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--------------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia sete de Dezembro do ano de dois mil e 
dez. ------------------------------------------------------------------------------------ 
------- Aos sete dias do mês de Dezembro 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, Armando 
Emanuel Rainha Pereira Simões Pacheco, António Joaquim 
Pimentel e 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 
seis de Dezembro. Verificou-se um total de disponibilidades no valor 
de novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco euros 
e noventa e quatro cêntimos (€947,325,94). --------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------- Pelos vereadores do Partido Socialista foi apresentada a 

seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------- 

------- Recebida a informação sobre a despesa efectuada com a 

realização do evento «RED BURROS FLY IN», foi-nos dado 

verificar que a mesma peca por defeito, senão vejamos: --------------- 

1. No tipo de bem/serviço – “Acrobacia aérea” apresentam um custo 

de 5.747,50€ e, de acordo com os pagamentos feitos pela CM com 

os nrºs. 2.352 e 2.366 de 3.025,00€ e 4.235,00€ estes somam 

7.260,00€. Verifica-se aqui uma diferença de + 1.512,50€. ----------- 
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2. No item “refeições e dormidas” apresentam um custo de 

2.489,93€. Os pagamentos com  os nr.º 2.479, 2.533, 2.681 e 2.759 

de respectivamente 600,00€, 290,00€, 1.185,00€ e 405,00€ 

perfazendo um total de 2.480,00€ havendo uma diferença para 

menos de 9,93€. ------------------------------------------------------------------- 

3. Nos itens “artigos promocionais” e “publicidade e jornais” 

apresentam um custo de 4.930,00€ (€3.780,50€ +1.149,50€). As 

autorizações de pagamento n.ºs 2.642, 2.771 e 2.797, de 

4.288,70€, 7.036,15€ e 3.127,00€, somam 14.451,85€ 

verificando-se  uma diferença  para + de 9.521,85). -------------------- 

4. No item “combustíveis” informam um custo de 6.946,56€. As 

autorizações 2.284 e 2.618 de respectivamente 5.875,76€ e 

4.000,00€ somam 9.875,76€. Verifica-se  uma diferença para mais 

de 2.929,20€. ---------------------------------------------------------------------- 

5. No item “diversos”, apresentam um custo de 725,01€. As 

autorizações 2.351, 2.820 e 2.849 de respectivamente 600,00€ 

100,00€ e 338,80€ somam 1.038€. Verifica-se uma diferença para + 

de 313,79€. -------------------------------------------------------------------------- 

Autorização 

nrº 
Importância  

Autorização 

nrº 
Importância  

2284 5.875,76 Aquisição de gasolina 2681 1.185,00 Refeições Força Aérea 

2351 600,00 Assessoria 2759 405,00 Idem 

2352 3.025,00 Exibição Acrobática 2771 7.036,15 Promoção do evento 

2366 4.235,00 Espectáculo acrobático 2797 3.127,00 Publicação de revista 

2440 484,00 Aluguer de Som 2820 100,00 Registo Marca RB 

2479 600,00 Fornecimento porco assado 2849 338,00 Serv. Prestad. Abastecim. 

2553 290,00 Dormidas Hotel T. Coelho    

2618 4.000,00 Aquisição de gasolina    

2642 4288,70 Publicidade TOTAL 35.590,41  

------- O vereador João Henriques informou os vereadores do 

Partido Socialista que irá proceder à análise do assunto e que em 

próxima reunião de Executivo apresentará os devidos 

esclarecimentos sobre este assunto.  ---------------------------------------- 

------ O Vereador Armando Pacheco questionou o Senhor 

Presidente se já tinha reunido com o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de sobre as alteração a efectuar nas passagens do IC5. - 

