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

Mogadouro, realizada no dia seis de Dezembro do ano de dois mil e 

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

------- Aos seis dias do mês de Dezembro 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, António 

Joaquim Pimentel e Fernando José Bártolo e comigo António Luís 

Moreira, Chefe de 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 vereador Armando 

Pacheco e proceder de seguida à apreciação e votação dos 

seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezassete euros e 

quarenta e seis cêntimos (€868.817,46). ----------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------ Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi 

apresentada a intervenção que a seguir se transcreve: 

------- “Na reunião de 30-03-2010 e 22-11-2011 solicitamos 

informações sobre o aeródromo que em parte nos foram fornecidas, 

o que muito agradecemos. ------------------------------------------------------ 

-------- Para complementar essa informação, vimos solicitar que na 
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próxima reunião nos seja informado o seguinte: -------------------------- 

1. Estão a ser cobradas as taxas que constam do Regulamento e 

que são devidas pela utilização das infra-estruturas do aeródromo? 

2. Quem procede à sua cobrança e em que termos? ------------------- 

3. Existem em arquivos duplicados das guias de receita? -------------- 

4. Qual o montante recebido em cada ano, desde o início da 

actividade e até hoje, pela Câmara Municipal?” --------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 
--------1. ACTAS – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 
22/11/2011: - Foi presente a acta da última reunião ordinária 
realizada no dia oito de Novembro 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 

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

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

DESPESA DO ANO DE 2011: - A Câmara, atentas as explicações 

prestadas pelo vereador António Pimentel deliberou, por maioria 

com quatro votos a favor de Senhor Presidente e dos vereadores 

João Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com duas 

abstenções dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo, aprovar 

a 11.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do Ano de 

2011 no total de oitenta e dois mil e duzentos euros (€82.200,00). -- 

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

MUNICIPAL DO ANO DE 2011: - A Câmara, atentas as explicações 

prestadas pelo vereador António Pimentel, deliberou, por maioria, 

com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores 

João Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com duas 
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abstenções dos vereadores João Meira e Fernando Bártolo, aprovar 

a 8.ª alteração ao Plano de Actividades do Ano de 2011 na 

importância de seis mil e quinhentos euros (€6.500,00), em reforços 

e de zero euros (€0,00) em diminuições. ------------------------------------ 

-------- 5. 10.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2011: - A Câmara, atentas as 

explicações prestadas pelo vereador António Pimentel deliberou, 

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

vereadores João Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e 

com duas abstenções dos vereadores João Meira e Fernando 

Bártolo, aprovar a 10.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos do Ano de 2011, no valor de trinta mil e duzentos 

euros (€30.200,00), em reforços e em diminuições. ---------------------- 

-------6. GRANDES OPÇÕES DO PLANO – EXERCÍCIO 2012: - 

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, e Fernando Bártolo, aprovar as Grande 

Opções do Plano – Exercício 2012, no total de dezasseis milhões, 

quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e 

sete euros (€16.444.457,00). --------------------------------------------------- 

------- Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi 

apresentada, em suporte informático, a declaração de voto a seguir 

transcrita: ----------------------------------------------------------------------------- 

-------«A conjuntura actual, aliada à crise económica que o País 

atravessa, obrigaram a que a Câmara apresente ao Executivo para 

o ano de 2012 um Plano de Actividades e Orçamento no valor total 

de €22.914.605,00, verificando-se uma diminuição de 13% em 

relação ao de 2011. --------------------------------------------------------------- 

------- As despesas correntes têm uma quebra de 8%, enquanto que 

as despesas de capital têm uma diminuição de 17%. -------------------- 

-------- Corta-se mais do dobro nas despesas de investimento que 

nas despesas correntes. --------------------------------------------------------- 
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------- Nos últimos anos em média, as receitas totais não têm 

