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

Mogadouro, realizada no dia vinte e sete de Setembro do ano de 

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

-------------------------- Aos vinte e sete dias do mês de Setembro 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, 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 da Unidade Orgânica 

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 vinte 

e seis de Setembro. Verificou-se um total de disponibilidades no 

valor de um milhão, cento e vinte e seis mil, trezentos e quarenta e 

sete euros e sessenta e um cêntimos (€1.126.347,61). ----------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

------ O vereador Armando Pacheco referiu que os panfletos 

distribuídos, alusivos aos CET’s de Mogadouro estão incorrectos no 

que se refere aos requisitos necessários para inscrição dos alunos, 

devendo a Câmara, em seu entender, pedir responsabilidades ao 
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Instituto Politécnico de Bragança, uma vez que algumas inscrições 

ficaram suspensas e terem entrado alunos que não reuniam 

condições para a entrada nos CET’s. ---------------------------------------- 

-------- O vereador Armando Pacheco  acrescentou ainda que teve 

conhecimento que a angariadora dos CET’s informou os pais dos 

alunos  de que recebeu um telefonema da Escola para não 

aceitarem as matrículas porque os candidatos se portavam mal, 

sugerindo que a Câmara solicite esclarecimentos ao IPB sobre o 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 

----- Em resposta, o Senhor Vereador João Henriques referiu que o 

prospecto dos CET’s de Mogadouro teve a concordância do referido 

Instituto. ------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Vereador Armando Pacheco informou a Câmara que 

teve conhecimento que por falta de verbas, no IC5 existem zonas 

onde o piso se encontra irregular  por não ter sido colada a camada 

de desgaste  aconselhável. ----------------------------------------------------- 

------ O Senhor vereador Armando Pacheco sugeriu ao Senhor 

Vereador das Obras Públicas para que procedesse ao arranjo do 

local onde outrora se encontrava uma cabine de energia eléctrica 

situada no Bairro do Canto. ---------------------------------------- 

------- O Vereador António Pimentel informou que já está prevista o 

ajardinamento do local. ----------------------------------------------------------- 

O Vereador Armando Pacheco questionou o Senhor Presidente 

sobre qual a entidade responsável pela elaboração do Plano de 

Emergência Municipal. ----------------------------------------------------------- 

------ Em resposta, o Senhor Presidente informou o Vereador 

Armando Pacheco que o Plano de Emergência Municipal foi 

mandado elaborar pela Associação de Municípios do Douro 

Superior, com a colaboração das várias câmaras que integram 

aquela Associação. ---------------------------------------------------------------- 

------ O vereador Armando Pacheco congratulou-se com o facto de o 

Restaurante “A Lareira”, em Mogadouro constar do Guia Oficial das 

Maravilhas da Gastronomia. ---------------------------------------------------- 

------- O Senhor Vereador Fernando Bártolo chamou a atenção da 

deficiente sinalização no troço do IC5 entre Mogadouro e Miranda 
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do Douro. ----------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Presidente esclareceu que já deu conhecimento 

desse facto ao Director de Estradas de Bragança  tendo sido 

informado que tal situação será resolvida brevemente.  ---------------- 

------ O vereador Fernando Bártolo solicitou ao Senhor Presidente 

informação sobre a quantidade de ramais de saneamento 

executados e pagos no lugar de Estevais, freguesia de Castelo 

Branco. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Em resposta o Senhor Presidente informou que em próxima 

reunião ser-lhe-à dado conhecimento do solicitado. -------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 
------ 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 13/09/2011: - Foi presente a acta da última reunião 
ordinária realizada no dia vinte e um de Junho 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 do Senhor Vereador Armando Pacheco por não ter 
estado presente na referida reunião. ----------------------------------------- 
 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------ Não foi presente qualquer assunto ------------------------------------- 