----- Em resposta o Senhor presidente informou que já reuniu com o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Penas Róias e com o 
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responsável das estradas, tendo obtido a resposta de que eles 

tinham reunido acerca de quatro meses e que até à data não tinha 

sido solicitada qualquer alteração acrescentado e que só com um 

abaixo-assinado se poderá resolver esta situação. ----------------------- 

------ O vereador Armando Pacheco referiu que pelos Serviços de 

Fiscalização foi efectuada uma participação pela construção ilegal 

de uns anexos em Bemposta, propriedade de um funcionário do 

município não tendo sido até ao momento tomada diligência por 

parte da autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

------ Em resposta o Senhor Presidente informou que o vereador 

responsável irá proceder à análise da situação e desta dará conta 

ao Executivo Municipal em próxima reunião. ------------------------------- 

------- Esteve presente na Reunião a Senhora Natividade da Luz 

Paulo a solicitar esclarecimentos sobre a demora na emissão da 

licença de construção de um estábulo em Mogadouro-Gare, 

freguesia de Vila de Ala, propriedade do seu cônjuge José Jorge 

Rodrigues Paulo. ------------------------------------------------------------------ 

------ O vereador João Henriques e a Arquitecta Urbanista, a quem 

foi solicitada a sua presença, informaram a munícipe que a 

respectiva licença de construção só seria emitida após 

apresentação por parte do requerente do alvará de construção civil, 

a direcção técnica da obra e o seguro de acidentes de trabalho do 

empreiteiro, nos termos da legislação em vigor. -------------------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

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

ORDINÁRIA DO DIA 23/11/2010: - Foi presente a acta da última 

reunião ordinária realizada no dia vinte e três de Novembro de dois 

mil e dez, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os 
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membros do executivo. -----------------------------------------------------------

------Colocada a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. - 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------- 2.1. ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA. – PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO. INFORMAÇÃO 

DA SECÇÃO DE OBRAS PARTICULARES: - Foi presente uma 

informação da Secção de Obras Particulares, datada de dois de 

Dezembro do corrente ano onde refere ter terminado no passado 

dia trinta de Novembro o período para pronúncia referente à 

alteração do Alvará de Loteamento n.º 02/2007, Loteamento 

Trindade Coelho, para o lote número dezassete, tendo em vista a 

“Alteração da mancha de implantação e área de construção”, 

solicitada por Arnaldo Amador & Filhos, Lda.. ------------------------------ 

------- O Coordenador Técnico refere ainda que na Divisão de 

Ordenamento do Território  Urbanismo e Ambiente não deu entrada 

nenhuma  sugestão ou observação sobre o pedido solicitado. ---- 

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

aprovar a alteração supra referida. -------------------------------------------- 

------ 2.2. FREGUESIA DE BRUNHOSO – DESTAQUE DE 

PARCELA DE TERRENO: - Foi presente uma petição da Junta de 

Freguesia de Brunhoso, datada de dez de Novembro último, a 

solicitar, nos termos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do art.º 6.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas  pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, a 

emissão de certidão  de autorização de destaque de uma parcela 

de terreno com a área de seis mil, quinhentos  e trinta e oito (6.538) 

metros quadrados, a destacar do prédio inscrito na matriz sob o n.º 

254-A, da freguesia de Brunhoso e  descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Mogadouro, com o número 69/19950821, com a 

área total de quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e 

oito (575.738) metros quadrados. --------------------------------------------- 

------ A Técnica na sua informação com o número 507/2010, da 

Divisão de Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente, 
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datada de onze de Novembro do corrente ano refere que o pedido  

formulado pela requerente cumpre o definido na alínea a) do n.º 5 

do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março. --------------------------------------------------------------------------------- 

------ A Técnica refere ainda que na parcela a destacar apenas 

poderá ser construído edifício que se destine a habitação e que a 

parcela a destacar cumpre a área mínima definida na alínea a) do 

n.º 1 do art.º  18.º do PDM. ------------------------------------------------------ 

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

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

------- 2.3. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - O Executivo tomou 

conhecimento dos processos de obras deferidos por delegação de 

competências que a seguir se transcrevem: -------------------------------- 

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

46/10 José Joaquim Flores Bemposta Reconstrução de Habitação??? 