ultrapassado os 15.000.000,00 de euros, como é que se prevê 

venha a ser arrecadada a receita de €22.914.605,00 em 2012? ------ 

-------- Continuam a estar inflacionados o plano e orçamento! --------- 

--------- O P.P.I. só será realizado na melhor das previsões em 42%, 

dado que as receitas de capital orçamentadas para fazer face às 

despesas de capital não têm sustentabilidade. ---------------------------- 

------- As transferências de capital para as juntas vão de mal a pior, 

diminuem de ano para ano. A verba orçada para 2012 no total de 

350.000,00 euros é menos 30% que no ano de 2011. ------------------- 

------- O valor constante do documento irá ser praticamente 

distribuído através de protocolos, transferências directas serão 

muito poucas – duvidamos que seja cumprido o que está definido. -- 

-------- Os principais investimentos para o ano de 2012 constantes 

do plano são: ------------------------------------------------------------------------ 

1) – Recuperação da Zona histórica I e II Fase (Continuação) -    

1.674.819,00 ------------------------------------------------------------------------ 

2) – Abastecimento de água ao sector nascente - 1.755.786,00 -----

3) – Recuperação e valorização ambiental da Ribeira do Juncal -    

1.022.000,00 ------------------------------------------------------------------------

4) – Projecto e construção do Museu Etnográfico de Mogadouro -       

700.000,00 --------------------------------------------------------------------------- 

5) – Capela Mortuária de Mogadouro - 450.000,00 ----------------------- 

6) – III Fase da Zona Industrial -    2.100.000,00 -------------------------- 

7) – Pavimentação da E.M. 1183 entre e E.N. 315 e o limite do 

concelho 800.000,00 -------------------------------------------------------------- 

(Deixamos no ar a pergunta: - As obras indicadas sobre os nºs 3, 4, 

5 e 6 não ficaram só nos projectos?) ----------------------------------------- 

------- Sabendo todos que no próximo ano irá ser aberto ao trânsito 

todo o IC5, achamos estranho que tenha sido eliminado do plano a 

2ª fase da recuperação da estrada municipal – 

Mogadouro/Valverde/Meirinhos! ---------------------------------------------- 

------- Apresentamos a seguir um mapa resumo comparativo entre 

este orçamento e o de 2011: ---------------------------------------------------- 
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RECEITAS CORRENTES 

CÓD. RECEITAS ANOS IMPORTÂNCIAS 2012% 2011% 

1 
IMPOSTOS 

DIRECTOS 

2012 589.949,00 

    2011 530.979,00 

58.970,00 11,10 + 15,85 + 

2 
IMPOSTOS 

INDIRECTOS  

2012 60.066,00 

    2011 70.547,00 

-10.481,00 17,44 - 14,51 - 

4 TAXAS E MULTAS 

2012 129.076,00 

    2011 125.421,00 

3.655,00 2,91 + 2,89 + 

5 
REND. DE 

PROPRIEDADE 

2012 493.321,00 

    2011 486.525,00 

6.796,00 1,39 + 21,38 - 

6 
TRANSF, 

CORRENTES  

2012 7.123.597,00 

    2011 7.925.604,00 

-802.007,00 11,25 - 6,44 - 

7 
VENDA DE BENS 

SERVIÇOS  

2012 580.135,00 

    2011 614.505,00 

-34.370,00 5,92 - 9,23 - 

8 OUTRAS RECEITAS 

2012 54.216,00 

    2011 39.433,00 

14.783,00 37,48 + 1,26 - 
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RECEITAS DE CAPITAL 

CÓD. RECEITAS ANOS IMPORTÂNCIAS 2012% 2011% 

9 VENDA DE BENS  

2012 193.640,00 

    2011 250.700,00 

-57.060,00 29,46 - 21,99 + 

10 TRANSF. DE CAPITAL 

2012 13.690.605,00 

    2011 15.983.628,00 

-2.293.023,00 16,74 - 15,36 + 

12 
PASSIVOS 

FINANCEIROS  

2012 0,00 

    2011 318.784,00 

-318.784,00 100 - 70,41 - 

13 OUTRAS RECEITAS  

2012 0,00 

    2011 0,00 

0,00 0 100 - 

 
 

 