------ 3. NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS – TRABALHOS A 

MAIS DE NATUREZA IMPREVISTA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi 

presente a informação dos Serviços Técnicos de Concurso, com o 

número 133, datada de dezanove de Setembro de dois mil e onze. - 

-------- A fiscalização da obra do Núcleo de Cozinhas Regionais 

informa que no projecto  técnico, por motivos que lhe são alheios, 

alguns trabalhos necessários à boa execução da obra não foram 

previstos  e que  algumas quantidades foram mal medidas. -----------

------- A Câmara, analisado o assunto e tendo a informação 
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anteriormente identificada deliberou, por unanimidade, aprovar a 

realização dos trabalhos a mais, no montante de  cinquenta e  oito 

mil, quinhentos e vinte e cinco euros e trinta e nove cêntimos 

(€58.525,39). ------------------------------------------------------------------------ 

------ Mais foi deliberado autorizar a prorrogação de prazo  legal pelo 

período de trinta (30) dias. ------------------------------------------------------- 

------- 4. JUNTA DE FREGUESIA DE  VILARINHO DOS GALEGOS 

– INSTALAÇÃO  DA REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - Oriunda da Junta de Freguesia de Vilarinho dos 

Galegos foi presente uma petição, datada de vinte e um de Junho 

de dois mil e onze, a solicitar a execução do ramal domiciliário às 

redes de saneamento  do Bairro da Quintinha e do Bairro da Escola. 

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

informação do Sector de Empreitadas, com  o número 186, datada 

de treze de Setembro de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade,  autorizar a execução, por administração directa, dos 

trabalhos constantes da referida informação estimados em  catorze 

mil, trezentos e oitenta euros e oitenta e seis cêntimos (€14.380,86), 

sendo os materiais adquiridos através do armazém com base no 

concurso anual de fornecimento contínuo de materiais. ----------------- 

------ 5. JUNTA DE FREGUESIA DE MEIRINHOS – 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA COSTINHA EM S. PEDRO – 

CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o 

assunto, deliberou, por unanimidade, homologar a conta final da 

obra de “Pavimentação da Rua da Costinha, em S. Pedro ”, no 

montante de quatro mil, trezentos e setenta e dois euros 

(€4.372,00), anexa à informação do Sector de Obras por 

Administração Directa, com o número 187, datada de treze de 

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

------ 6. LOTEAMENTO DE  SANTO ANTÓNIO  - MOGADOURO – 

TRABALHOS COMPLEMENTARES  - CONTA FINAL DA OBRA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
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OBRA MUNICIPAIS: -    A Câmara, analisado o assunto, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a Conta Final da empreitada supra 

identificada no valor de vinte e nove mil, seiscentos e vinte e cinco 

euros (€29.625,00), anexa à informação da Unidade Orgânica de 

Obras Municipais, com o número cento e noventa e um de treze de 

Setembro. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 7. JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVANCA – PEDIDO DE 

ALARGAMENTO DO CAMINHO DO RIBEIRO DA FRAGA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

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

informação do Sector de Obras por Administração Directa, com o 

número 192, datada de catorze de Setembro de dois mil e onze, 

relativa a uma petição proveniente da Junta de Freguesia de 

Travanca, deliberou, por unanimidade,  autorizar a execução, por 

administração directa, dos trabalhos  referidos  na supra identificada 

informação estimados em  três mil, quatrocentos e trinta e quatro 

euros (€3.434,00), sendo os materiais adquiridos através do 

armazém, com base no concurso anual de fornecimento contínuo  

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

------ 8. JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA – ARRANJO 

DA RUA DA IGREJA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DE OBRAS MUNICIPAIS. Para ratificação: - A Câmara, tendo por 

base a informação do Sector de Obras por Administração Directa, 

com o número 193, datada de quinze de Setembro de dois mil e 

onze, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado em 

vinte de Setembro, pelo Senhor Vereador com competências, 

delegadas, que aprovou a execução, por administração directa, dos 

trabalhos propostos pelo técnico, estimados em vinte mil, 

quatrocentos e sessenta euros (€20.460,00). ----------------------------- 

------ 9. MOSTRA DE REGIÕES NO FESTIVAL DA MÁSCARA 

IBÉRICA DE ZAMORA. INFORMAÇÃO DO SECTOR DE 

TURISMO E ARTESANATO: - Foi presente um ofício proveniente 

da PROGESTUR - Associação para a Promoção, Gestão e 

Desenvolvimento do Turismo Cultural Português, a convidar o 

Município para estar presente na próxima edição da “Mostra de 
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Regiões”, a realizar de trinta de Setembro a dois de Outubro, em 