265/10 Francisco Espírito Santo Rodrigues Mogadouro Construção de habitação 

27/08 Hermínia da Ressurreição Muga Pelicano Penas Róias Reconstrução de habitação 

313/92 António Francisco Sebastião Mogadouro Ampliação de habitação 

71/10 Eduardo Augusto Fernandes Rodrigues Travanca Construção de habitação 

380/94 Manuel Maria Fidalgo Bemposta Construção de habitação 

30/09 Sílvia Patrício Telo Rodrigues Mogadouro Ampliação de Habitação 

 

----- 2.4. 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.ª Nome do Requerente Local da Obra Destino da Obra 

72/10 Carlos Alberto Batista Mogadouro Armazém 

73/10 Manuel João Anjos Calhabrês Vale da Madre Armazém Agrícola 
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Lic.ª Nome do Requerente Local da Obra Destino da Obra 

74/10 Diamantino dos Santos Ferreira Piçarra Mogadouro Habitação familiar 

75/10 Alberto António Conde Peredo de Bemposta Habitação familiar 

76/10 Manuel Maria Fidalgo Bemposta Habitação familiar 

 

------ 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO – EXERCÍCIO 2011: - 

Explicadas pelo vereador António Pimentel, e depois de colocadas 

à votação, 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 o Orçamento para o Ano Financeiro de dois mil e onze no 

total de vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e seis mil, cento e 

vinte e seis euros (€26.346.126,00). ------------------------------------------ 

------ Pelos vereadores do Partido Socialista foi apresentada, em 

suporte informático, a declaração de voto a seguir transcrita: --------- 

------ “GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO – 2011 --- 

------ Principais investimentos para 2011: ------------------------------------ 

Continuação da escola do 1º ciclo ……………….…. 1.600.000,00 € 

Recuperação da Zona Histórica 1ª e 2ª fase …….... 3.730.000,00 € 

Abastecimento de água ao sector nascente …….….2.430.000,00 € 

Núcleo de cozinhas regionais ………………………. 1.430.000,00 € 

Pavimentação da E.M. 1.163 Sanhoane/Gregos  …..  675.000,00 € 

------ Este não é um orçamento dos tempos de crise, antes pelo 

contrário, é um orçamento em que a receita global cresce 5%, 

passando de 25.003.209,00 € para 26.346.126,00 € ou seja, cresce 

1.342.917,00 euros. --------------------------------------------------------------- 

------- As despesas correntes absorvem quase praticamente as 

receitas correntes, pelo que só podem contar com as receitas de 

capital para financiar as despesas de capital. Dado que as receitas 

de capital não ultrapassarão os 7.000.000,00 de euros, na melhor 

das hipóteses, o PPI só terá financiamento assegurado em 50%, 

não se sabendo bem quais as rubricas que terão luz verde para 
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avançar. Não é transparente, tanto pode avançar uma obra como 

outra, todas é que não vão avançar com toda a certeza. ---------------

Transferências de capital para as Freguesias – como vão ser 

transferidas? Existe mapa?  ----------------------------------------------------- 

------- Deviam-nos ter sido fornecidos os mapas de execução até à 

data, tanto pelo lado da despesa como da receita, coisa que não 

tem acontecido. -------------------------------------------------------------------- 

Os Vereadores do PS ------------------------------------------------------------- 

PLANO DE ACTIVIDADES ----------------------------------------------------- 

  ANOS IMPORTÂNCIAS 2011% 2010% 

PLANO DE ACTIVIDADES 
PLURIANUAL 

2011 14.512.476,00 

    2010 12.196.465,00 

  2.316.011,00 18,98 + 28 - 

PLANO DE ACTIVIDADES MAIS 
RELEVANTES  

2011 4.829.502,57 

    2010 6.082.019,90 

  1.252.517,33 25,93 - 16 + 

 
RECEITAS CORRENTES ------------------------------------------------------- 
 

CÓD. RECEITAS ANOS IMPORTÂNCIAS 2011% 2010% 

1 IMPOSTOS DIRECTOS 

2011 530.979,00 

    2010 458.303,00 

72.676,00 15,85 + 1 + 

2 IMPOSTOS INDIRECTOS  

2011 70.547,00 

    2010 80.788,00 

10.241,00 14,51 - 17 + 

4 TAXAS E MULTAS 

2011 125.421,00 

    2010 121.887,00 

3.534,00 2,89 + 23 +  

5 REND. DE PROPRIEDADE 

2011 486.525,00 

    2010 590.570,00 

104.045,00 21,38 - 35 - 

6 TRANSF. CORRENTES  

2011 7.925.604,00 

    2010 8.436.200,00 

510.596,00 6,44 - 9 + 

7 VENDA DE BENS SERVIÇOS  

2011 614.505,00 

    2010 671.225,00 

56.720,00 9,23 - 20 +  
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8 OUTRAS RECEITAS 

