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-------------- Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e seis de Abril do ano de dois mil 
e onze. --------------------------------------------------------------------------------
---------------- Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano de dois mil 
e onze, 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, 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 da Unidade Orgânica 
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 
João Fernando Pinto de Freitas Meira e proceder de seguida à 
apreciação e votação dos seguintes pontos: ------------------------------ 
 

- BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia vinte e 
dois de Abril. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 
um milhão, cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove euros e 
sessenta e oito cêntimos (€1.105.589,68). --------------------------------- 
 

ORDEM DO DIA 

 

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

12/04/2011: - Foi presente a acta da última reunião ordinária 

realizada no dia doze de Abril de dois mil e onze, cuja fotocópia, foi 

previamente distribuída a todos os membros do executivo. ------------

------ Colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria com 

uma abstenção da vereadora Teresa Neves, por não ter estado 

presente na referida reunião. --------------------------------------------------- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 
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----- 2.1. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 

conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com 

competências delegadas. -------------------------------------------------------- 

Proc.º Nome do Requerente Local da Obra Destino 

37/10 Eliseu do Nascimento Velho Bemposta Reconstrução de habitação 

60/10 Carla Sofia Geraldes  Moreno Vilarinho dos Galegos Reconstrução de habitação 

30/92 Francisco Manuel Alves Bemposta Legalização de habitação 

66/07 Augusto do Espírito Santo Moura Mogadouro Construção de armazém 

9/11 Afonso Cândido Gaspar Remondes Construção de armazém 

 

----- 2.2. 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 

12/11 António Carvalho Afonso & Irmão Mogadouro Legalização de habitação 

13/11 Alfredo Artur Alves Azinhoso Construção de habitação familiar 

17/11 António Ferreira da Silva Urrós Construção de habitação 

18/11 Maria Manuela Calisto Rodrigues Mogadouro Habitação familiar 

19/11 Teresa Leonor Casimiro Sá Castro Vicente Armazém Agrícola 

 

-------- 2.3. TIRA-CHUVA - VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, LDA. – 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS. INFORMAÇÃO DA SECÇÃO 

DE OBRAS PARTICULARES: - A Câmara, analisado o pedido 

oriundo da firma TIRA-CHUVA – Valorização de Resíduos, Lda., 

datado de catorze de  Abril de dois mil e onze a solicitar, nos termos  

da alínea  g) do n.º 1 do art.º 8.º, da Tabela Geral de Taxas, a 

isenção do pagamento das taxas referentes à apresentação do 

processo de licenciamento, no valor de quatrocentos e quarenta e 

sete euros e setenta e nove cêntimos (€447,79) e tendo por base a 

informação da Secção de Obras  Particulares, deliberou, por 
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unanimidade, deferir o pedido e isentar a supra identificada 

sociedade do pagamento das referidas taxas. -----------------------------  

------- 3. PROJECTO DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

AMBIENTAL DA RIBEIRA DO JUNCAL – TRABALHOS A MAIS. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, com a referência 55/OUCP, datada 

de dezanove de Abril do corrente ano, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração ao “Projecto de Recuperação e Valorização 

Ambiental da Ribeira do Juncal”, bem como a realização dos 

trabalhos a mais referentes à alteração do projecto, no montante de 

seis mil e quinhentos euros (€6.500,00). ------------------------------------ 

------- 4. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ARRANJO 

URBANÍSTICO DO LOTEAMENTO DE SANTO ANTÓNIO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, tendo por 

base a informação dos Serviços Técnicos de Concurso, com 

referência  56/UOCP, datada de quinze de Abril do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, aprovar o convite, o caderno de 

encargos, o prazo de execução de sessenta (60) dias, bem como o 

valor base de concurso no montante de nove mil, novecentos e 

setenta e sete euros e setenta e oito cêntimos (€9.977,78) relativos 

ao procedimento concursal para execução da empreitada da “Rede 

de Iluminação Pública do Arranjo Urbanístico do Loteamento de 

Santo António” .  ------------------------------------------------------------------- 

