolo, ratificar o despacho do senhor vereador com 

competências delegadas que adjudicou a elaboração do “Projecto 

do Núcleo de Queijarias Regionais” à empresa Geoestrutural – 

Consultores de Engenharia, Lda., com sede na Guarda, pelo 

montante de vinte e dois mil, duzentos e noventa e um euros e vinte 

cêntimos (€22.291,20) mais IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 

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

de acordo com a posição assumida na reunião de Câmara de vinte 

de Janeiro do corrente ano. ----------------------------------------------------- 

------- 10. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 595, DA E. N. 221 A 

PEREDO DE BEMPOSTA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS DA DIVISÃO DE 

OBRAS MUNICIPAIS. Análise e deliberação: - Foi presente um 

pedido da firma INERTIL – Sociedade Produtora de Inertes, Lda., 

datado do passado dia dois de Março do corrente ano a solicitar 

uma prorrogação graciosa de prazo, por um período de 90 dias. ----- 

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

do Sector de Empreitadas da Divisão de Obras Municipais, com o 

número 32, datada de cinco de Março do corrente ano, deliberou, 

por unanimidade, conceder a prorrogação de prazo solicitada. ------- 

  

------- 11. OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DAS FOSSAS SÉPTICAS 

DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DO SECTOR 

DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e 

deliberação: - A Câmara, tendo por base a informação do Sector 

de Obras por Administração Directa com o número 20, datada de 
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cinco de Março do corrente ano deliberou, por unanimidade 

proceder, por administração directa, à construção de novas 

trincheiras filtrantes das fossas sépticas do município. ------------------ 

------ Mais foi deliberado aprovar a realização da despesa no 

montante de vinte e três mil, seiscentos e noventa e oito euros 

(€23.698,00) relativos à execução das obras anteriormente 

mencionadas. ----------------------------------------------------------------------- 

------ 12. ARRANJO URBANISTICO EM URRÓS – APROVAÇÃO 

DE PROJECTO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA. Análise e deliberação: - Na 

sequência do pedido da Junta de Freguesia de Urrós a solicitar a 

beneficiação da Zona envolvente da Capela de Santa Cruz, em 

Urrós, a Câmara, tendo por base a informação número 19/2009, do 

Sector de Obras por Administração Directa, datada de vinte e sete 

de Fevereiro do corrente ano deliberou, por unanimidade, atribuir 

um subsídio no montante de nove mil, novecentos e cinquenta e um 

euros (€9.951,00), através de protocolo a celebrar para o efeito.  ---- 

------13. PAGAMENTO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES – 

REQUERIMENTO DE CÂNDIDA ISOLINA PIRES MELEIRO. 

Análise e deliberação: - Foi presente um pedido da Sra. Cândida 

Isolina Pires Meleiro, residente em Mogadouro, a solicitar o 

pagamento da água, referente à instalação número 3796, em nome 

de Afonso Nascimento Meleiro, marido da requerente, em duas 

prestações. -------------------------------------------------------------------------- 

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

indeferir o pedido de pagamento em prestações, uma vez que não 

está previsto no Regulamento Municipal em vigor. ----------------------- 

------ 14. HIDROEQUADOR – APROVEITAMENTO 

HIDROELÉCTRICO DO AÇUDE DE SALDANHA. Análise e 

deliberação: - Foi presente uma comunicação oriunda da firma 

Hidroequador – Exploração de Centrais Hidroeléctricas, Lda., com 

sede em Póvoa do Varzim, a manifestar o interesse em instalar no 
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Açude de Saldanha um projecto para exploração hidroeléctrica. ----- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a intenção de estudo do aproveitamento das águas 

sobrantes das barragens e açudes existentes no concelho. ----------- 

------ 15. MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA ENTRE O 

MUNICIPIO DE MOGADOURO E A SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE MOGADOURO. Análise e deliberação: - Foi 

presente a seguinte minuta de contrato programa: ----------------------- 

------ “Entre ---------------------------------------------------------------------------