RESUMO 

RECEITAS CORRENTES 

2012 9.030.360,00 

2012% 2011% 

2011 9.793.014,00 

-762.654,00 8,44 - 6,18 - 

RECEITAS DE CAPITAL 

2012 13.884.245,00 

    2011 16.553.112,00 

-2.668.867,00 19,22 - 13,34 + 
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DESPESAS CORRENTES 

2012 9.029.876,00 

    2011 9.764.273,00 

-734.397,00 8,13 - 6,49 - 

DESPESAS DE CAPITAL 

2012 13.884.729,00 

    2011 16.581.853,00 

-2.697.124,00 19,42 - 13,46 + 

»----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- 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 2012. ----------------------------------------------------------------- 

------ 7. ORÇAMENTO MUNICIPAL – EXERCÍCIO PARA O ANO 

DE 2012: - Na sequência das explicações prestadas pelo Senhor 

Vereador António Pimentel no ponto referente às Grandes Opções 

do Plano – Exercício 2012, o Executivo, depois de colocado à 

votação o Orçamento Municipal para o ano de dois mil e doze, no 

valor global de vinte e dois milhões, novecentos e catorze mil, 

seiscentos e cinco euros (€22.914.605,00), sendo que, nas receitas 

nove milhões, trinta mil, trezentos e sessenta euros 

(€9.030.360,00), são correntes e treze milhões, oitocentos e oitenta 

e quatro mil, duzentos e quarenta e cinco euros (€13.884.245,00) 

são de capital e, na despesa  nove milhões, vinte e nove mil, 

oitocentos e setenta e seis euros (€9.029.876,00), são correntes e 

treze milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e 

nove euros (€13.884.729,00), 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 duas 

abstenções dos Vereadores João Meira e Fernando Bártolo, 

aprová-lo. ----------------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal: ------------ 

- Autorização para contratação de empréstimos, a curto prazo, nos 
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termos do nº. 7 do artigo 38.º da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro; 

- Autorização para que a Câmara assuma compromissos de que 

resultem encargos financeiros repartidos, por vários anos 

económicos, em conformidade com as Opções do Plano e ----------- 

- Autorização para a delegação de competências da Câmara, nas 

Juntas de Freguesia do Concelho, designadamente em matéria de 

investimentos, ao abrigo da alínea s) do nº. 2 do artigo 53.º da Lei 

169/99, de 18 de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, com vista à execução do orçamento do ano de dois mil e 

doze ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

de votação com os fundamentos transcritos no ponto número seis 

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. ------------------------------------------------- 

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

2012: - 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 doze, deliberou, por maioria com quatro votos a favor do Senhor 

Presidente e dos vereadores, João Henriques, Teresa Neves, 

António Pimentel e com 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. ------------------------------------------------- 

------ 9. NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS – REVISÃO DE 

PREÇOS – PROVISÓRIA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi 
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presente a informação da Unidade Orgânica de Contratualização e 

Património com o número 167, datada de dezoito de Novembro de 

dois mil e onze, relativa a uma revisão de preços enviada pela 

empresa adjudicatária da empreitada do “Núcleo de Cozinhas 

Regionais”, Santana & C.ª, S. A. ------------------------------------- 

------- A Técnica refere que o valor da revisão supra referida sofreu 

uma correcção para menos de cento e cinquenta e cinco euros e 

quarenta e seis cêntimos (€155,46), pelo que o valor a pagar é de 

vinte e três mil, setecentos e dezassete euros e cinquenta e quatro 

cêntimos (€23.717,54). ----------------------------------------------------------- 

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

informação anteriormente referida deliberou, por unanimidade, 

aprovar a revisão de preços da empreitada do “Núcleo de Cozinhas 

Regionais”, no valor de vinte e três mil, setecentos e dezassete 

euros e cinquenta e quatro cêntimos (€23.717,54). --------------------- 

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

EM S. PEDRO, VILAR SECO E BRUNHOSO – 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 “Construção de ETAR’s e Fossas 

Compactas – S. Pedro, Vilar Seco e Brunhoso”, apensa à 

informação do Chefe da Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira, datada de vinte e um de Outubro de dois mil e onze, 

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

------- 11. AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, MÓDULO DE EDUCAÇÃO 

