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

Mogadouro, realizada no dia onze de Outubro do ano de dois mil e 

onze. -----------------------------------------------------------------------------------

------------ Aos onze dias do mês de Outubro 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 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 justificar a falta de comparência do Senhor Vereador 

João Manuel dos Santos Henriques, por baixa médica e proceder 

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

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

de Outubro. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 

setecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete euros e 

vinte e um cêntimos (€787.897,21). ------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

----- Pelos vereadores João Meira, Fernando Bártolo e Armando 

Pacheco foi manifestado o seu descontentamento, pelo facto de 

não terem sido convocados para a cerimónia de entrega dos 

prémios, aos melhores alunos das escolas, que teve lugar na Casa 

da Cultura, no passado dia 30 de Setembro. ------------------------------- 

------ O Senhor Presidente, em relação a este assunto, referiu que a 

convocatória para a cerimónia era da responsabilidade da Escola e 

não da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

------ 1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 27/09/2011: - Foi presente a acta da última reunião 
ordinária realizada no dia vinte e sete de Setembro de dois mil e 
onze, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os 
membros do executivo. ----------------------------------------------------------- 
------- Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.  
 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------- 2.1. FRANCISCO LOUSAS – ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 01/99. INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE 

OBRAS PARTICULARES: - Foi presente a informação da Secção 

de Obras Particulares, datada de dez de Outubro de dois mil e onze 

na qual se refere que na Unidade Orgânica de Ordenamento do 

Território e Urbanismo, durante o decurso para pronúncia referente 

ao pedido de alteração ao Alvará de Loteamento com o número 

01/99 – Loteamento do Castelinho não deu entrada qualquer 

sugestão ou observação sobre o referido pedido. ------------------------- 

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

supra referida deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

solicitada para o Alvará de Loteamento n.º 01/99 – Loteamento do 

Castelinho. -------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2. ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DO BAIRRO 

DE S. SEBASTIÃO, EM MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO: - Foi presente a informação  da Unidade Orgânica de 

Ordenamento do Território e Urbanismo, com o numero 688, datada 

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

------ A Técnica refere que terminou, no pretérito dia dez de 

Setembro, o período destinado à participação pública para a 

formulação de sugestões a incluir no processo de revisão, tendo 

sido apresentadas duas sugestões: -------------------------------------- 

1. Sugere que a revisão inclua a possibilidade de no lote n.º 28 ser, 

considerada a possibilidade de utilização de serviço de reparação 

de viaturas. ------------------------------------------------------------------------ 
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2. Sugere que a revisão inclua a possibilidade de no lote n.º 28 ser 

considerada a possibilidade de utilização de actividade comercial. - 

------- A Técnica refere ainda que, analisadas as sugestões e tendo 

em conta os pressupostos que foram aprovados na proposta de 

alteração, é de parecer que as mesmas são pertinentes, pelo que 

deverão ser encaminhadas para a empresa que está a elaborar o 

projecto de alteração do Plano de Pormenor, para ponderação e 

juntar ao processo de revisão. ------------------------------------------------- 

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

concordar com a informação da técnica e aprovar as sugestões 

apresentadas com vista à elaboração do projecto de alteração do 

Plano de Pormenor. --------------------------------------------------------------- 

- IMPEDIMENTOS: - O Vereador Fernando Bártolo não participou 

na votação e discussão do presente assunto por ser familiar do 

proprietário do lote número vinte e oito que apresentou sugestões 

no decorrer da participação pública. ------------------------------------------ 

------- 2.3. MANUEL DA CONCEIÇÃO CARDOSO – ALTERAÇÃO 

AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO DO CANTO – LOTE 70: - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica de Ordenamento do 

Território e Urbanismo, com o número 671, datada de seis de 

Outubro de dois mil e onze, relativa a um pedido de alteração ao 

Alvará de Loteamento do Bairro do Canto, apresentado pelo Sr. 