Zamora. ------------------------------------------------------------------------------  

------ A Câmara, tendo por base a informação do Sector de Turismo 

e Artesanato, com o número 36, datada de vinte de Setembro de 

dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, autorizar a realização 

da despesa no montante de quinhentos euros  (€500,00), bem 

como  pagamento das ajudas de custo do Técnico de Turismo e  do 

transporte  dos grupos de máscaras do concelho até Zamora. -------- 

------- 10. PRÉMIO EDP – EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL 

SABOR – ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA. INFORMAÇÃO 

DA VEREADORA DA CULTURA E TURISMO: - A Câmara, 

analisada a adenda ao Acordo de Parceria, celebrado entre  a EDP 

– Energias de Portugal, S. A. a empresa Superação SPA 

Consultadoria,  e os Municípios de Alfandega da Fé, Macedo de 

Cavaleiros,  Miranda do Douro, Mogadouro, Torre de Moncorvo, 

com vista à continuidade do projecto levado a cabo no ano de dois 

mil e dez, deliberou, por unanimidade aprová-la. -------------------------- 

 

------- 11. TRANSPORTES ESCOLARES – INFORMAÇÃO DO 

SECTOR DA EDUCAÇÃO ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL .  Para ratificação:  - Foi presente a 

informação do Sector de Educação, Acção Social, Desporto e 

Formação Profissional, com o número 59, datada de quinze de 

Setembro de dois mil e onze, na qual se refere que face ao 

aumento do número de crianças a transportar,  no percurso a iniciar 

em Soutelo-Sampaio-Azinhoso com destino ao Centro Escolar de 

Mogadouro e percurso  inverso, se torna necessária a utilização de 

uma viatura com mais de cinco lugares, pelo que se propõe a 

anulação do referido concurso. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara, analisado o assunto e atenta a fundamentação 

apresentada deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Vereador com competências delgadas, exarado em 

dezasseis de Setembro de dois mil e onze, que procedeu à 

anulação do concurso em causa e a ordenar à Unidade Orgânica de 

Contratualização e Património  a abertura de novo procedimento 

que contemple a alteração proposta. ----------------------------------------- 
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------- 12. COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE – REVISÃO DO 

PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE MACEDO DE CAVALEIROS 

– DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA COMISSÃO DE 

ACOMPANHAMENTO: - A Câmara, na sequência da comunicação 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, datado de quinze de Setembro de dois mil e onze, deliberou, 

por unanimidade  designar como representante do Município de 

Mogadouro para  a Comissão de Acompanhamento da Revisão do 

Plano Director Municipal de Macedo de Cavaleiros, a Chefe de 

Divisão de Ordenamento do Território e Urbanismo, Arq. Alexandra 

Carlota Ámen de Morais Machado . ------------------------------------------ 

------- 13. ALONSOS & BRANCO, LDA. – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA EXCEPCIONAL DE 

ESTABELECIMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE  ORGÂNICA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. Para ratificação:  - A Câmara, 

na sequência da informação da Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira, com o número 3/2011, datada de vinte e um de 

