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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia onze de Maio do ano de dois mil e dez.  
------- Aos onze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dez, no 
edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, pelas nove 
horas e quinze minutos, sob a presidência do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Morais 
Machado e dos Excelentíssimos vereadores, João Manuel dos 
Santos Henriques, João Fernando Pinto de Freitas Meira, Maria 
Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves, António 
Joaquim Pimentel, Armando Emanuel Rainha Pereira Simões 
Pacheco, Fernando José Bártolo 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 proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 
 

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

dez de Maio. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 

quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois euros e 

sessenta e cinco cêntimos (€577.522,65). ---------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi apresentada a 

intervenção a seguir transcrita: ------------------------------------------------- 

------- “Nos últimos 60 dias, surgiram no Jornal Nordeste notícias 

sobre o aeródromo de Mogadouro, que nos levam a colocar a este 

executivo algumas questões sobre o mesmo e que gostaríamos de 

ver respondidas, tão brevemente quanto possível. ----------------------- 

1. Tem a CMM conhecimento com que finalidade a Voadouro foi 

criada e quem suportou os custos iniciais da sua criação? ------------- 

2. Tem a CMM conhecimento se a Voadouro consta ou não do 

processo de candidatura apresentada ao IFT? ---------------------------- 

3. Tem a CMM conhecimento se a Voadouro foi uma condicionante 
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imposta pelo IFT para atribuição de fundos, e se a mesma 

Voadouro consta ou não, do protocolo de colaboração assinado 

entre a CMM e o IFT? ------------------------------------------------------------ 

4. Quem faz a gestão do CIVVM? --------------------------------------------- 

5. A quem pertence o planador BLANIK? ----------------------------------- 

Os vereadores do Partido Socialista” ----------------------------------------- 

------- Em resposta ao solicitado, o Senhor Presidente informou os 

vereadores do Partido Socialista que as respostas às questões 

colocadas serão esclarecidas por escrito e que das mesmas será 

dado conhecimento ao Executivo em próxima reunião. ----------------- 

ORDEM DO DIA 

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

ORDINÁRIA DO DIA 27/04/2010: - Foi presente a acta da última 

reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de Abril de dois mil e 

dez, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os membros 

do executivo. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------ 2.1. NORPROMOTORA – PROMOTORA IMOBILIÁRIA, LDA.  

– CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL: - Pela 

empresa NORPROMOTORA – Promotora Imobiliária, Lda., foi 

apresentado um pedido a solicitar a aprovação de Constituição de 

Propriedade Horizontal de um edifício de habitação colectiva, 

localizado no Lote número quatro do Loteamento de Santo António, 

em Mogadouro. --------------------------------------------------------------------- 

------ A Técnica na informação da Divisão de Ordenamento do 

Território, Urbanismo e Ambiente, com o número 187/2010, datada 

do pretérito dia dez de Maio, refere que a Constituição em Regime 

de Propriedade Horizontal poderá ser aprovada depois de o 

requerente colocar na redacção final das fracções o constante no 

art.º 1421.º do Código Civil. ----------------------------------------------------- 

------- A Técnica refere ainda que as fracções são individualizadas, 

constituem unidades independentes e têm saída para a via pública 
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e que o referido prédio está em conformidade com o definido nos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. -------------------------------------- 

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

deferir o solicitado depois de cumpridas as condicionantes referidas 

pela técnica. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 2.2. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE COZINHAS 

REGIONAIS: - Foi presente a informação da Divisão de 

Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente com o número 

186/2010, datada de dez de Maio do corrente ano, que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 

------- “O presente processo diz respeito à comunicação prévia da 

operação urbanística de obras de construção de um 

estabelecimento industrial – cozinhas regionais – para a fabricação 

de enchidos a localizar na ZONA INDUSTRIAL DE MOGADOURO. 

1. O processo inicial do estabelecimento industrial foi localizado 

num lote de terreno que posteriormente não pode concretizar-se. 