MUSICAL E OUTRAS ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA 

EDUCAÇÃO MUSICAL E CULTURAL – 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 do fornecimento de “Aquisição de Prestação de 
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Serviços de Desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, Módulo de Educação Musical e Outras Actividades no 

âmbito Musical e Cultural”, anexa à informação do Chefe da 

Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de vinte e 

oito de Novembro de dois mil e onze, deliberou, por unanimidade, 

aprová-la. -----------------------------------------------------------------------------                                    

------- 12. OBRAS DE REMODELAÇÃO DA SALA DE ORDENHA 

DE REMONDES – CONTA FINAL DA OBRA. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara 

deliberou por unanimidade aprovar a conta final das “Obras de 

Remodelação da Sala de Ordenha de Remondes”, anexa à 

informação do Sector de Obras por Administração Directa, com o 

número 253, datada de vinte e dois de Novembro de dois mil e 

onze, no total de três mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros 

(€3.465,00). --------------------------------------------------- 

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

SANEAMENTO  NO COMPLEXO DESPORTIVO – CONTA FINAL 

DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

conta final da obra de Vedação “de Infra-Estruturas de Águas e 

Saneamento no Complexo Desportivo”, anexa à informação do 

Sector de Obras por Administração Directa, com o número 251, 

datada de vinte e dois de Novembro de dois mil e onze, no total de 

cinco mil, cento e vinte euros (€5.120,00). ------------------------------- 

------ 14. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE À 

ZONA INDUSTRIAL – ANOMALIAS NOS PAVIMENTOS – 

TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS DE OMISSÕES. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 

Obras Municipais com o número 241, datada de catorze de 

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

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

revogar a deliberação tomada em sua reunião de treze de Setembro 
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de dois mil e onze de acordo com os fundamentos constantes da 

informação acima identificada. -------------------------------------------------  

-------- 15.PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE 

À ZONA INDUSTRIAL – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: -A Câmara, deliberou, por unanimidade retirar o 

assunto da ordem de trabalhos. ----------------------------------------------- 

-------16. ESTRADA MUNICIPAL ENTRE O COMPLEXO 

DESPORTIVO E ZAVA – REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisada a Revisão de preços da 

empreitada da “Estrada Municipal entre o Complexo Desportivo e 

Zava”, enviada pela firma adjudicatária e atenta a informação da 

Unidade Orgânica de Obras Municipais com o número 260, datada 

de vinte e oito de Novembro de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar Revisão de Preços Provisória relativa ao 

contrato inicial da empreitada no valor de nove mil, cento e setenta 

e três euros e cinquenta cinco cêntimos (€9.173,55). ------------------- 

------ 17. TAXAS DE RECURSOS HÍDRICOS. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE INFRA-ESTRUTURAS, 

EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - A Câmara, na sequência da 

Informação do Unidade Orgânica de Infra-estruturas, equipamentos 

e Ambiente, com o número 82, datada de vinte e dois de Novembro 

de dois mil e onze deliberou, por maioria, com quatro votos a favor 

do Senhor Presidente e dos vereadores João Henriques, Teresa 

Neves e António Pimentel e com duas abstenções dos vereadores 

João Meira e Fernando Bártolo,  aprovar a inclusão das Taxas de 

Recursos Hídricos de Água e Taxa de Recursos Hídricos de 

Saneamento nos montantes de cento e vinte décimos de milésimo 

de euro (€0,0201) e cento e trinta e quatro décimos de milésimo de 

euros (€0,0134)  por metro cúbico, respectivamente, devida à ARH 

na factura mensal dos consumidores de água. ---------------------------- 
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------ 18. LEITURA DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

(CONTADORES) – PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTO E AMBIENTE: - A 

Câmara, na sequência da informação da Unidade Orgânica de 

Infra-estruturas, Equipamentos e Ambiente, com o número 83, 

datada de vinte e dois de Novembro de dois mil e onze, deliberou, 

por unanimidade,  concordar com a informação supra identificada e 

ordenar aos serviços a abertura de procedimento por ajuste directo, 

nos termos da legislação em vigor, fixando como valor base do 

concurso o montante de um euro (€1,00) por contador, convidando 

a empresa À Luz da Vela, Lda., a apresentar proposta. --------------- 

------- 19. TARIFAS A PRATICAR PELO MUNICÍPIO DE 

MOGADOURO, APLICÁVEIS AOS UTILIZADORES FINAIS DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO, DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS: - A Câmara, na sequência da informação do Chefe da 