Manuel da Conceição Cardoso, a solicitar o aumento da mancha de 

implantação da habitação e autorização para construção de uma 

garagem no logradouro do lote numero setenta, do referido 

loteamento. -------------------------------------------------------------------------- 

------- A Técnica  refere que o pedido se enquadra no definido no 

artigo 27.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, relativamente ao aumento da 

mancha de implantação a mesma só será de aceitar se a mesma 

resultar de uma ampliação da referida habitação, caso contrário a 

área pretendida ultrapassa o máximo definido para anexos no 

REUCM. ------------------------------------------------------------------------------ 

------ Em relação ao pedido para eliminação de dois lugares 
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destinados a estacionamento no tardoz do lote para acesso à 

garagem que pretende construir, a Técnica, informa que a mesma 

não será de aceitar porque os referidos lugares fazem parte das 

áreas de cedência ao domínio público. -------------------------------------- 

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

aprovar o pedido de aumento de construção no referido lote de 

acordo com  a informação técnica. --------------------------------------------

------- Mais foi deliberado, de acordo com o definido no  n.º 3 do 

art..º 27.º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, ordenar aos 

serviços a notificação dos proprietários dos lotes constantes no 

alvará para pronúncia  sobre a alteração. ----------------------------------- 

  

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

DESPESA DO ANO DE 2011: - A Câmara, depois de explicada 

pelo Senhor Vereador António Pimentel, deliberou, por maioria com 

três votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores 

Teresa Neves e António Pimentel e, com três abstenções dos 

Senhores Vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando 

Bártolo, aprovar a 8.ª Alteração ao Orçamento Municipal da 

Despesa do Ano de 2011, no total de duzentos e cinco mil e 

novecentos euros (€205.900,00). ---------------------------------------------- 

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

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2011: - A Câmara, depois de 

explicada pelo Senhor Vereador António Pimentel, deliberou, por 

maioria com três votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Teresa Neves e António Pimentel e com três 

abstenções dos Senhores Vereadores João Meira, Armando 

Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a 8.ª Alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos do Ano de 2011, no valor de cento e 

vinte e sete mil e quatrocentos euros (€127.400,00), em reforços e 

em diminuições. ------------------------------------------------------------------ 

----- 5. 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADE DO ANO DE 

2011: - A Câmara, depois de explicada pelo Senhor Vereador 

António Pimentel, deliberou, por maioria com três votos a favor do 

Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Teresa Neves e 

António Pimentel e com três abstenções dos Senhores Vereadores 
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João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, aprovar a 6.ª 

Alteração ao Plano de Actividade Municipal do Ano de 2011, na 

importância de zero euros (€0,00) em reforços e de quarenta e 

quatro mil e quinhentos euros (€44.500,00), em diminuições. 

 ----- 6. CONSTRUÇÃO DE ETAR’S E FOSSAS COMPACTAS – 

PESO, MACEDO DO PESO E CASTELO BRANCO – RELATÓRIO 

DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – ADJUDICAÇÃO FINAL: - A 

Câmara, tendo por base o Relatório de Análise  de Propostas 

elaborado pelo Chefe da Unidade Orgânica de Infra-estruturas, 

Equipamentos e Ambiente, deliberou, por unanimidade, adjudicar a 

empreitada de “Construção de ETAR’s e Fossas Compactas a 

executar em Peso, Macedo do Peso e Castelo Branco”, ao 

concorrente Jaime Nogueira & Filhos, Lda., pelo montante de cento 

e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e sete mil e cinquenta 

cêntimos (€148.577,50) mais IVA à taxa legal em vigor. ---------------- 

------ 7. CONSTRUÇÃO DE ETAR’S E FOSSAS COMPACTAS – 

ALGOSINHO, LAMOSO, VILA DOS SINOS E PEREDO DE 

BEMPOSTA – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – 

ADJUDICAÇÃO FINAL: - A Câmara, tendo por base o Relatório de 

Análise de Propostas elaborado pelo Chefe da Unidade Orgânica 

de Infra-estruturas, Equipamentos e Ambiente, deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a empreitada de “Construção de ETAR’s e 

Fossas Compactas a executar em Algosinho, Lamoso, Vila dos 

Sinos e Peredo de Bemposta”, pelo montante de cento e quarenta e 

quatro mil, novecentos e oitenta e oito euros e trinta e um cêntimos 

(€144.988,31) mais IVA à taxa legal em vigor, à empresa GERAR – 

Gestão de Rede  de Água e Resíduos, Lda. -------------------------------- 

------ 8. CONSTRUÇÃO DE ETAR’S E FOSSAS COMPACTAS – 

BRUNHOSINHO, GRANJA, GREGOS, VIDUEDO E MEIRINHOS – 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – ADJUDICAÇÃO 

FINAL: - Foi presente o Relatório de Análise de Propostas 

elaborado pelo Chefe da Unidade Orgânica de Infra-estruturas, 

Equipamentos e Ambiente. ------------------------------------------------------ 

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

adjudicar a execução da empreitada de “Construção de ETAR’s e 
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Fossas Compactas em Brunhosinho, Granja, Gregos, Viduedo e 