Deste modo somos de parecer que a empresa responsável pelo 

projecto deverá apresentar implantação das cozinhas regionais no 

lote onde efectivamente serão levadas a cabo. ---------------------------- 

2. A implementação da obra prevista não põe em causa o definido 

para o lote n.º 1 do Loteamento Industrial 2 de Mogadouro. ----------- 

3. No processo consta o parecer favorável da Delegação de Saúde.  

4. O parecer do Veterinário Municipal coloca alguns reparos à 

realização do estabelecimento, que caberá à Ex.ma. Câmara 

analisar. ------------------------------------------------------------------------------- 

5. Atendendo à potência eléctrica contratada para a instalação das 

cozinhas, verifica-se que a entidade coordenadora do processo de 

licenciamento industrial não é o Município, isto porque se trata de 

estabelecimento industrial do tipo 2 – n.º 3 do art.º 4.º do DL 209/08, 

de 29 de Outubro. ------------------------------------------------------------------ 

6. O processo deverá ser enviado para o Ministério da Economia, 

para aprovação. -------------------------------------------------------------------- 

----- A empresa projectista deverá referir de acordo com o n.º 3 do 

art.º 4.º do DL 209/08 de 29 de Outubro, qual a: -------------------------- 

a) Potência térmica; --------------------------------------------------------------- 
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b) Número de trabalhadores. --------------------------------------------------- 

É Tudo quanto se julga informar.” --------------------------------------------- 

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

concordar com a informação da Técnica e proceder ao envio do 

referido processo ao Ministério da Economia para aprovação. -------- 

----- 2.3. JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 7/05: - Foi presente uma 

petição apresentada por José Joaquim Ribeiro, residente em 

Mogadouro a solicitar, na qualidade de proprietário do Lote numero 

oito do Loteamento da Martineta, a alteração ao Alvará de 

Loteamento com o número 7/2005. ------------------------------------------- 

------- A Técnica refere que o pedido não põe em causa o COS e 

IUS definidos nas alíneas c) e f) do Regulamento do PDM para o 

aglomerado Mogadouro (alteração publicada em Diário da 

Republica, 2.ª Série – N.º 198, de 13 de Outubro). ----------------------- 

----- A Técnica refere ainda que de acordo com o definido no n.º 3 

do art.º 27.º do DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 60/07, de 4 de Setembro, o 

gestor do procedimento deverá notificar os proprietários dos lotes 

constantes no alvará para pronúncia sobre esta alteração. ------------

------- Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, 

submeter a presente alteração à discussão pública, conforme 

referido pela Técnica. ------------------------------------------------------------- 

----- 2.6. FÁBRICA DA IGREJA DE BEMPOSTA – PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS: - Foi presente um pedido da Fábrica da 

Igreja Paroquial de Bemposta a solicitar  ao abrigo do art.º 6.º do n.º 

2 do Regulamento  de Tabelas, Taxas, Tarifas e Licenças 

Municipais a isenção do pagamento de taxas e licenças  referente à 

construção da Moradia Paroquial. --------------------------------------------- 

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

deferir o pedido apresentado. --------------------------------------------------- 

----- 2.7. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 
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conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com 

competências delegadas: -------------------------------------------------------- 

Proc. N.º Nome do Requerente Local da Obra Destino da Obra 

97/08 António Joaquim Martins S. Martinho do Peso Construção de Habitação familiar 

64/09 José Manuel Fernandes Mogadouro Construção de Habitação 

29/07 EDIPLANALTO, Lda. Mogadouro Revalidação de Armazém 

43/09 Marta Sofia Verde Campos Mogadouro Construção de habitação multifamiliar 

 

------ 2.8. DEFERIMENTO DE EMISSÃO DE ALVARÁS DE 

UTILIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - O 

Executivo tomou conhecimento dos alvarás de utilização deferidos 

pelo Vereador com competências delegadas. ------------------------------ 

Lic. N.º Nome do Requerente Local da Obra Destino da Obra 

24/10 António Alberto Pires Remondes Habitação familiar 

25/10 Francisco Pardal & Filhos, Lda. Mogadouro Habitação familiar 

26/10 Cesar Auguste Ferret Mogadouro Habitação familiar 

27/10 Adérito Augusto Xardo Vale da Madre Legalização de corte???!!! 