2011 39.433,00 

    2010 39.933,00 

500,00 1,26 - 3 - 

 
RECEITAS DE CAPITAL -------------------------------------------------------- 
 

CÓD. RECEITAS ANOS IMPORTÂNCIAS 2011% 2010% 

9 VENDA DE BENS  

2011 250.700,00 

  
2010 205.500,00 

45.200,00 21,99 + 56 - 

10 TRANSF. DE CAPITAL 

2011 15.983.628,00 

  
2010 13.855.338,00 

2.128.290,00 15,36 + 3 - 

12 PASSIVOS FINANCEIROS  

2011 318.784,00 

  
2010 543.265,00 

224.481,00 70,41 - 100 + 

13 OUTRAS RECEITAS  

2011 0,00 

  
2010 200,00 

200,00 100 - 225 - 

 

RESUMO ----------------------------------------------------------------------------- 

RECEITAS CORRENTES 

2011 9.793.014,00 
2011% 2010% 

2010 10.398.906,00 

605.892,00 6,18 - 7 + 

RECEITAS DE CAPITAL 

2011 16.553.112,00 

    2010 14.604.303,00 

1.949.809,00 13,34 + 8 + 

DESPESAS CORRENTES 

2011 9.764.273,00 

    2010 10.398.884,00 

634.611,00 6,49 - 8 + 

DESPESAS DE CAPITAL 

2011 16.581.853,00 

    2010 14.614.325,00 

1.967.528,00 13,46 + 7 + 

------ Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 

2 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal as Grandes Opções do Plano para o 

Exercício de 2011. ----------------------------------------------------------------- 
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------ 4. ORÇAMENTO MUNICIPAL – EXERCÍCIO PARA O ANO 

DE 2011: - Na sequência das explicações dadas pelo Senhor 

Vereador António Pimentel no ponto referente às Grandes Opções 

do Plano – Exercício 2011, o Executivo, depois de colocado à 

votação o Orçamento Municipal para o ano de 2011, no valor global 

de vinte e seis milhões, trezentos  e quarenta e seis mil, cento e 

vinte e seis euros (€26.346.126,00), sendo que, nas receitas nove 

milhões, setecentos e noventa e três mil e catorze euros 

(€9.793.014,00), são correntes e dezasseis milhões,  quinhentos e 

cinquenta e três mil, cento e doze euros (€16.553.112,00) são de 

capital e, na despesa nove milhões, setecentos e sessenta e quatro 

mil, duzentos e setenta e três euros (€9.764.273,00), são correntes 

e dezasseis milhões, quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos e 

cinquenta e três euros (€16.581.853,00) são de capital, 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, aprová-lo. ------------------------------------ 

------ Os vereadores do Partido Socialista justificaram a sua forma 

de votação com os fundamentos transcritos no ponto número três 

da presente acta. ----------------------------------------------------------------- 

------ Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, mais foi deliberado submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a proposta de Orçamento para o Exercício 

de dois mil e onze. ----------------------------------------------------------------- 

-------5. MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 

2011: - A Câmara analisada a proposta da Estrutura do Mapa de 

Pessoal, elaborado nos termos do art.º 5.º da Lei 12-A/2008, de 27 

de Fevereiro, anexa ao Orçamento Municipal para o ano de dois mil 

e onze, deliberou, por maioria com cinco votos a favor do Senhor 

Presidente e dos vereadores, João Manuel dos Santos Henriques, 

Maria Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves, 

Armando Emanuel Rainha Pereira Simões Pacheco, António 
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Joaquim Pimentel e duas abstenções dos vereadores João Meira e 

Fernando Bártolo, aprová-la. ----------------------------------------------------