Meirinhos” à empresa Francisco Meirinhos – Construção, Lda., pelo 

montante de cento e quarenta e sete mil, novecentos e dez euros 

(€147.910,00) mais IVA à taxa legal em vigor. --------------------------- 

------- 9. CONSTRUÇÃO DE ETAR’S E FOSSAS COMPACTAS - 

S. PEDRO, VILAR SECO E BRUNHOSO – RELATÓRIO DE 

ANÁLISE DE PROPOSTAS: - A Câmara, na sequência do 

Relatório elaborado pelo Chefe da Unidade Orgânica de 

Infra-estruturas, Equipamentos e Ambiente, deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a execução da empreitada de “Construção 

de ETAR’s e Fossas Compactas em S. Pedro, Vilar Seco e 

Brunhosinho” à empresa Arnaldo Gentil Amador & Filhos, Lda., pelo 

montante de cento e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta 

euros (€143.750,00), mais IVA à taxa legal em vigor. ------------------- 

------ 10. RESTAURANTE DE APOIO AO RECINTO DA FEIRAS 

MUNICIPAIS – PROJECTO DE EXECUÇÃO, CADERNO DE 

ENCARGOS, PLANO DE SEGURANÇA E PROGRAMA DE 

PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS: - 

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

Serviços Técnicos, com o número 141, datada de quatro de 

Outubro de dois mil e onze, deliberou, por maioria com três votos a 

favor do Senhor Presidente, e dos Senhores Vereadores Teresa 

Neves e António Pimentel e com três votos contra dos Senhores 

Vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 

aprovar o Programa de Procedimento, o Caderno de Encargos, as 

Medições e Orçamento, o Projecto de Execução, a Memória 

Descritiva, o Plano de Segurança, bem como o valor base de 

concurso de seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e 

cinquenta e cinco euros e catorze cêntimos (€695.955,14) e o prazo 

de execução de trezentos e sessenta (360) dias. ------------------------- 

------ Mais foi deliberado designar como membros do Júri do 

Concurso os trabalhadores: Abel Afonso Varandas, Maria Olímpia 

Marcos e Alexandra Carlota Amén Morais Machado, como 

membros efectivos e, como membros suplentes, os trabalhadores 

Maria José Miguel Lopes e Hélder José Valdez Ferreira. --------------- 

------- Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista justificaram a 
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sua forma de votação por entenderem que esta construção vai 

colidir com o interesse dos empresários de restauração desta vila. -- 

------- O Senhor Presidente usou o voto de qualidade, nos termos do 

previsto nos termos do n.º 2, do art.º 89.º da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------- 

------ 11. ARRANJO URBANÍSTICO, PAVIMENTAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO BAIRRO DO 

CARRASCO/VALADO – RECEPÇÃO DEFINITIVA. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, 

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

190, do Sector de Empreitadas, datada de quinze de Setembro de 

dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, homologar o auto de 

Recepção Definitiva da empreitada de Arranjo Urbanístico, 

Pavimentação e Remodelação das Infra-estruturas do Bairro do 

Carrasco/Valado”, no valor de trezentos e trinta e nove mil, 

quatrocentos e setenta e cinco euros e setenta e oito cêntimos 

(€339.475,78). ---------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado, autorizar libertação das respectivas 

cauções da obra em epígrafe. -------------------------------------------------- 

------- 12. REPOSIÇÃO DA VEDAÇÃO DOS PRÉDIOS RÚSTICOS 

NO ACESSO À ZONA INDUSTRIAL – CONTA FINAL DA OBRA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisada a conta final da obra de 

“Reposição da vedação dos prédios rústicos no acesso à Zona 

Industrial”, anexa á informação com o número 195, datada de vinte 

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

aprová-la, no valor de mil e oitocentos euros (€1.800,00). -------------- 

------ 13. CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE BANHO E PINTURA 

DO RÉS-DO-CHÃO DA SENHORA ANA AURORA TEIXEIRA, NO 

BAIRRO DO FUNDO DE FOMENTO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO 

DA CONTA FINAL: - A Câmara, na sequência da informação do 

Sector de Obras por Administração Directa, com o número 196, 

datada de vinte e oito de Setembro de dois mil e onze, deliberou, 

por unanimidade, aprovar a conta final da obra de “Construção de 
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uma casa de Banho e Pintura do Rés-do-Chão da Senhora Ana 

Aurora Teixeira”, no valor de três mil, cento e trinta euros 

(€3.130,00). -------------------------------------------------------------------------- 