------ Mais foi deliberado convidar a empresa Abel & Vaz, com sede 

em Variz, freguesia de Penas Róias. ----------------------------------------- 

------- 5. MINUTA DE PROTOCOLO SOBRE FILME 

DOCUMENTAL – (MEMÓRIAS DE FRONTEIRA). INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA - PROTOCOLO: - A Câmara, analisado 

o assunto e tendo por base a informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património, com o número 52, datada de treze 

de Abril de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Mogadouro e a 
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sociedade Smart Box, Unipessoal, Lda., cujo objectivo é a 

realização do Filme Documental – “Memórias de Fronteira”, sobre o 

contrabando nos anos cinquenta e setenta na Raia Norte de 

Portugal e Espanha, inserido no programa Transfronteiriço entre 

Portugal e Espanha apresentado/apoiado pela Direcção Regional 

de Cultura do Norte. --------------------------------------------------------------- 

------- 9. ANTÓNIO ABÍLIO FINS – PEDIDO DE APOIO PARA 

PAGAMENTO DE VIAGENS E MEDICAÇÃO. INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente e a informação do 

Sector de Educação, Acção Social, Desporto e Formação 

Profissional, com o número 13, datada de oito de Abril de dois mil e 

onze, referente a uma petição apresentada pelo Sr. António Abílio 

Fins, a solicitar, nos termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 7.º do 

Regulamento para atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Mogadouro, apoio para pagamento 

da medicação e das viagens que o munícipe necessita de efectuar 

ao Hospital Distrital de Bragança, para efeitos de consultas 

médicas. ------------------------------------------------------------------------------

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

autorizar o pagamento do transporte de autocarro, mediante 

apresentação de bilhete e declaração comprovativa da presença 

nas consultas, bem como comparticipar os custos da medicação. --- 

------ 10. ELISABETE DE FÁTIMA VICENTE – PEDIDO DE APOIO 
PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. INFORMAÇÃO DO 
SECTOR DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL: -Foi presente a informação do 
Sector de Educação, Acção Social, Desporto e Formação 
Profissional, com o número 14, datada de vinte de Abril de dois mil 
e onze, relativa a uma petição apresentada pela Sra. Elisabete de 
Fátima Vicente, residente em Mogadouro a solicitar o apoio do 
município na aquisição de uma cadeira de rodas eléctrica para que 
a mesma se possa movimentar sem necessitar da ajuda de 
terceiros. ------------------------------------------------------------------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo em conta a situação 
familiar e económica do agregado familiar, deliberou, por 
unanimidade, proceder à aquisição da referida cadeira, no montante 
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de sete mil euros (€7.000,00) mais IVA, a uma empresa da 
especialidade, após cabimentação da referida verba. ------------------- 
 

------ 11. ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOGADOURO – PEDIDO DE TRANSPORTE EM 

AUTOCARRO PARA VISITA AO PARQUE BIOLÓGICO – 

PATRIMÓNIO NATURAL DA HUMANIDADE – CIDADE 

ENCANTADA CUENCA: -  Foi presente, oriundo da Associação de 

Funcionários da Câmara Municipal de Mogadouro, um pedido, 

datado de vinte e quatro de Abril de dois mil e onze,  a solicitar o 

apoio do município na realização da viagem que a Associação de 

Funcionários da Câmara Municipal de Mogadouro pretende  

efectuar de seis a oito de Maio. ----------------------------------------------- 

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

apoiar a realização da iniciativa, através da cedência de transporte, 

bem como suportar as despesas de combustível e motoristas. ------- 

------ 12. ESTACIONAMENTO DE TÁXIS EM DIAS DE FEIRA. 

INFORMAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL: - A Câmara, 

analisada a informação da Fiscalização Municipal, datada de oito de 

Abril de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, concordar com 

o local proposto pela Fiscalização Municipal destinado à paragem 

de táxis em dias de feira, junto à entrada do recinto das feiras, na 

Rua do Mercado, em Mogadouro. ---------------------------------------------  

------- Foi ainda deliberado aprovar a colocação de sinalização no 

local. ----------------------------------------------------------------------------------- 

------- 13. MARIA OLÍMPIA CEPEDA – PEDIDO DE CONCESSÃO 

DE CARTÃO DE VENDEDOR AMBULANTE. INFORMAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL: - Foi presente uma petição 

apresentada pela Sra. Maria Olímpia Cepeda, residente em 

Remondes, a solicitar a atribuição de cartão de vendedor 

ambulante, para venda ambulante em local fixo. --------------------------

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

da Fiscalização Municipal, datada de sete de Abril do corrente ano, 

deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de concessão de 

cartão de vendedor ambulante em local fixo, de acordo com o 

estipulado no n.º 1 do art.º 16.º do Regulamento Municipal. ---------- 



ACTA Número 09/11 FOLHA 144 
Reunião de 26 de Abril de 2011  
 

------ 14. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES: - Foi presente um pedido apresentado pelo Senhor 

Eduardo Gonzalez Fermoselle a solicitar o pagamento da factura 

relativa ao consumo de água do mês de Janeiro de dois mil e onze, 

no montante de duzentos e nove euros e quarenta e quatro 

cêntimos (€209,44), em quatro prestações mensais. --------------------- 

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

deferir o pedido e autorizar o pagamento da importância em causa, 

em quatro prestações mensais. ----------------------------------------------- 

------ 15. COMISSÃO DE FESTAS DE VILARINHO DOS 

GALEGOS: - Foi presente uma petição oriunda da Comissão de 

Festas de Vilarinho dos Galegos a solicitar a colaboração do 

município na realização do torneio de futebol a levar a efeito pela 

supra identificada comissão  nos dias vinte e dois e vinte e três de 

Abril. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

suportar os custos com a energia eléctrica, à semelhança do 

deliberado para todas as comissões de festas. ---------------------------- 

------ 16. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE 

TRAVANCA: - A Câmara, analisada a documentação enviada pelo 

Centro Social, Cultural e Recreativo de Travanca, solicitada na 

sequência da deliberação da Exma. Câmara Municipal de dezoito 

de Janeiro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, atribuir 

ao Centro Social, Cultural e Recreativo de Travanca, para 

comparticipação das despesas referentes à elaboração do projecto 

para criação da valência de Lar de Idosos, um subsídio no montante 

de sete mil e cem euros (€7.100,00), correspondente a cinquenta 

por cento da importância gasta por aquela instituição aquando da 

execução do projecto/candidatura ao POPH em dois mil e nove, 

após cabimentação da mesma pelos Serviços de Contabilidade. ----  

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 
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n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, incluir nesta reunião os seguintes 
assuntos: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 17. PAVIMENTAÇÃO DO LARGO DO CRUZEIRO EM 

BRUNHOSINHO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: - A Câmara, analisado o assunto e 

na sequência da informação do Sector de Obras por Administração 

Directa, com o número 18, datada de catorze de Março do corrente 

ano, deliberou, por unanimidade, autorizar a realização, por 

administração directa, dos trabalhos de pavimentação do Largo do 

Cruzeiro, em Brunhosinho, com cubos de granito, numa área de 

dois mil metros quadrados, estimados em sete mil, setecentos e 

vinte euros (€7.720,00), utilizando para o efeito as máquinas do 

município, sendo os materiais adquiridos através do armazém, com 

base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao 

município. -------------------------------------------------------------------------- 

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

pagamentos efectuados entre o dia doze de Abril e o dia vinte e 

dois de Abril, na importância de quinhentos e noventa e cinco mil, 

novecentos e noventa e cinco euros e oitenta e dois cêntimos 

(€595.995,82). ---------------------------------------------------------------------- 

 

------ 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 onze horas e cinquenta minutos, de que para constar 

se lavrou a presente acta que eu, António Luís Moreira, 

____________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, 

coadjuvado pelo Assistente Técnico, Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 

redigi e subscrevi. ------------------------------------------------------------------ 