 

------ 3. 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA RECEITA 

PARA O ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador António 

Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor 

do Senhor Presidente e dos vereadores João Henriques, Teresa 

Neves e António Pimentel e com três abstenções dos vereadores 

João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a 2.ª 

Revisão ao Orçamento Municipal da Receita do Ano 2010, na 

importância de quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove 

euros e setenta cêntimos (€48.369,70), em inscrições e zero euros 

(€0,00) em Anulações barra Diminuições. -------------------------- 

------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 

64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter os respectivos 

documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 

------- 4. 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA PARA O ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador 

António Pimentel a Câmara deliberou, por maioria, com quatro 

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

dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo 

aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal da Despesa na 

importância de oitenta e cinco mil euros (€85.000,00), em Inscrições 

barra Reforços e de trinta e seis mil, seiscentos e trinta euros e 

trinta cêntimos (€36.630, 30) em Diminuições barra Anulações. ------ 

------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 

64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter os respectivos 

documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 

------- 5. 1.ª REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2010: - Explicada pelo 

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

quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com três abstenções 

dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo 

aprovar a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos para o 

ano de 2010, na importância de um milhão e quinhentos e noventa 

e quatro mil euros (€1.594.000,00), em Inscrições barra Reforços  e 

de um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e trinta 

euros e trinta cêntimos (€1.545.630,30), em Anulações barra 

Diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 

64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter os respectivos 

documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------- 

------- 6. 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA PARA O ANO DE 2010: - Explicada pelo vereador 

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

votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com três abstenções 

dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo 

aprovar a 7.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa para o 

ano de 2010, no total de vinte e oito mil e quinhentos euros 

(€28.500,00). ------------------------------------------------------------------------ 
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------- 7. NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS – ERROS E 

OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS – DESPACHO DO 

SENHOR PRESIDENTE. Para ratificação: - A Câmara, deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, 

exarado em trinta de Abril do corrente ano, que aprovou os erros e 

omissões do caderno de encargos do concurso da empreitada do 

“Núcleo de Cozinhas Regionais”. ---------------------------------------------- 

------ 8. ARRANJO URBANÍSTICO E REQUALIFICAÇÃO DA 

ENTRADA DE VALVERDE – ADJUDICAÇÃO FINAL – 

RELATÓRIO: - A Câmara, analisado o relatório dos Serviços 

relativo ao procedimento por Ajuste Directo da empreitada do 

“Arranjo Urbanístico Requalificação da Entrada de Valverde”, aberto 

na sequência da deliberação tomada em reunião de Câmara de 

dezassete de Fevereiro do corrente ano, deliberou, por 

unanimidade proceder à adjudicação da referida empreitada à 

empresa Arnaldo Gentil Amador & Filhos, Lda., pelo montante de 

cento e quarenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco euros e 

noventa e três cêntimos (149.225,93) mais IVA à taxa em vigor. ----- 

------9. BAR E ESPLANADA DAS PISCINAS DESCOBERTAS DO 

COMPLEXO DESPORTIVO DE MOGADOURO PARA O ANO DE 

2010 – APROVAÇÃO DO EDITAL. INFORMAÇÃO DO GABINETE 

TÉCNICO JURÍDICO: - A Câmara, depois de analisado o edital 

relativo à concessão de exploração do Bar e Esplanada das 

Piscinas Descobertas do Complexo Desportivo de Mogadouro para 

o ano de 2010 deliberou, por unanimidade, aprová-lo. ------------------ 

------ Mais foi deliberado designar o júri do procedimento que será 

constituído pelos trabalhadores António Luís Moreira, Dr., Maria 

José Lopes, Dra. e António Maria Loução, como membros efectivos 

e Cláudia Sofia Cristino Guardado, Dr.ª e Amélia Ferreira, como 

membros suplentes. --------------------------------------------------------------- 