Setembro de dois mil e onze, referente a uma petição apresentada 

pela empresa Alonsos & Branco, Lda. a solicitar autorização para 

abertura, a titulo excepcional,  nos dias vinte e quatro e vinte e cinco 

de Setembro, deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente, exarado em vinte e dois de Setembro de dois 

mil e onze, que autorizou o solicitado. --------------------------------------- 

------- 14. JUNTA DE FREGUESIA DE VILARINHO DOS 

GALEGOS – PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PLACA 

IDENTIFICATIVA PARA A SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA: - 

Foi presente uma petição da Junta de Freguesia de Vilarinho dos 

Galegos a solicitar a cedência, por parte do Município,  de uma 

placa identificativa da Sede da Junta de Freguesia. ---------------------- 

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

indeferir o pedido uma vez que tal responsabilidade é competência 

das juntas de freguesia. ---------------------------------------------------------- 

------- 15. ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO PARQUE  

NATURAL DO DOURO  INTERNACIONAL – PEDIDO DE 
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PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO APÍCOLA: 

- Oriunda da Associação de Apicultores do Parque Natural do Douro 

Internacional , foi presente uma petição a  solicitar  a colaboração 

do Município na realização  no Seminário  Apícola  da APNDI  a 

realizar  no dia dezasseis de  Outubro de dois mil e onze, no 

Auditório  da Casa da Cultura de  Mogadouro. ----------------------------- 

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

apoiar a realização do evento através da cedência do apoio 

logístico necessário. --------------------------------------------------------------- 

------- 16. ASSOCIAÇÃO MOTARD “OS TEMPLÁRIOS” – PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO TT DOS 

GORAZES: - Foi presente uma petição da Associação Motard “Os 

Templários”, datada de quinze de Setembro de dois mil e onze, a 

solicitar autorização para realização de um Passeio TT, no dia 

dezasseis de Outubro. ----------------------------------------------------------- 

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

autorizar a realização do referido passeio no percurso pretendido. -- 

----- 17. ASSOCIAÇÃO MOTARD “OS TEMPLÁRIOS” – PEDIDO 

DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO TT DOS 

GORAZES: - Foi presente uma petição oriunda da Associação 

Motard “Os Templários” a solicitar o apoio do Município na 

realização do Passeio TT dos Gorazes a levar a efeito em 

dezasseis de Outubro de dois mil e onze. ----------------------------------- 

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

disponibilizar o apoio logístico necessário à realização do evento. --- 

------ 18. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS DE LONGA 

DURAÇÃO – PEDIDO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE 

SEMINÁRIO: - Foi presente uma petição da Santa Casa da 

Misericórdia de Mogadouro, datada de quinze de Setembro de dois 

mil e onze, a solicitar o apoio do Município na realização do  1.º 

Seminário “Novas Abordagens no Cuidar”, a levar a efeito em sete 

de Outubro, em Mogadouro. ---------------------------------------------------- 

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

apoiar logisticamente a realização do referido evento. ------------------- 
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-------- IMPEDIMENTOS: - O Senhor Vereador João Henriques não 

participou na votação e discussão do presente ponto por fazer parte 

da Mesa Administrativa  da Santa Casa da Misericórdia. --------------- 

------- 19. ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MOGADOURO – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, na 

sequência da informação com o número 134, da Unidade Orgânica 

de Contratualização e Património, datada de vinte e dois de 

Setembro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade homologar 

o Auto de Recepção Provisória da empreitada da “Escola do 1.º 

CEB e Jardim-de-Infância de Mogadouro”, no montante de dois 

milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e três 

euros e quarenta e cinco cêntimos (€2.336.373,45).  ------------------ 

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

------- 20. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES 

AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DA EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, 

DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A Câmara, 

analisado o assunto e tendo por base a informação  com  o número 

61, datada de treze de Setembro de dois mil e um,  deliberou, por 

unanimidade, aprovar a minuta do  Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. ---------------------------------------------------------------------- 

------ 21. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITOS 

ESPECIAIS, PARA OS LOTES „I‟, „N‟ E „O‟, DESTINADOS AO 

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO DE 2011/12. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, tendo por 
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base a informação da Unidade Orgânica de Contratualização e 