-------- Entre o Município de Mogadouro, pessoa Colectiva número 

506851168, com sede no Largo do Convento de S. Francisco em 

Mogadouro, representada legalmente pelo seu Presidente, António 

Guilherme Sá de Moraes Machado, Dr., como primeiro outorgante, 

adiante designado como primeiro outorgante, ----------------------------- 

e ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, Pessoa Colectiva 

nº 500900280, com sede na Rua 5 de Outubro em Mogadouro, 

representada por, Francisco Joaquim Lopes, contribuinte número 

141653981, na qualidade de Vice – Provedor da Santa Casa, 

adiante designado como segundo outorgante, 

É celebrado o presente contrato – programa, que incorpora a 

parceria entre os dois outorgantes e, que se rege pelo disposto no 

Regulamento Municipal para a Concessão de Subsídios a 

Entidades e Organismos que prossigam no Município Fins de 

Interesse Público e pelas cláusulas seguintes: ---------------------------- 

------------------------------------- Cláusula 1ª ------------------------------------ 

------------------------------- Objecto do contrato ------------------------------ 

O presente contrato – programa tem por objecto o incentivo e a 

cooperação financeira entre os outorgantes, no âmbito específico 

do apoio destinado à Construção de um novo Lar de Idosos, na 

denominada Quinta da Agueira. ----------------------------------------------- 

 ------------------------------------ Cláusula 2ª ----------------------------------- 

-------------------- Período de vigência do contrato ---------------------- 
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Sem prejuízo do disposto na cláusula 6.ª, o período de vigência do 

presente contrato decorre desde a data da sua assinatura até ao 

terminus da supra referida empreitada não podendo o seu prazo de 

execução ultrapassar trinta e um de Dezembro de dois mil e onze.  - 

 -------------------------------- Cláusula 3ª -------------------------------- 

--------------------------------- Comparticipação financeira ----------------- 

1 – O primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro 

ao segundo outorgante através de subsídio, no montante de 

600.000,00€ (seiscentos mil euros), para a prossecução do 

objectivo definido na cláusula 1ª, conforme deliberação da Câmara 

Municipal datada de 17 de Março de 2009. --------------------------------- 

2 – O montante referido no número anterior será atribuído em 

função do número de camas, ou seja, 15.000,00€ (quinze mil 

euros), por cama. ------------------------------------------------------------------ 

3 – A verba referida no número um será libertada conforme a 

execução da obra, comprovada pelos respectivos autos e, de 

acordo com a disponibilidade financeira da Autarquia. ------------------ 

4 – Caso a candidatura efectuada ao abrigo do Programa 

Operacional Potencial Humano não seja aprovada, o presente 

Contrato – Programa não produzirá quaisquer efeitos. ------------------ 

------------------------------------ Cláusula 4ª ------------------------------------- 

-------------- Contrapartidas ao subsídio concedido -------------------- 

Da atribuição do subsídio referido na cláusula 3ª, decorrem as 

contrapartidas, a prestar pelo segundo outorgante, conforme 

definidas no Regulamento de Subsídios. ------------------------------------ 

------------------------------------- Cláusula 5ª------------------------------------- 

------------------------ Colaboração entre as partes ------------------------- 

O segundo outorgante compromete-se a assegurar uma estreita 

colaboração com o primeiro outorgante, com vista ao mais correcto 

acompanhamento e execução deste contrato e, em especial, a 

assegurar princípios de boa gestão financeira, tendo em conta o 

custo/benefício da actividade. -------------------------------------------------- 
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-------------------------------- Cláusula 6ª ------------------------------------ 

------------ Acompanhamento e controlo deste contrato -------------- 

O acompanhamento e controlo deste contrato são feitos pelo 

primeiro outorgante, assistindo-lhe o direito de, por si ou por 

terceiro, fiscalizar a sua execução. -------------------------------------------- 