------- 14. NÚCLEO DAS COZINHAS REGIONAIS – 

EQUIPAMENTOS DE FRIO INDUSTRIAL – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES – APROVAÇÃO DO CONVITE E CADERNO 

DE ENCARGOS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A Câmara, analisado o 

assunto e tendo por base a informação com o número 138, da 

Unidade Orgânica de Contratualização e Património, datada de 

dezanove de Julho de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade,  

aprovar o Convite, o Caderno de Encargos , bem como o prazo de 

execução de trinta (30) dias, e o valor base de cento e quarenta e 

cinco mil, seiscentos e sessenta euros e noventa e nove cêntimos 

(€145.660,99) da empreitada do “Núcleo das Cozinhas Regionais  - 

Equipamentos de Frio Industrial – Trabalhos Complementares” ------

------- Mais foi deliberado proceder ao ajuste directo, nos termos do 

n.º 4 do art.º 20.º do C.C.P.  Código dos Concursos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei 278/2009, de 02 de Outubro, à empresa 

Santana & C.ª, S. A. , com sede em Marco de Canavezes, uma vez 

que a referida empresa se encontra em obra. ------------------------------ 

------- 15. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PASSILHO DA 

FEIRA DE SOUTELO – ESTRADA DA ROVIM EM BEMPOSTA – 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E 

PATRIMÓNIO. Para ratificação: Foi presente a informação com o 

número 139, da Unidade Orgânica, datada de vinte e nove de 

Setembro de dois mil e onze a solicitar nos termos  e para os efeitos 

do art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, aprovados pelo 

Decreto-Lei  n.º 278/2009, de 2 de Outubro, a designação do Júri do 

Concurso, composto em número ímpar , por um número mínimo de  

três elementos efectivos, um dos quais presidirá e dois suplentes 

para conduzir o procedimento com vista à formação do contrato da 

empreitada de “Pavimentação do Caminho do Passilho da Feira de 

Soutelo – Estrada da Rovim, em Bemposta”. ------------------------------ 

------- A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade, 
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ratificar o despacho do Senhor Vereador com competências 

delegadas, exarado em quatro de Outubro de dois mil e onze, que 

nomeou como membros do presente concurso os trabalhadores 

Abel Afonso Varandas, como presidente, Maria Olímpia Marcos e 

Maria José Miguel Lopes e, como membros suplentes os 

trabalhadores Ernesto Manuel Fernandes Roca e Alexandra Carlota 

Ámen Morais Machado. ---------------------------------------------------------- 

------ 16. INTERREG III-A – DEVOLUÇÃO DE VERBAS. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi presente a 

informação da Unidade Orgânica de Contratualização e Património 

com o número 140, datada de vinte e nove de Setembro de dois mil 

e onze, na qual refere que, no seguimento do email remetido a esta 

edilidade em vinte e sete de Setembro de dois mil e onze, pela 

Associação de Municípios do Douro Superior, informando da 

obrigatoriedade da devolução de noventa e quatro mil, trezentos e 

quarenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos (€94.345,64) 

recebidos a mais do FEDER, sobre o Projecto Interreg da “Recta de 

Vale da Madre”, cabendo setenta e dois mil, setecentos e quarenta 

e dois euros e quarenta e três cêntimos (€72.742,43) ao Município 

de Vila Nova de Foz Côa e vinte e um mil, seiscentos e três euros e 

vinte e um cêntimos (€21.603,21) ao próprio Instituto Financeiro 

para o Desenvolvimento Regional – I.P.  ------------------------------------ 

------- A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 

supra identificada, deliberou, por unanimidade, autorizar a 

devolução dos montantes acima referidos ------------------------------- 

 

------- 17. REMODELAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA - 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA DO TRIBUNAL DE MOGADOURO – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A 

Câmara, analisada a minuta do Contrato referente ao Procedimento 

por Ajuste Directo da Empreitada de “Remodelação da Entrada de 

Energia - Instalação Eléctrica do Tribunal de Mogadouro”, anexa à  

informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 
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datada de vinte e nove de Setembro de dois mil e onze, deliberou, 

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

------- 18. VARANDA & CORDEIRO, LDA. - PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO DO USO. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA: - Foi presente a informação do Chefe da Unidade 

Orgânica Administrativa e Financeira, referente a um pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de alteração do uso de um 

edifício destinado a armazém e escritórios para instalação de uma 

oficina de automóveis, situado no lugar do Prado, freguesia e 

concelhos de Mogadouro, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo 2478 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 433/19891018. ---------------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto e na sequência do parecer do 

Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira deliberou, 

por maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e  dos 

vereadores Teresa Neves, Armando Pacheco e António Pimentel e 

com duas abstenções dos vereadores João Meira e Fernando 

Bártolo, aprovar o pedido de informação prévia solicitado para 

alteração do uso do referido imóvel. ------------------------------------------    

------ 19. GRUPO DESPORTIVO DE SENDIM – PEDIDO DE 

UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DO ESTÁDIO 

MUNICIPAL DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE 

INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - Foi 

presente uma petição oriunda do Grupo Desportivo de Sendim, a 

solicitar a utilização das instalações Desportivas do Campo 

Municipal de Mogadouro para a realização de treinos uma vez por 

semana às sextas-feiras entre as vinte e as vinte e duas horas. ------ 

-------- A Câmara, analisado o assunto e na sequência da 

informação com o número 72, da Unidade Orgânica de 

Infra-estruturas Equipamentos e Ambiente, datada de vinte e dois 

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

o pedido e autorizar a utilização das instalações no período 

solicitado, mediante pagamento das taxas previstas no 

Regulamento. ----------------------------------------------------------------------- 
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------- 20. RAMAIS DE ÁGUA E SANEAMENTO EM ESTEVAIS, 

FREGUESIA DE CASTELO BRANCO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E 

AMBIENTE: - A Câmara tomou conhecimento do teor da 

informação com o número 27, do Sector de Águas e Saneamento, 

ETA’s, ETAR’s e Ecocentro, datada de vinte e oito de Setembro de 

dois mil e onze, na qual se refere que, dos cento e cinquenta e seis 

ramais executados, no lugar de Estevais, noventa e seis se 

encontram pagos, faltando pagar cinquenta e quatro. ------------------- 

------ 21. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO – 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO 

DE MÉRITO. INFORMAÇÃO DO SECTOR DA EDUCAÇÃO, 

ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - 

Foi presente uma petição oriunda do Agrupamento de Escolas de 

Mogadouro, datado de trinta de Setembro de dois mil e onze, com o 

número 811, a solicitar a atribuição  de uma verba no montante de 

quinhentos euros  (€500,00) destinada á atribuição de um prémio de 

mérito, no montante de duzentos e cinquenta euros (€250,00), aos 

dois melhores alunos do décimo segundo ano, pelo facto de o 

prémio em questão ser anteriormente  suportado pelo Ministério da 

Educação e actualmente ter sofrido alterações por decisão 

Ministerial, e o agrupamento já ter assumido a entrega deste 

prémio. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação do Sector da Educação, Acção Social, Desporto e 

Formação Profissional, com o número 64, datada de trinta de 

Setembro de dois mil e onze, deliberou, por maioria, com duas 

abstenções dos vereadores eleitos pelo Partido Socialista, autorizar 

a atribuição da verba solicitada. ----------------------------------------------- 

------- Os vereadores João Meira e Fernando Bártolo referiram que  

se o assunto relacionado com este ponto tivesse sido presente ao 

executivo  atempadamente teria o seu voto favorável e como tal não 

aconteceu e os beneficiados foram informados antecipadamente no 

dia trinta Setembro o seu sentido de voto foi a abstenção. ------------ 

------- 22. ADOZINDA DA GRAÇA DE SÁ POUSADO – PEDIDO 

DE ALIMENTAÇÃO NO REFEITÓRIO ESCOLAR. INFORMAÇÃO 
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DO SECTOR DA EDUCAÇÃO ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente uma petição 

subscrita pela Sra. Adozinda da Graça de Sá Pousado, a solicitar, 

na qualidade de Encarregada de Educação de Sérgio Manuel 

Martins de Sá, Cristian Martins de Sá, Adriana Felipa Martins de Sá 

e Luís Carlos Pousado, a frequentar o ensino pré-escolar e o 

primeiro ciclo do ensino básico, no Centro Escolar de Mogadouro, o 

fornecimento de almoços, a título gratuito, para os referido alunos. -- 

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

informação do Sector da Educação, Acção Social, Desporto e 

Formação Profissional, com o número 65, datada de trinta de 

Setembro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido e suportar as despesas relativas ao fornecimento das 

referidas refeições. ---------------------------------------------------------------- 

------- 23. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE ALMOÇOS A ALUNOS 

CARENCIADOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O 

ANO LECTIVO DE 2011/2012. INFORMAÇÃO DO SECTOR DA 

EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: - A Câmara atenta a informação com o número 