------- 10. ARRANJO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO 

CONVENTO DE S. FRANCISCO – MOGADOURO – PROPOSTA 

DE PREÇOS. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS: -  A 

Câmara, tendo por base a informação número 48/ST, dos Serviços 
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Técnicos, datada de vinte e nove de Abril do ano em curso 

deliberou, por unanimidade, aprovar a realização dos trabalhos não 

previstos e constantes da referida informação, no valor de quatro 

mil e oitocentos euros (€4.800,00). -------------------------------------------- 

------ 11. REQUERIMENTO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DE MOGADOURO – PAGAMENTO DE FACTURAS DE ÁGUA – 

INSTALAÇÕES 2703, 2499 E 2516. INFORMAÇÃO DO SECTOR 

DE ÁGUAS E SANEAMENTO, ETA’S, ETAR’S E ECOCENTRO: - 

Foi presente um pedido proveniente do Agrupamento de Escolas de 

Mogadouro a solicitar a isenção do pagamento dos juros relativos 

ao consumo de água efectuado nas instalações com os números 

2703, 2499 e 2516 durante mês de Abril último. --------------------------- 

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

do Sector de Águas e Saneamentos, ETA’s, ETAR’s e Ecocentro, 

com o numero 70/DIEE, datada de trinta de Abril do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade deferir o pedido e isentar aquele 

Agrupamento do pagamento dos referidos juros. -------------------------  

------ 12. ACORDO DE GEMINAÇÃO ENTRE A “MARIE” DA 

CIDADE DE PLOUMAGOAR E O MUNICÍPIO DE MOGADOURO – 

PROPOSTA DA VEREADORA DA CULTURA E TURISMO PARA 

CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO: - Foi presente a 

seguinte proposta: ------------------------------------------------------------- 

------- “Com o objectivo de dar continuidade ao acordo de 

Geminação assumido com a “Marie” da cidade Francesa de 

Ploumagoar, com inicio em 27.10.1995, o Município de Mogadouro 

vai programar uma deslocação aquela vila entre os dias 18 a 25 de 

Junho de 2010, com presentação de actividades enquadradas em 

temáticas relacionadas com a «Agricultura». ------------------------------- 

------- Tratando-se de uma geminação que persegue objectivos 

culturais, desportivos e económicos e que foi elaborado 

anteriormente um programa para quatro anos, proponho, pela 

experiência que já possuem nesta matéria, que seja constituído um 

Grupo de Trabalho, para efeitos de programação, constituído pelos 

seguintes autarcas: --------------------------------------------------------------- 

- Ilídio Granjo Vaz, Presidente da Assembleia Municipal; --------------- 
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- José Maria Preto, Deputado Municipal; ------------------------------------ 

- João Fernando Meira, Vereador; --------------------------------------------- 

- Armando Emanuel Rainha Pereira Simões Pacheco, Vereador;  --- 

- e ainda Dário Augusto Mendes, Chefe de Gabinete do Senhor 

Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------------- 

------- Face à importância desta deslocação propomos que o 

assunto seja analisado em Reunião de Executivo Camarário, para 

deliberação.” ------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisada a proposta apresentada deliberou, por 

unanimidade, aprová-la. ---------------------------------------------------------- 

------- 13. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A 

RECUPERAÇÃO DE PARQUE INFANTIL DE SALDANHA. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: - Foi presente 

uma petição oriunda da Junta de Freguesia de Saldanha a solicitar 

a atribuição de um apoio financeiro destinado à recuperação do 

parque infantil daquela localidade alegando que o mesmo se 

encontra em elevado estado de degradação. ------------------------------ 

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

informação do Sector de Empreitadas, com a referência n.º 34, 

datada de quatro de Maio último, deliberou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio no montante de sete mil e quinhentos euros 