Unidade Orgânica de Infra-estruturas, Equipamentos e Ambiente, 

com o número 81/2011, de vinte e dois de Dezembro deliberou, por 

maioria com duas abstenções dos vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista, aprovar os seguintes tarifários: ---------------------------------- 

Tarifário de Serviço de Abastecimento: -------------------------------------- 

Utilizadores Domésticos ---------------------------------------------------------- 

Tarifa fixa (Taxa de Disponibilidade) – 1,50€/30 dias -------------------- 

Tarifa Variável – Propõe-se 4 escalões: ------------------------------------- 

1.º Escalão (0 a 5 m3/30 dias) – 0,40€/m3 ---------------------------------- 

2.º Escalão (6 a 15 m3/30 dias) – 0,68€/m3 -------------------------------- 

3.º Escalão (16 a 40 m3/30 dias) – 1,10€/m3 -------------------------------

4.º Escalão (>40/30 dias) – 1,50€/m3 -------------------------------- 

Utilizadores não domésticos: ------------------------------------------------ 

Tarifa fixa (Taxa de Disponibilidade) – 1,90€/30 dias -------------------- 

Tarifa variável – Propõe-se um escalão único, com  os seguintes 

valores: ------------------------------------------------------------------------------- 
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Fins comerciais, industriais, serviços e obras - escalão único - 

0,90€/m3; ----------------------------------------------------------------------------- 

Instituições de Utilidade Pública, solidariedade social, culturais, 

desportivas e religiosas – escalão único – 0,40€/m3 --------------------- 

Juntas de Freguesia e Consumos Próprios – Escalão único – 

0,40€/m3 ----------------------------------------------------------------------------- 

Estado e entidade públicas – Escalão único – 1,50€/m3 ---------------- 

Fins agrícolas – Escalão único – 0,40€/m3 --------------------------------- 

Tarifário de Serviço de Saneamento --------------------------------------- 

Tarifa fixa (Taxa de Disponibilidade) – 1,50€/30 dias -------------------- 

Tarifa Variável – Propõe-se 4 escalões: ------------------------------------- 

1.º Escalão (0 a 5 m3/30 dias) – 0,15€/m3 ---------------------------------- 

2.º Escalão (6 a 15 m3/30 dias) – 0,25€/m3 -------------------------------- 

3.º Escalão (16 a 40 m3/30 dias) – 0,41€/m3 ------------------------------- 

4.º Escalão (>40/30 dias) – 0,56€/m3 ---------------------------------------- 

Utilizadores não domésticos: ------------------------------------------------ 

Tarifa fixa (Taxa de Disponibilidade) – 3,00€/30 dias -------------------- 

Tarifa variável – Propõe-se um escalão único, com  os seguintes 

valores: ------------------------------------------------------------------------------- 

Fins comerciais, industriais, serviços e obras - escalão único - 

0,25€/m3; ----------------------------------------------------------------------------- 

Instituições de Utilidade Pública, solidariedade social, culturais, 

desportivas e religiosas – escalão único – 0,25€/m3 ---------------------

--------Juntas de Freguesia e Consumos Próprios – Escalão único – 

0,25€/m3 ----------------------------------------------------------------------------- 

Estado e entidade públicas – Escalão único – 0,50€/m3 ----------------

------- Mais foi deliberado nos termos do art.º 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo submeter a presente alteração das 

tarifas a discussão pública. ---------------------------------------------------- 

------- 20. CONCESSÃO DO USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO 

PÚBLICO PARA A CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E CONCESSÃO 

DE EXPLORAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NA 

VILA DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO:- 
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Presente a informação 171/UOCP/STC, datada de vinte e oito de 