66, do Sector da Educação, Acção Social, Desporto e Formação 

Profissional, datada de trinta de Setembro de dois mil e onze, 

deliberou, por unanimidade, aprovar a listagem anexa à referida 

informação com os nomes dos alunos a quem está atribuído o 

escalão um e dois do abono de família a que corresponde a 

comparticipação de cem por cento (100%) e cinquenta por cento 

(50%), nos montantes de um euro e quarenta e seis (€1,46) e 

setenta e três cêntimos (€0,73) respectivamente. ----------------------- 

------- 24. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – ALMOÇOS A 

ALUNA CARENCIADA DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR PARA O 

ANO LECTIVO 2011/2012 – CASTRO VICENTE. INFORMAÇÃO 

DO SECTOR DA EDUCAÇÃO ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A Câmara, analisada a informação 

com o número 67, do Sector da Educação, Acção Social, Desporto 

e Formação Profissional, datada de vinte e oito de Setembro de 

dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, aprovar a realização da 

despesa no montante de cento e oitenta euros e vinte cêntimos 
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(€180,20) relativa à aquisição de almoços, a solicitar ao Centro 

Social e Paroquial de Cerejais, para uma aluna a frequentar o 

Ensino Pré-escolar de Castro Vicente. -------------------------------------  

------ 25. ATRIBUIÇÃO GRATUITA DE MANUAIS ESCOLARES A 

ALUNOS DO 1.º CICLO – ANO LECTIVO 2011/2012. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DA EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, 

DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A Câmara, atenta a 

informação do Sector da Educação, Acção Social, Desporto e 

Formação Profissional, com o número 69, datada de três de 

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

realização da despesa no montante de trezentos e oitenta e sete 

euros e cinquenta e dois cêntimos (€387,52), destinada à aquisição 

de manuais escolares  para atribuição aos alunos do 1.º Ciclo, nos 

termos seguintes: ------------------------------------------------------------------ 

ANO ESCOLAR N.º DE ALUNOS VALOR/ALUNO TOTAL 

1.º 4 22.96€ 91.84€ 

2.º 0 0,00€ 0,00€ 

3.º 2 27,28€ 54,56€ 

4.º 8 30,14€ 241,12€ 

Totais 14  387,52€ 

 

------ 26. ASSOCIAÇÃO MICOLÓGICA A PANTORRA – XIII 

ENCONTRO MICOLÓGICO E SEMANA GASTRONÓMICA DE 

MICOLOGIA – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma petição 

oriunda da Associação Micológica “A Pantorra”, a solicitar o apoio 

do Município na realização do XIII Encontro Micológico e Semana 

Gastronómica  a levar a efeito de vinte e dois a trinta de Outubro. --- 

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

apoiar logisticamente a realização do referido encontro, 

nomeadamente através da oferta de boiões de mel e azeite e 

proceder à divulgação do evento na página electrónica do município 

------- 27. SLALOM CLUBE DE PORTUGAL – TROFÉU 

NACIONAL DE PERÍCIA 2012 – PERÍCIA AUTOMÓVEL  DE 

MOGADOURO – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma petição 

proveniente do Slalom Clube de Portugal, a manifestar a 

disponibilidade para a realização do Troféu Nacional de Perícias 
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2012, em Mogadouro. ------------------------------------------------------------ 

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

não apoiar a realização do evento, dadas as dificuldades 

económicas que o Município atravessa. ------------------------------------- 

------ 28. JUNTA DE FREGUESIA DE SANHOANE – 

ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE ARQUITECTURA DO 

EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA – PEDIDO DE APOIO 

TÉCNICO E ADMINISTRATIVO: - Foi presente uma petição 

oriunda da Junta de Freguesia de Sanhoane, datado de vinte e oito 

de Setembro de dois mil e onze, a solicitar o apoio técnico e 

financeiro por parte do Município de Mogadouro, na elaboração do 

projecto de arquitectura do edifício da antiga Escola Primária da 

Freguesia de Sanhoane, com vista ao seu aproveitamento para fins 

turísticos. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da ordem de trabalhos e proceder à sua análise em 

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

------ 29. DIRECÇÃO DE FINANÇAS DE BRAGANÇA – 

SERVIÇOS DE INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA – NOTIFICAÇÃO DO 

RESULTADO DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO – ARTIGO 62.º DO 

REGIME COMPLEMENTAR DO PROCEDIMENTO DE 

INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA (RCPIT). Para conhecimento: -  A 