------- Mais foi deliberado submeter a presente deliberação à 

aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea a) do 

número 6 do artigo 64º e da alínea o) do número 2 do artigo 53.º da 

Lei 169/99 de 18 de Setembro com a redacção que lhe é dada pela 

Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------ 

------ 6. CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO DA 

EMPREITADA “ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SECTOR 

NASCENTE DO CONCELHO – 1.ª FASE” – INFORMAÇÃO DO 

GABINETE TÉCNICO JURÍDICO: - A Câmara, analisado o assunto 

e tendo por base a informação do Júri do Concurso da empreitada 

supra identificada deliberou, por unanimidade, não dar provimento à 

reclamação apresentada pelo concorrente SÓPUBLICAS, SA. ----- 

------- 7. ARRANJO URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DE 

SANTO CRISTO EM BEMPOSTA – REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA: - A Câmara, tendo por base a informação do Gabinete 

Técnico Jurídico, com a referência 136/GTJ, datada de vinte e seis 

de Novembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, aprovar 

o valor da Revisão de Preços, relativa ao contrato inicial da 

empreitada do “Arranjo Urbanístico do Loteamento de Santo Cristo 

em Bemposta”, no montante de menos cento e quarenta e nove 

euros e cinco cêntimos (€-149,05). ------------------------------------------- 

------ 8. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS 

PARA A FROTA DE VIATURAS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE 

MOGADOURO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 

INFORMAÇÃO DO OFICIAL PÚBLICO: - A Câmara, depois de 

analisada a minuta do contrato referente ao Procedimento por 

Ajuste Directo relativo ao “Fornecimento Continuo de Combustíveis 

Rodoviários em Postos de Abastecimento públicos para a frota de 

Viaturas e Máquinas do Município de Mogadouro”, anexa à 
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informação do Oficial Público, datada de vinte e nove de Novembro 

do corrente ano deliberou, por unanimidade, aprová-la. ----------------- 

------- 9. JUNTA DE FREGUESIA DE BRUNHOSO – PEDIDO DE 

APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE 

BALNEÁRIOS E ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE DO 

POLIDESPORTIVO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - Foi presente um pedido da Junta de Freguesia de 

Brunhoso a solicitar apoio técnico e financeiro para a 

comparticipação nos custos das obras de construção dos balneários 

e arranjo da zona envolvente do Polidesportivo. ------------------------- 

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

informação da Divisão de Obras Municipais, com o número 108, 

datada de dezoito de Novembro último deliberou, por unanimidade 

conceder o apoio técnico e financeiro no montante de trinta e sete 

mil, oitocentos e sessenta euros (€37.860,00), mediante protocolo a 

celebrar para o efeito. ----------------------------------------------------------- 

------ 10. JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE ALA – PEDIDO DE 

ARRANJO DE CANTEIROS PÚBLICOS EM SANTIAGO. 

INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi 

presente uma petição oriunda da Junta de Freguesia de Vila de Ala 

através da qual solicita a reabilitação de canteiros públicos 

existentes no lugar de Santiago alegando o estado de degradação e 

desleixo em que os mesmos se encontram. -------------------------------- 

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

da Divisão de Obras Municipais, com o número 110, datada de 

dezoito de Novembro do corrente ano deliberou, por unanimidade, 

aprovar a execução dos trabalhos, constantes da referida 

informação no montante de treze mil, quatrocentos e sessenta e 

cinco euros (€13.465, 30), sendo os mesmos executados por 

administração directa, sendo os materiais adquiridos através do 

armazém, com base no concurso anual de fornecimento contínuo 

de materiais ao Município. ------------------------------------------------------ 
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------- 11. MARIA LUÍSA PEREIRA SARMENTO – PEDIDO DE 

RECTIFICAÇÃO DE ARRUAMENTO PÚBLICO EM SÃO 

MARTINHO DO PESO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - Foi presente a informação do Sector de 

Empreitadas da Divisão de Obras Municipais, com o número 112, 

datada de dezoito de Novembro do corrente ano, relativa a uma 

petição da Senhora Maria Luísa Pereira Sarmento, residente em S. 