(€7.500,00), através de protocolo a celebrar para o efeito. ------------- 

------ 14. LIGAÇÃO DO DEPÓSITO DE ÁGUA DO SERRINHO, NO 

VARIZ, À LOCALIDADE DE VILARIÇA. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A 

Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação do 

Sector de Obras por Administração Directa, com o número 51/2010, 

datada do pretérito dia vinte e dois de Abril, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a realização da despesa no montante de 

catorze mil, duzentos e vinte euros (€14.220,00), relativa à 

execução, por administração directa, da obra de “Ligação do 

Depósito de Água do Serrinho, no Variz, à localidade de Vilariça”. --- 

------ 15. CONSTRUÇÃO DE GRELHA PARA RECOLHA DE 

ÁGUAS PLUVIAIS EM PESO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 
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OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - Foi presente um 

pedido da Junta de Freguesia de S. Martinho do Peso a solicitar a 

colocação de uma nova grelha para recolha e encaminhamento de 

águas pluviais na Rua da Igreja, no lugar de Peso. -- 

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

informação do Sector de Obras por Administração Directa, com o 

número 52/2010, datada de vinte e dois de Abril do corrente ano 

deliberou, por unanimidade, autorizar a execução, por 

administração directa, dos trabalhos de colocação da referida 

grelha, os quais se estimam em duzentos e cinquenta euros 

(€250,00). ---------------------------------------------------------------------------- 

------- 16. PEDIDO DE AJUDA NA CONSTRUÇÃO DE UM 

PONTÃO EM VILA DOS SINOS. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - Foi presente um 

pedido oriundo da Junta de Freguesia de Vilarinho dos Galegos a 

solicitar o apoio do Município na construção de um pontão no lugar 

de Vilarinho dos Galegos. ------------------------------------------------------- 

----- Analisado o assunto e tendo por base a informação do Sector 

de Obras por Administração Directa, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fornecer os materiais necessários e constantes da 

referida informação, o serviço da Giratória, bem como aprovar os 

custos inerentes, no montante de dois mil e oitenta euros 

(€2.080,00), fincando a mão-de-obra e o custo da retroescavadora 

por conta da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------  

------- 17. CONSTRUÇÃO DE DUAS CHARCAS EM PESO. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA: - Foi presente um pedido da Junta de Freguesia de S. 

Martinho do Peso a solicitar a cedência de máquinas do Município 

para construção de duas charcas em Peso. -------------------------------- 

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

do Sector de Obras por Administração Directa, com o número 

54/2010, datada de vinte e dois de Abril último deliberou, por 

unanimidade, disponibilizar as máquinas referidas na informação 

anteriormente mencionada, após a licenciamento por parte da 

Administração da Região Hidrográfica do Norte. -------------------------- 
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------ 18. PEDIDO DE APOIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

VILAR DO REI. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - Foi presente um pedido da Junta 

de Freguesia de Vilar do Rei, a solicitar o apoio do Município na 

realização das obras de Reparação Rua das Eiras, do Caminho de 

Veiga de Pereiras, e a colocação de uma grelha para drenagem de 

águas pluviais, na Rua da Fonte. ---------------------------------------------- 

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

do Sector de Obras por Administração Directa, com o número 

55/2010, datada de vinte e dois de Abril do corrente ano, deliberou, 

por unanimidade, proceder à execução por administração directa 

das obras referidas e aprovar a realização da despesa no montante 

de quinze mil e quinhentos euros (€15.500,00). --------------------------- 

------- 19. VEDAÇÃO DO PRÉDIO DO SR. MÁRIO RODRIGUES – 

APROVAÇÃO CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara tendo em 

conta a informação do Sector de Obras com o número 56/2010, 

datada de vinte e dois de Abril do corrente ano deliberou, por 

unanimidade, aprovar a conta final no montante de dois mil cento e 

noventa e nove euros (€2.199,00), relativa à execução, por 

administração directa, da obra de “Vedação do Prédio do Sr. Mário 

Rodrigues”. -------------------------------------------------------------------------- 