Câmara tomou conhecimento do teor da comunicação com o 

número 3366, datada de três de Outubro de dois mil e onze, oriunda 

dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de 

Bragança. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 30. TURISMO PORTO E NORTE E. R – IMPLEMENTAÇÃO 

DA REDE DE LOJAS INTERACTIVAS DE TURISMO DO PORTO 

E NORTE DE PORTUGAL. Para conhecimento: - A Câmara 

tomou conhecimento do teor da comunicação com o número 1715, 

datada de vinte e nove de Setembro de dois mil e onze, oriunda da 

Turismo Porto e Norte, E.R. sobre a implementação da rede de 

Lojas Interactivas do Porto e Norte de Portugal. 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA 
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------ 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: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 31. CLUBE ACADÉMICO DE MOGADOURO – CALENDÁRIO 

DE JOGOS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS: - Foi presente 

uma comunicação oriunda do Clube Académico de Mogadouro, 

datada de quinze de Setembro à qual se encontra em anexo o 

calendário de jogos elaborado pela Federação Portuguesa de 

Futebol. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara, considerando o trabalho desenvolvido pelo Clube 

e de forma a atenuar os encargos financeiros com a realização dos 

jogos deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante 

de quatro mil e quinhentos euros (€4.500,00) ao Clube Académico 

de Mogadouro ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 

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

------ 32. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITOS 

ESPECIAIS, PARA OS LOTES (‘I’, ‘N’ E ‘O’) DESTINADOS AO 

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ANO LECTIVO DE 

2011/2012: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por base o 

Relatório de Adjudicação elaborado pelos Serviços da Unidade 

Orgânica do de Contratualização e Património, deliberou, por 

unanimidade adjudicar aos concorrentes:  ---------------------------------- 

- Armando Herculano Olas Ferreira, o Lote I – Circuito número nove 

(9) a iniciar em Soutelo e a acabar no Centro Escolar de 

Mogadouro, com vários pontos de recolha de alunos durante o 

circuito e percurso inverso o transporte de quatro alunos (um aluno 

de Soutelo, um aluno de Sampaio e dois alunos de Azinhoso), com 

percurso total aproximado  de trinta e seis mil (36.000) metros, pelo 

valor de vinte e um euros e quarenta e nove cêntimos (€21.49€), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -------------------------------------- 

- Carlos José Teresinho, o Lote O – Circuito número catorze (14), a 

iniciar na Figueirinha ou Gregos com transbordo para o circuito 

público de alunos no Cruzamento de Travanca e a acabar no 
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Jardim-de-Infância e escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de 

Bemposta e percurso inverso. ------------------------------------------------- 

------ 33. RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

RIBEIRA DO JUNCAL – ACTA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÕES: 

- A Câmara, analisada a Acta da Comissão de Avaliações, 

deliberou, por unanimidade, homologa-la e autorizar o pagamento 

das importâncias de cinquenta e seis mil,  setecentos e quarenta e 

um euros e sessenta e sete cêntimos (€56. 741,67) e de quarenta e 

quatro mil, setecentos e sessenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos (€44.764,50), relativas à aquisição de onze barra doze 

avos do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 127-F e  

o prédio inscrito na matriz predial rústica sob o número 215-F, 

respectivamente, ambos da freguesia de Mogadouro, propriedade 

do Sr. Francisco António Pinto, e necessárias à execução da 

empreitada de “Recuperação e Valorização Ambiental da Ribeira do 

Juncal”. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- 34. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO – 

CEDÊNCIA DAS SALAS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MOGADOURO: - Foi presente um pedido proveniente do 

Agrupamento de Escolas de Mogadouro, com o número 785, 

datado de vinte e três de Setembro de dois mil e onze a solicitar a 

cedência das instalações da ex-escola Jardim-de-Infância de 

Mogadouro, situado em frente à Escola Básica e Secundária a fim, 

de na mesma, funcionar o Curso  CEF – 9.º ano – Serviço de Mesa.  