-------------------------------- Cláusula 7ª -------------------------------- 

------------------- Revisão do contrato – programa ------------------------ 

Qualquer alteração ou adaptação ao presente contrato carece de 

prévio acordo do primeiro outorgante, a prestar por escrito. ----------- 

----------------------------------- Cláusula 8ª ------------------------------------- 

---------------- Incumprimento e rescisão do contrato ------------------ 

1 – A falta de cumprimento do presente contrato ou desvio dos seus 

objectivos por parte do segundo outorgante, constitui justa causa da 

rescisão do contrato, podendo implicar a devolução dos montantes 

recebidos. ---------------------------------------------------------------------------- 

2 – A não afectação da verba atribuída aos fins a que se destina 

implica a devolução dos montantes recebidos ao abrigo deste 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Paços do Município de Mogadouro 17 de Março de 2009” ----

----- Analisado o assunto, a câmara deliberou, por unanimidade, 

aprová-la -------------------------------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado ordenar aos serviços a cabimentação do 

montante de cento e cinquenta mil euros (€150.000,00), valor 

previsível para o ano de 2009. ------------------------------------------------- 

------ IMPEDIMENTOS: - Os vereadores João Henriques e 

Fernando Bártolo não participaram na discussão e votação deste 

ponto por fazerem parte da Mesa Administrativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Mogadouro. -----------------------------------------------------  

------16. HUMBERTO GASTÃO CAMELO LOURENÇO – 

AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA ALINHAMENTO 

NA QUINTA DA AGUEIRA. INFORMAÇÃO DO FISCAL 

MUNICIPAL. Análise e deliberação: - Foi presente um pedido do 
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senhor Humberto Gastão Camelo Lourenço a solicitar a venda, por 

parte do Município, de uma parcela de terreno para alinhamento, a 

destacar do prédio rústico 115-F da freguesia e concelho de 

Mogadouro, com a área aproximada de cinquenta metros 

quadrados. --------------------------------------------------------------------------- 

------ A Câmara, analisada a informação da Fiscalização Municipal, 

datada do passado dia seis de Março do corrente ano, deliberou, 

por unanimidade, alienar a referida parcela de terreno pelo valor de 

vinte e cinco euros (€25,00) por metro quadrado, após confirmação 

da área em causa pelo topógrafo da autarquia. --------------------------- 

------ Mais foi deliberado que o uso referido parcela será 

exclusivamente destinado a logradouro, não podendo nela ser 

implantada qualquer construção. ---------------------------------------------- 

------ 17. MOGARICUS COGUMELOS – SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE LOTE NO 

LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO 2. Análise e 

deliberação: - Foi presente um pedido oriundo da firma 

MOAGARICUS Cogumelos – Sociedade Unipessoal, Lda., datado 

de onze de Março do corrente ano a solicitar a atribuição do lote 

número dois (2) do Loteamento Industrial de Mogadouro 2 para 

instalação de uma unidade destinada à produção de cogumelos. ---- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intenção de atribuir o referido Lote de acordo com o 

previsto no Regulamento do Loteamento Industrial. ---------------------- 

------ 18. SILVIA ISABEL CORDEIRO MARCOS. Análise e 

deliberação: - Foi presente um pedido apresentado por Sílvia 

Isabel Cordeiro Marcos, datado de onze de Março do corrente ano a 

solicitar a atribuição do lote número três (3) do Loteamento 

Industrial de Mogadouro 2 para instalação de uma unidade 

destinada à produção de cogumelos. ----------------------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intenção de atribuir o referido Lote de acordo com o 

previsto no Regulamento do Loteamento Industrial. ---------------------- 
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----- 19. PEDIDO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES PARA 

ENCONTRO DE CARAVANISTAS. Análise e deliberação: - Foi 

presente um pedido de António Maria de Sousa e Silva, datado de 

dois de Março, a solicitar a cedência do pavilhão de exposições, 

para realização de um encontro de caravanistas e auto 

caravanistas, no período de trinta de Abril, a três de Maio. ------------- 

------- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, 

não autorizar o solicitado dado que o parque de campismo dispõe 

de todas as condições consignadas no pedido. --------------------------- 

------ 20. PEDIDO DE ALARGAMENTO DOS HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. 