Martinho do Peso a qual solicita a rectificação do arruamento na 

confluência da sua habitação e anexo, alegando que derivante do 

desnível acentuado entre o arruamento e a soleira de entrada dos 

referidos imóveis, em dias de chuva se verificar a inundação dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

supra identificada deliberou, por unanimidade, autorizar a execução 

das obras, estimadas em dois mil, trezentos e cinquenta e oito 

euros (€2.358,00), sendo as mesmas executadas por administração 

directa, sendo os materiais adquiridos através do armazém, com 

base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao 

Município. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 12. CARLOS MANUEL PIRES AFONSO E MARIANA DE 

JESUS PINTO CAVADAS – INFILTRAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS 

EM EDIFÍCIO HABITACIONAL. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação do Sector de 

Empreitadas da Divisão de Obras Municipais, com o número 113, 

datada de dezoito de Novembro do corrente ano relativa a uma 

petição de Carlos Manuel Pires Afonso e Mariana de Jesus Pinto 

Cavadas os quais informam a existência de infiltrações de águas 

pluviais na cave do edifício habitacional do qual são proprietários, 

alegando a sua proveniência do edifício EB2 de Mogadouro. --------- 

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

aprovar a realização dos trabalhos discriminados na informação 

supra identificada, estimados em duzentos e oitenta e cinco euros 

(€285,00), a executar por administração directa, sendo os materiais 
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adquiridos através do armazém com base no concurso anual de 

fornecimento contínuo de materiais ao armazém. ------------------------- 

------- 13. CONSTRUÇÃO DE 45 ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 

DE TRANSPORTES PÚBLICOS – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da petição oriunda da 

empresa Jaime Nogueira & Filhos, Lda., datada de dezasseis de 

Novembro do corrente e tendo por base a informação do Sector de 

Empreitadas com o número 116, datada do pretérito dia vinte e três 

de Novembro deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de 

Recepção Definitiva da empreitada de “Construção de 45 Abrigos 

para Passageiros de Transportes Públicos” e autorizar a libertação 

das respectivas cauções. ------------------------------------------------------- 

-----14. ARRUAMENTOS DE VILAR DO REI – CONTA FINAL. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA: - A Câmara, na sequência da informação do Sector de 

Obras por Administração Directa, com o número 118, datada de 

vinte e dois de Novembro do corrente ano deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Conta Final da Obra “Arruamentos em Vilar 

do Rei”, no valor de nove mil, quinhentos e um euros (€9.501,00), 

executada por administração directa. -----------------------------------------  

----- 15. PEDIDO DE COLABORAÇÃO DO CLUBE DE CAÇA E 

PESCA – CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR 

DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, na 

sequência da informação do Sector de Obras por Administração 

Directa, com o número 119, datada de vinte e três de Novembro do 

corrente ano deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da 

Obra  “Pedido de Colaboração do Clube de Caça e Pesca”, no valor 

de mil novecentos e quarenta euros (€1.940,00), executada por 

administração directa. ------------------------------------------------------------ 

------ 16. INFILTRAÇÕES NA HABITAÇÃO DO SR. EDUARDO 

XARDO, NA LOCALIDADE DE AZINHOSO. INFORMAÇÃO DO 
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SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - Foi 

presente um requerimento do Sr. Eduardo Augusto Xardo, residente 

em Azinhoso, datado de dezassete de Novembro último, a solicitar 

a execução de uma valeta, pelos Serviços do Município, de forma a 

evitar que as águas que correm pelo arruamento se infiltrem para a 

sua habitação. ---------------------------------------------------------------------- 

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

do Sector de Obras por Administração Directa, com o número 120, 

datada de vinte e cinco de Novembro do corrente ano deliberou, por 

unanimidade, aprovar a execução, por administração directa, dos 

trabalhos constantes da referida informação estimados em dois mil, 

trezentos e cinco euros (€2.305,00), sendo os materiais adquiridos 

através do armazém, com base no concurso anual de fornecimento 

continuo de materiais ao município. ------------------------------------------ 

------ 17. REPARAÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM TÓ – CONTA 

FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Conta Final da Obra de “Reparação de 

muro de suporte em Tó”, no valor da quatro mil, seiscentos e 

cinquenta euros (€4.650,00), anexa à informação do Sector de 

Obras por Administração Directa, com o número 122, datada do 

pretérito dia  vinte e seis de Novembro, executada por 

administração directa. ------------------------------------------------------------ 

------ 18. CONSTRUÇÃO DA SAPATA  DO PAINEL 

PUBLICITÁRIO – CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Conta Final da obra 

de “Construção da sapata do painel publicitário”, no valor de dois 

mil, setecentos e doze euros e cinquenta cêntimos (€2.712,50) 

anexa à informação do Sector de Obras por Administração Directa, 

executada por administração directa. --------------------------------------- 

------- 19. DOCUMENTO DE ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DO 
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CONCELHO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 

INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS: - A Câmara, tendo por 

base a informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos, 

com o número 206, datada de três de Dezembro do corrente ano e 

depois de analisado o Documento de Enquadramento Estratégico 

de abastecimento de água e esgotos do concelho deliberou, por 

unanimidade, aprová-lo. -------------------------------------------------------- 

----- 20. AQUISIÇÃO DE ACHADO ARQUEOLÓGICO DO TIPO 

“BERRÃO” PROVENIENTE DE VILARINHO DOS GALEGOS – 

INFORMAÇÃO DO ARQUEÓLOGO MUNICIPAL: - A Câmara, 

analisada a informação do Arqueólogo Municipal, com o número 

30/10, datada de trinta de Novembro deliberou, por unanimidade, 

exercer o direito de preferência previsto no n.º 1 do art.º 37.º da Lei 

n.º 107/2001, de 8 de Setembro, sobre o achado arqueológico 

proveniente das fundações de uma habitação de Vila dos Sinos. --- 

------ Mais foi deliberado conceder poderes ao Sr. Presidente para 

negociar a aquisição do referido achado. ------------------------------------ 

------- 21. REGULAMENTO DA FEIRA DE PRODUTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS: - A Câmara, depois de devidamente 

analisada a Proposta de Regulamento da Feira de Produtos 

Hortofrutícolas, deliberou, por unanimidade, aprová-la. ----------------- 

------ Mais foi deliberado submeter a presente proposta de 

regulamento à apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo para recolha de sugestões. 

------ 22. PROJECTO DE PROGRAMAÇÃO DO CICLO DE 

CONCERTOS ON/DOURO: - A Câmara, na sequência da 

comunicação oriunda da Orquestra do Norte, datada de vinte e dois 

de Novembro último, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

Senhora Vereadora Teresa Neves a definir as datas mais 

convenientes para a realização do espectáculo a levar a efeito pela 

Orquestra do Norte.  -------------------------------------------------------------- 
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----- 23. EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO PARA 

EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO LOTEAMENTO 

INDUSTRIAL DE MOGADOURO – ACTA DA COMISSÃO DE 

AVALIAÇÕES: - A Câmara deliberou, por unanimidade homologar 

a acta da Comissão de Avaliações que atribuiu vinte e nove mil, 

oitocentos e noventa e cinco euros (€29.895,00),  pela expropriação  

de uma parcela de terreno com a área de dezanove mil, novecentos 

e trinta  (19.930) metros quadrados a destacar do prédio rústico 

inscrito na matriz predial sob o  artigo 5 – Secção C, da freguesia de 

Mogadouro, com a área total de oitenta e dois mil, quinhentos e 

trinta e nove (82.539) metros quadrados, propriedade dos Herdeiros 

de Acácio Victor Ferreira e de Amílcar Mendes,  proprietários de 

dois terços (2/3)  e um terço (1/3) respectivamente, destinada  à 

Execução do Plano de Pormenor do Loteamento Industrial de 

Mogadouro. ------------------------------------------------------------------------- 