Novembro de dois mil e onze deliberou, por unanimidade, aprovar 

as alterações das peças procedimentais aprovadas na reunião de 

Câmara de vinte e dois de Novembro do corrente ano. ----------------- 

------- 21. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRCUITO ESPECIAL 

(PORRAIS A CASTRO VICENTE E PERCURSO INVERSO) 

DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O ANO 

LECTIVO DE 2011/12. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi presente a 

informação da Unidade Orgânica de Contratualização e Património 

com o número 90, datada de dezasseis de Novembro de dois mil e 

onze, na qual se refere que, em virtude de o circuito especial 

identificado em epígrafe ter ficado deserto, propõe à Excelentíssima 

Câmara a abertura de procedimento concursal por ajuste directo 

nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 24.º do Código dos 

Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------------

------------------ 

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

aprovar o convite, o Caderno de Encargos, o prazo de execução de 

duzentos e vinte (220) dias, bem como o valor de dois mil, 

oitocentos e quarenta euros (€2.240,00), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado proceder ao ajuste directo ao abrigo da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, artigos 112.º, 113.º e seguintes, 

todos do Código dos Contratos públicos, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, com convite ao Sr. 

Baltazar do Nascimento Rego, com residência em Castro Vicente. -- 

------ 22. FESTA DE NATAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO. 

INFORMAÇÃO DO SECTOR DA EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL, 

DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A Câmara, na 

sequência da informação do Sector da Educação, Acção Social, 

Desporto e Formação Profissional, com o número 87, datada de 
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vinte e um de Novembro de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar a compra dos livros propostos, no valor de 

três mil, duzentos e quarenta e um euros e vinte e seis cêntimos 

(€3.241,26) e atribuir ao Agrupamento de Escolas de Mogadouro 

um subsídio no valor de mil e quinhentos euros (€1.500,00), após 

cabimentação, destinado à organização do lanche para as crianças 

participantes na festa de natal. ------------------------------------------------- 

------- 23.PROCEDIMENTOS CONCURSAIS DESERTOS. 

INFORMAÇÃO DA SECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:- A 

Câmara tomou conhecimento do teor da  informação da Secção de 

Recursos Humanos, datada de trinta de Novembro de dois mil e 

onze na qual se refere que os procedimentos concursais comuns 

para constituição de reservas de recrutamento para os lugares das 

carreiras e categorias de Técnico Superior – História e Técnico 

Superior – Educação Física, abertos depois de aprovados em 

Reunião de Câmara datada de vinte e um de Dezembro de dois mil 

e dez ficaram desertos após a realização da Prova Escrita de 

Conhecimentos e terminado o prazo de audiência dos interessados.  

------ 24. REGULAMENTO DE EMPRÉSTIMO 

INTERBIBLIOTECAS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DE CULTURA: - A Câmara analisado o Regulamento de 

Empréstimo Interbibliotecas, elaborado pela Bibliotecária Municipal 

a fim de o mesmo ser colocado em prática entre a Biblioteca 

Municipal Trindade Coelho e as diversas bibliotecas do 

Agrupamento de Escolas e tendo por base a informação da 

Unidade Orgânica de Cultura, com o número 82, datada de vinte e 

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

aprová-lo. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 25. PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DR. AMADEU 

FERREIRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA 

CULTURA: -Foi presente a informação da Unidade Orgânica da 

Cultura com o número 72, datada de oito de Novembro de dois mil e 

onze, relativa a uma proposta apresentada pela Editora Ancora para 
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aquisição por parte da Autarquia de duas obras recentemente 

publicadas da autoria de Amadeu Ferreira, La Bouba de la Tenerie 

e Tempo de Fogo. ----------------------------------------------------------------- 

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

identificada informação deliberou, por unanimidade, proceder à 

aquisição de noventa e cinco exemplares da obra «Tempo de 

Fogo» e cinco exemplares da obra «La Bouba de la Tenerie», pelo 

montante de mil cento e vinte euros (€1.120,00). ------------------------- 

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

PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA CLAUSULA 2.ª DO CONTRATO-