------- 20. OBRAS DE CONSERVAÇÃO DA ETA DE BASTELOS. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA: - A Câmara, atenda a informação do Sector de Obras 

por Administração Directa, com o número57/2010, datada de vinte e 

dois de Abril do corrente ano deliberou, por unanimidade, aprovar a 

execução, por administração directa, das obras de conservação da 

ETA de Bastelos, estimadas em nove mil, quinhentos e oitenta 

euros (€9.580,00), utilizando-se para o efeito as máquinas do 

município e sendo os materiais adquiridos através do armazém, 

com base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais 

ao município. ------------------------------------------------------------------------ 
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------- 21. OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO PASSEIO NA 

AVENIDA DE ESPANHA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, na 

sequência da informação do sector de Obras por Administração 

Directa, com o número 59/2010, datada de vinte e sete de Abril do 

corrente ano deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor vereador com competências delegadas, exarado em vinte e 

sete de Abril do corrente ano, que autorizou a execução das obras 

no passeio sito na Avenida de Espanha, em Mogadouro, estimadas 

em dois mil, novecentos e noventa euros (€2.990,00). ------------------ 

------ 22. CEMITÉRIO DE SOUTELO – ALTERAÇÃO À 

INFORMAÇÃO N.º 35/2010. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, na 

sequência da alteração proposta pelo Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia de Soutelo para a empreitada de “Beneficiação do 

Cemitério de Soutelo” e tendo por base a informação do Sector de 

Obras por Administração Directa, com a referência 62/2010, datada 

de cinco de Maio último deliberou, por unanimidade, autorizar a 

alteração da despesa do montante de sete mil, setecentos e setenta 

e cinco euros (€7.775,00), aprovada em reunião de Câmara de 

dezasseis de Março do corrente ano, para treze mil, setecentos e 

cinquenta euros (€13.750,00). -------------------------------------------------- 

----- 23. AGOSTINHO JOSÉ XAVIER FALCÃO - RECLAMAÇÃO 

SOBRE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LICENCIAMENTO 

DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA NO LUGAR DE “TOUCINHAS”, 

EM VALE DE PORCO: - A Câmara, na sequência da exposição 

apresentada pelo Sr. Agostinho José Xavier Falcão, a solicitar a 

realização das infra-estruturas referidas relativa ao indeferimento do 

pedido de licenciamento de construção de uma moradia no lugar de 

Toucinhas, em Vale de Porco (processo n.º 1/2010), a Câmara 

deliberou, por unanimidade não dar provimento à pretensão do 

requerente e manter a deliberação tomada em reunião de Câmara 

do pretérito dia trinta de Março. ------------------------------------------------ 
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------ 24. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E 

ACTUALIZAÇÃO DA MICROSOFT N.º 4173248. INFORMAÇÃO 

DO SECTOR DE INFORMÁTICA: - Foi presente a informação do 

Sector de Informática com o número 05/2010, datada de seis de 

Abril do corrente ano a seguir transcrita: ------------------------------------ 

-----“No seguimento do contrato existente entre o Estado Portugues 

e a Microsoft n.º 85E60046, que suportam as inscrições do contrato 

entre a AMDSFE, a Microsoft e CPC, para as licenças de software 

existentes, vimos informar o seguinte: --------------------------------------- 

------ 1 – É de toda a conveniência para o Município de Mogadouro, 

proceder à renovação do contrato acima referido uma vez que o 

mesmo nos garante por três anos todas as actualizações e 

utilização de novas versões do Microsoft Windows e Microsoft 

Office essências para o bom funcionamento dos nossos serviços; --- 

------ 2 – Em simultâneo existe também a necessidade de actualizar 

o n.º de licenças actual, passando das actuais 40 para 80, uma vez 

que a realidade do Município assim o exige devido ao aumento de 

máquinas adquiridas desde a celebração do contrato ainda vigente;  