Património, com o número 74/2011, datada de vinte e dois de 

Setembro do corrente ano, deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Vereador com competência delegadas, 

exarado em vinte e três de Setembro de dois mil e onze, que 

aprovou as peças procedimentais. -------------------------------------------- 

------- 22. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 

TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE J) CIRCUITO Nº.10 – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO: - A Câmara, 

analisado o assunto deliberou, por unanimidade aprovar a minuta 

do contrato referente ao Procedimento por Concurso Público de 

“Circuitos Especiais por Lotes, destinados ao transporte escolar 

(lote J) circuito n.º 10”, anexa à informação da Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira, datada de vinte e seis de Setembro de 

dois mil e onze”. --------------------------------------------------------------------   

------- 23. CIRCUITOS ESPECIAIS POR LOTES, DESTINADOS AO 

TRANSPORTE ESCOLAR (LOTE G) CIRCUITO N.º 7 E LOTE (H) 

CIRCUITO N.º 8. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A Câmara, analisado o 

assunto deliberou, por unanimidade aprovar a minuta do contrato 

referente ao Procedimento por Concurso Público de “Circuitos 

Especiais por Lotes, destinados ao transporte escolar (lote G) 

circuito n.º 7 e (lote H) circuito n.º 8”, anexa à informação da 

Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de vinte e 

três de Setembro de dois mil e onze”. ---------------------------------------- 

------- 24. VEDAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, tendo por base a informação da 

Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o número 194, datada 

de vinte e um de Setembro de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a execução, por administração directa, dos 

trabalhos de vedação de Infra-estruturas de Água e Saneamento do 

Complexo Desportivo, estimados em sete mil, novecentos e 

cinquenta euros (€7.950,00), sendo os materiais adquiridos através 
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do armazém, com base no concurso anual de fornecimento 

contínuo de materiais. ------------------------------------------------------------ 

------ 25. ESCOLA DO 1.º CEB E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MOGADOURO – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL. 

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA. 

Para ratificação: - A Câmara, analisado o assunto deliberou, por 

unanimidade, aprovar a conta final da empreitada da “Escola do 1.º 

CEB e Jardim-de-Infância de Mogadouro”, no valor de dois milhões, 

trezentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três euros  e 

quarenta e cinco cêntimos (€2.336.783,45) e  homologar o Auto de 

Recepção Provisória, anexa à informação dos Serviços de 

Fiscalização da referida empreitada com o número 134, datada de 

vinte e dois de Setembro de dois mil e onze. ------------------------------ 

------- 26. EXTINÇÃO DA IGAL – PÁGINA INICIAL DO SITIO DA 

IGAL NA INTERNET. Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento da cópia da comunicação inserta pelo Inspector-geral 

na página inicial do sítio da internet da Inspecção-Geral da 

Administração Local (IGAL), como destaque, relativa à extinção da 

IGAL. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ 27. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE MOGADOURO - PEDIDO DE APOIO: - 

Oriundo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Mogadouro, foi presente uma comunicação datada de vinte e seis 

de Setembro de dois mil e onze onde refere terem sido efectuadas 

duas candidaturas a programas de apoio com vista à remodelação 

das instalações e actualização dos meios de combate a incêndio, 

tendo as mesmas sido aprovadas nos montantes de  quarenta e 

dois mil, cento e sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos 

(€42.164,50) e trinta e seis mil, vinte e dois euros (€36.022,00) 

respectivamente. -------------------------------------------------------------------

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

apoiar substancialmente a parte não comparticipada pelo Programa 

Comunitário O. N. nas candidaturas apresentadas. ---------------------- 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia treze e o dia vinte  seis de 
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Setembro, na importância de um milhão, cento e cinquenta e quatro 
mil, cento e cinquenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos 
(€1.154.155,44). ------------------------------------------------------------------ 
  
------ 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 da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 

coadjuvado por Paulo Jorge Ribeiro Salomé, Assistente Técnico, 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