Para ratificação: - Foi presente uma petição subscrita por alguns 

do proprietários de estabelecimentos comerciais localizados na vila 

de Mogadouro, no qual solicitam o alargamento dos horários de 

funcionamento até às quatro horas da madrugada, durante todos os 

fins-de-semana do mês de Março por motivo da realização das 

“Amendoeiras em Flor”. ---------------------------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente, que autorizou o 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------  

------- 21.  COMISSÃO DAS SOLENIDADES DO DIVINO SENHOR 

DOS PASSOS – MOGADOURO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

SUBSÍDIO. Análise e deliberação: - Foi presente um pedido da 

Comissão de Solenidades do Divino Senhor dos Passos a solicitar a 

atribuição de um subsídio para a realização das referidas 

solenidades. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

atribuir um apoio económico no valor de mil e quinhentos euros 

(€1.500,00), após cabimentação desta verba pelo Serviço de 

Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------- 

------ 22. INERTIL – SOCIEDADE PRODUTORA DE INTERTES – 

PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 595 DA E. N. 221 A PEREDO DE 
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BEMPOSTA. Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento do teor da comunicação da firma INERTIL – 

Sociedade Produtora de Inertes, Lda., a informar que os trabalhos 

de execução de valetas em betão da empreitada supra identificada 

foram sub-empreitados à empresa Valetas João & Paraíso, com 

sede na Tv. do Moinho, 89 A, Ponte Cavaleiro, em Leiria. -------------- 

-----23. RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE 

MOGADOURO – RELATÓRIO E CONTAS – 2008. Para 

conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do relatório de 

contas do ano de dois mil e oito, apresentado pelo Rancho 

Folclórico e Etnográfico de Mogadouro. ------------------------------------- 

24. OUTROS ASSUNTOS. 

------ 24.1. ESTUDO HIDROLÓGICO, HIDRICO E RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL DA RIBEIRA DE S. MARTINHO – APROVAÇÃO DO 

PROJECTO, E PLANO DE SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO 

TRABALHO. INFORMAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO 

JURÍDICO. Analise e deliberação: - Presente a informação do 

Gabinete Técnico Jurídico, com o número quarenta e quatro, datada 

de treze de Março do corrente ano, a Câmara, depois de 

devidamente analisados os elementos constituintes do processo 

relativos à obra supra identificada deliberou, por unanimidade, 

aprová-los. --------------------------------------------------------------------------  

------ 24.2. ARRANJO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 

CONVENTO DE S. FRANCISCO – ERROS E OMISSÕES DO 

CADERNO DE ENCARGOS. Para ratificação: - A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho com competências 

delegadas, datado de dezasseis de Março do corrente ano que 

aprovou a lista de erros e omissões do referido caderno de 

encargos respeitante ao concurso de empreitada do Arranjo e 

Requalificação do Largo do Convento de S. Francisco. ----------------- 
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------ 24.3. PROGRAMA DE VISITA DA DELEGAÇÃO DE 

PLUMAGOAR A MOGADOURO: – Pelo vereador Dário Mendes foi 

apresentado o Programa da Visita da Delegação de Plumagoar a 

Mogadouro, bem como o orçamento previsto para a execução do 

referido programa. ----------------------------------------------------------------- 

----- Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar o programa e respectiva despesa no montante de cinco mil 

euros (€5.000,00), após cabimentação pelo Serviço de 

Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------  

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

pagamentos efectuados entre o dia três de Março e o dia dezasseis 

de Março no montante de cento e noventa e quatro mil, duzentos e 

quarenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos (€194.247,62). --- 

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

unanimidade, aprovar a presente acta 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 acta que eu                                   António Luís 

Moreira, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, coadjuvado 

por Paulo Jorge Ribeiro Salomé, Assistente Técnico, redigi e 

subscrevi: ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