------ 3 – O aumento das licenças mencionado ao número anterior 

pressupõe para a nossa autarquia um acréscimo ai valor total anual, 

passando dos actuais 8.400,00€ para 19.200€/ano conforme nova 

tabela de actualização da Microsoft que junto se anexa. ---------------- 

------ Resumo explicativo: (40 licenças actuais x 210 = 8.400,00) + 

(40 novas licenças x 270,00€ = 10.800,00€) = 19.200,00€).” --------- 

------ A Câmara analisado o assunto e tendo por base a supra 

identificada informação deliberou, por unanimidade autorizar a 

renovação do referido contrato, a actualização do numero de 

licenças e aprovar a realização da respectiva despesa no montante 

de dezanove mil e duzentos euros (€19.200,00) por ano. ------------ 

------ 25. JUNTA DE FREGUESIA DE SANHOANE – PEDIDO DE 

COLOCAÇÃO DE CANTONEIRO: - O Executivo deliberou por 

unanimidade retirar o assunto da ordem de trabalhos. ------------------ 

------- 26. ACISM – PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 

FEIRA DOS GORAZES /2010: - Foi presente um pedido da 

Associação Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro a 
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solicitar a atribuição de um apoio económico no montante de 

setenta mil euros (€70.000,00) para realização da feira dos Gorazes 

2010, a levar a efeito de catorze a dezassete de Outubro do 

corrente ano. ------------------------------------------------------------------------ 

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

solicitar à ACISM a apresentação das contas da Feira dos Gorazes 

do ano anterior a fim de o assunto ser presente e analisado em 

próxima reunião. -------------------------------------------------------------------- 

------ 27. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO – PEDIDO DE APOIO PARA 

DESLOCAÇÃO DA BANDA DA ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS 

AOS AÇORES: - Foi presente um pedido da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mogadouro, a solicitar a 

cedência de transporte, para os elementos da Banda dos 

Bombeiros Voluntários, de Mogadouro a Lisboa no próximo dia vinte 

e dois de Julho e de Lisboa a Mogadouro no dia vinte e sete de 

Julho, bem como um apoio económico no montante de quinze mil 

euros (€15.000,00) para comparticipação com as despesas com a 

viagem de avião, transferes e seguros. -------------------------------------- 

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

ceder o transporte solicitado e atribuir, após cabimentação pelo 

Serviço de Contabilidade, um subsídio de dez mil euros 

(€10.000,00) para comparticipação nas despesas de deslocação. --- 

------- 28. DANIEL JOAQUIM SALDANHA FERNANDES – PEDIDO 

DE INDEMNIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS NAS 

ARCAS FRIGORIFICAS DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS: - 

Pelo Sr. Daniel Joaquim Saldanha Fernandes, proprietário da 

“Pizzaria 4 Estações” e concessionário da exploração do bar das 

Piscinas Municipais de Mogadouro para o ano de dois mil e nove foi 

apresentada uma comunicação onde refere que no dia dois de 

Julho de dois mil e nove, foi constatado que as arcas, situadas na 

sala de primeiros socorros, nas quais estavam armazenados os 

gelados, se encontravam sem energia eléctrica devido ao facto do 

disjuntor da referida área se encontrar desligado, pelo que solicita 

ao Município o pagamento de quinhentos e noventa e seis euros e 
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setenta e cinco cêntimos (€596,75) pelos prejuízos causados. -------- 

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

atribuir uma indemnização de trezentos euros (€300,00) pelos 

danos causados importância esta a deduzir ao valor da 

mensalidade da responsabilidade do requerente, ainda por liquidar.  