------- 24. EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DO 

PLANO DE PORMENOR DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 

MOGADOURO. ACTA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÕES: - A 

Câmara deliberou, por unanimidade homologar a acta da Comissão 

de Avaliações que atribuiu onze mil, oitocentos e quarenta e um 

euros (€11.841,00), pela expropriação do prédio rústico inscrito na 

matriz predial sob o artigo 93, secção C, da freguesia de 

Mogadouro, com a área de sete mil, oitocentos e noventa e quatro 

(7.894) metros quadrados, propriedade dos Herdeiros de Teresa 

Manuela Gomes Moutinho, destinado à Execução do Plano de 

Pormenor do Loteamento Industrial de Mogadouro. ---------------------- 

------- 25. EXPROPRIAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO 

DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 

ENTRE O COMPLEXO DESPORTIVO E ZAVA. ACTA DA 

COMISSÃO DE AVALIAÇÕES: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade, homologar a acta da Comissão de Avaliações que 

atribuiu quatrocentos e cinquenta euros (€450,00) ao Sr. Filipe 

Manuel Ribeiro Pires  pela expropriação de uma parcela de terreno 
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com a área de trezentos (300) metros quadrados a destacar do 

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 105 – secção F, 

da freguesia de Mogadouro, destinada à  implantação da Estrada 

Municipal entre o Complexo Desportivo e Zava. --------------------------- 

----- 26. COMISSÃO DE FINALISTAS 2010/2011 DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE MOGADOURO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL: - Oriunda da Comissão de Finalistas 

2010/2011, da Escola Secundária de Mogadouro foi presente uma 

petição datada do pretérito dia vinte e dois de Novembro a solicitar 

a cedência do parque de estacionamento subterrâneo da Biblioteca 

Municipal de Mogadouro, para a realização de uma festa  de “Fim 

de Aulas”  a levar a efeito no próximo dia dezassete de Dezembro. - 

------  A Câmara, depois de analisado o assunto, deliberou, por 

unanimidade, não disponibilizar o espaço solicitado dado que o 

mesmo não reúne condições para a realização de eventos desta 

natureza e, em alternativa, ceder o rés-do-chão do antigo edifício do 

Banco Pinto e Sotto Mayor. ----------------------------------------------------- 

------- 27. GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO  À PROPOSTA 

DE LEI N.º  42/XI/2.ª – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2011: - 

A Câmara tomou conhecimento das várias propostas ao Orçamento 

de Estado para dois mil e onze apresentadas  pelo Partido 

Comunista Português, relativas ao Poder Local Democrático. --------- 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA 

------ 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: -----------------------------------------------------------------------------  

------ 28. BAR E ESPLANADA DA CASA DAS ARTES E OFÍCIOS 

DE MOGADOURO – APROVAÇÃO DE EDITAL: - Depois de 
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analisada, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta 

do edital com vista à concessão de exploração do Bar e Esplanada 

da Casa das Artes e Ofícios de Mogadouro, sito na Avenida dos 

Comandos. -------------------------------------------------------------------- 

------ 29. PROTOCOLO DE ARTICULAÇÃO ENTRE UNIDADES 

DE DIÁLISE E ENTIDADES GESTORAS DE ÁGUA. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DE ÁGUAS E SANEAMENTO, 

ETA’S, ETAR’S E ECOCENTRO: - A Câmara, analisada a proposta 

de Protocolo de Articulação,  oriunda da TECSAM – Tecnologia e 

Serviços Médicos, S. A. e tendo por base a informação do Sector de 

Águas e Saneamento, ETA’s, ETAR’s e Ecocentro, com a 

referência 207/DIEE, datada de seis de Dezembro do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a referida minuta de protocolo 

que tem por objecto  regular o relacionamento entre as Partes, com 

vista a dar cumprimento ao quadro legal, em particular no que se 

refere à informação sobre a qualidade da água a fornecer à 

TECSAM, S. A. – Unidade de Hemodialise de Mogadouro. ----------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia vinte e três de Novemrbro e o 
dia seis de Dezembro, na importância de trezentos e sessenta e um 
mil, novecentos euros e vinte e seis cêntimos (€361.900,26). ---------  
 

------- 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 doze horas e vinte e cinco minutos, de que para 

constar se lavrou a presente acta que eu, Paulo Jorge Ribeiro 

Salomé, Assistente Técnico, redigi e subscrevi. --------------------------- 