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

unanimidade, aprovar a cedência das referidas instalações, para o  

corrente ano lectivo, mediante protocolo a celebrar para o efeito 

entre o Município e o Agrupamento de Escolas de Mogadouro. ------ 

------ 35. PAULA MARIA CORDEIRO SALOMÉ – PEDIDO DE 

FORNECIMENTO DE ALMOÇO NA CANTINA ESCOLAR: - Foi 

presente uma petição apresentada pela Sra. Paula Maria Cordeiro 

Salomé, datada de seis de Outubro de dois mil e onze, a solicitar o 

fornecimento de almoços, no refeitório do Centro Escolar de 

Mogadouro, para a sua educanda Lara Filipa Salomé Monteiro. ------ 

------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
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informação do Sector da Educação, Acção Social, Desporto e 

Formação Profissional, com o número 72, datada de seis de 

Outubro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, suportar a 

comparticipação de cinquenta por cento na alimentação, no valor de 

setenta e três cêntimos (€0,73). ------------------------------------------------  

------- 36. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO A ALUNO 

CARENCIADO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR PARA O ANO 

LECTIVO 2011/2012 – CASTRO VICENTE: - A Câmara, analisado 

o assunto e tendo por base a informação do Sector da Educação, 

Acção Social, Desporto e Formação Profissional, com o número 76, 

datada de sete de Outubro de dois mil e onze, deliberou, por 

unanimidade, autorizar a aquisição do fornecimento de um almoço e 

de um lanche diários no montante de dois euros e sessenta e cinco 

cêntimos (€2,65)  e de dois euros e quinze cêntimos (€2,15) por dia, 

respectivamente, para mais um aluno carenciado do ensino 

pré-escolar, para o ano lectivo 2011/2012, do Jardim-de-Infância de 

Castro Vicente, a solicitar ao Centro Social e Paroquial de Cerejais, 

por ser esta a entidade que se encontra a fornecer os almoços aos 

alunos deslocados no ensino pré-escolar. ---------------------------------- 

------ 37. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – ALMOÇOS A 

ALUNOS CARENCIADOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR PARA O 

ANO LECTIVO DE 2011/2012. INFORMAÇÃO DO SECTOR DA 

EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: - A Câmara, analisado o assunto e tendo por 

base a informação do Sector da Educação, Acção Social, Desporto 

e Formação Profissional, com o número 62, datada de vinte e oito 

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

ratificar o despacho exarado pelo vereador com competências 

delegadas, exarado em vinte e oito de Setembro, que autorizou a 

aquisição do fornecimento do seis almoços diários para os alunos 

carenciado do ensino pré-escolar, para o ano lectivo 2011/2012, do 

Jardim-de-Infância de Bemposta, ao Centro Social e Paroquial de 

Bemposta, por ser esta a entidade que se encontra a fornecer os 

almoços aos alunos deslocados no ensino pré-escolar, no montante 

de dezoito euros e sessenta cêntimos  (€18,60) por dia. ---------------- 
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------- 38. LETÍCIA GARCIA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE RAVE: - Foi presente um requerimento subscrito 

por Letícia Garcia, na qualidade de finalista da Escola Secundária 

de Mogadouro, a solicitar a cedência do espaço da antiga Escola do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico com vista à realização de uma rave 

no próximo dia quinze de Outubro. -------------------------------------------- 

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

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

------ 39. GRUPO VETERANOS DE MOGADOURO – PEDIDO DO 

ESTÁDIO MUNICIPAL: - Foi presente uma petição oriunda do 

Grupo Veteranos de Mogadouro, datada de dez de Outubro de dois 

mil e onze, a solicitar autorização para utilização do Estádio 

Municipal para os jogos de veteranos para a época dois mil e onze 

barra dois mil e doze, conforme calendário anexo à referida petição.  

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

autorizar a utilização do Estádio Municipal nos períodos solicitados.   

------Mais foi deliberado isentar o Grupo Veteranos de Mogadouro 

do pagamento das devidas pela utilização da supra referida 

infra-estrutura. ---------------------------------------------------------------------- 

------- 40. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS 

DE MOGADOURO – FEIRA DOS GORAZES 2011 – PEDIDO DE 

APOIO: - Foi presente uma petição oriunda da Associação 

Comercial Industrial e Serviços de Mogadouro, datada de dezoito 

de Maio de dois mil e onze, com a referência 12/CR/G, a solicitar  a 

atribuição de uma verba no montante de setenta mil euros 

(€70.000,00) como forma de apoio à realização  da Feira dos 

Gorazes 2011. ---------------------------------------------------------------------- 

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

apoiar a realização do referido certame através da atribuição de um 

subsídio no montante de cinquenta e cinco mil euros (€55.000,00). 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efectuados entre o dia vinte e nove de Setembro e o 
dia dez de Outubro, na importância de seiscentos e vinte e cinco 
mil, setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e um cêntimos 
(€625.759,81). ------------------------------------------------------------------. 
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------- 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 quarenta 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. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