------ 29. ANMP - 24.º INTERCÂMBIO MULTINACIONAL 

EUROPEU PARA A JUVENTUDE (LONDRES, 24 – 31 DE JULHO 

DE 2010: - Foi presente um oficio proveniente da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses a informar que se encontram 

abertas as inscrições par o “24.º Intercâmbio Multinacional Europeu 

para a Juventude”, a realizar nos arredores de Londres, a decorrer 

de vinte e quatro a trinta e um de Julho de dois mil e dez nos 

arredores de Londres, subordinado ao tema central “A Europa de 

Hoje e do Futuro”. ------------------------------------------------------------------ 

------- A Associação Nacional de Municípios Portugueses sugere ao 

Município o apoio à presença de um jovem do concelho de 

Mogadouro, com idades compreendidas entre os dezasseis e os 

vinte ano. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com 

seis votos contra e com um voto a favor do vereador João Meira, 

não apoiar inscrição de um jovem do concelho naquele intercâmbio 

Europeu. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ 30. DOURO NOS CAMINHOS DA LEITURA. INFORMAÇÃO 

DA DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL. Para 

conhecimento: - O Executivo tomou conhecimento do teor da 

informação da Divisão Social e Cultural, com o número 62/2010, 

datada de seis de Maio do corrente ano relativa à participação 

daquela Divisão no Projecto “O Douro nos Caminhos da Literatura”.- 

------- 31. HIDROERG – PROJECTOS ENERGÉTICOS, LDA. – 

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE ALGOSO – 

SENHORA DA ASSUNÇÃO – PEDIDO DE TITULO DE 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS. Para conhecimento: - 

A Câmara tomou conhecimento da comunicação enviada pela 
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empresa Hidroerg – Projectos Energéticos, Lda. ao Presidente da 

Administração da Região Hidrográfica do Norte, I. P. 

ASSUNTOS DE DELIBERAÇÃO URGENTE 

------ 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 os seguintes 

assuntos: ----------------------------------------------------------------------------- 

------- 32. SUBCONSESSÃO DO DOURO INTERIOR – IC5 – 

MOGADOURO – MIRANDA DO DOURO (DUAS IGREJAS) – 

PROJECTO DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – PS5. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE EMPREITADAS: - A Câmara 

analisado o Projecto de Sinalização Temporária oriundo da AENOR 

DOURO – Estradas do Douro Interior S. A. Integrado no Plano de 

Segurança e Saúde, anexo à informação do Sector de Empreitadas 

da Divisão de Obras Municipais, com o número 35, datada de seis 

de Maio do corrente ano e tendo por base a informação 

anteriormente identificada deliberou, por unanimidade, aprovar o 

supra referido projecto de sinalização temporária. ------------------------ 

----- 33. LIMPEZA URBANA DA VILA DE MOGADOURO – 

REVISÃO DE PREÇOS. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE ÁGUAS 

E SANEAMENTO, ETA’S, ETAR’S E ECOCENTRO: - Foi presente 

uma comunicação da empresa FOCSA – Serviço de Saneamento 

Urbano de Portugal, S. A. a propor a actualização de preços para o 

Serviço de Limpeza Urbana de Mogadouro para o período de Junho 

de dois mil e nove a Maio de dois mil e dez, no montante de treze 

mil, quatrocentos e dez euros e quarenta e quatro cêntimos 

(€13.410,44). ------------------------------------------------------------------------ 

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

do Sector de Águas e Saneamento, ETA’s, ETAR’s e Ecocentro, 

com o número 74/DIEE, datada de onze de Maio do corrente ano 

deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta de 

actualização de preço. ------------------------------------------------------------ 
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------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 

pagamentos efectuados entre o dia vinte e sete de Abril e o dia dez 

de Maio, no montante de duzentos e setenta mil, quatrocentos e 

setenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos (€270.474,92). ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