PROGRAMA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO: - Foi presente uma 

petição oriunda da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, 

datada de dezassete de Novembro de dois mil e onze, a solicitar 

que o período de vigência referido na Cláusula segunda do 

Contrato-Programa celebrado entre o Município Mogadouro e 

aquela Instituição, datado de catorze de Abril de dois mil e nove, 

seja alterada até Dezembro de dois mil e treze.  -------------------------- 

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

aprovar a alteração da cláusula segunda do Contrato Programa, 

nos termos solicitados. ----------------------------------------------------------- 

- IMPEDIMENTOS: - O Vereador João Henriques não participou na 

discussão e votação do presente ponto da ordem de trabalhos por 

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

------ 27. JUNTA DE FREGUESIA DE REMONDES – PEDIDO DE 

ESTANTES E ARMÁRIOS: - Foi presente uma petição oriunda da 

Junta de Freguesia de Remondes a solicitar a cedência de algumas 

das estantes e armários existentes na Antiga Escola Primária de 

Mogadouro destinadas à exposição de livros e peças tradicionais na 

Sala Museu daquela Junta de Freguesia. ----------------------------------- 

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

ceder, de acordo com as existências, algumas  estantes e armários.  
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------ 28. ESCOLA DE LÍNGUAS LETRADOMINIUM, LDA. PEDIDO 

DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO: - A Câmara, analisada a petição 

oriunda da Escola de Línguas Letradominium, Lda., com sede em 

Penas Róias e dado o interesse social e cultural na dinamização do 

ensino, deliberou, por unanimidade, ceder uma sala sita na antiga 

Escola Primária, sita no Bairro de S. Sebastião, em Mogadouro, a 

título gratuito, através de protocolo a celebrar para o efeito, pelo 

período de um ano, devendo constar uma clausula de reversão da 

respectiva sala caso o Município durante esse prazo necessitar do 

imóvel.  -------------------------------------------------------------------------------- 

------- 29. CEDÊNCIA DE UM COMPUTADOR À CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA EM MOGADOURO. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E 

PATRIMÓNIO: - A Câmara, na sequência da informação da 

Unidade Orgânica de Contratualização e Património, datada de dez 

de Novembro de dois mil e onze, referente a uma petição da Cruz 

Vermelha Portuguesa a solicitar a cedência de um dos 

computadores já não utilizados pelos Serviços do Município, 

deliberou, por unanimidade, ceder um dos computadores que se 

encontram em situação de abate. --------------------------------------------- 

------- 30. ACISM – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DO PARQUE 

MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES COM A FEIRA DE STOCKS DE 

COMÉRCIO A RETALHO: - Foi presente uma petição proveniente 

da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro, 

datada de vinte e nove de Novembro de dois mil e onze a solicitar a 

cedência do Parque de Exposições entre os dias nove e onze de 

Dezembro com vista à realização de uma feira de stocks de 

comércio a retalho. ---------------------------------------------------------------- 

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

autorizar a cedência o Parque de Exposições à Associação 

Comercial Industrial e Serviços de Mogadouro, durante  período de 

nove a onze de Dezembro  para os efeitos solicitados. ------------------ 
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------- 31. DÉCIO AUGUSTO NETO PARRA E ANA LURDES 

PARRA – PEDIDO DE APOIO. Para ratificação: Foi presente um 

requerimento, subscrito por Décio Augusto Neto Parra e Ana Lurdes 

Parra, a solicitar a atribuição de um apoio económico, no montante 

de três mil euros (€3.000,00), destinado ao pagamento do 

transporte de uma cadeira e cama ortopédica  da Suécia para 

Portugal, para a sua filha, em  detrimento do apoio anteriormente 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

ratificar o despacho do Senhor Presidente, exarado em vinte e cinco 

de Novembro que deferiu o pedido. ------------------------------------------- 

------ 32. BENEFICIAÇÃO DO PASSEIO NA ZONA INDUSTRIAL 

JUNTO ÀS COZINHAS REGIONAIS. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na 

sequência da informação do Sector de Obras por Administração 

Directa, com o número duzentos e quarenta e cinco, de dezassete 

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

autorizar a execução, por administração directa, das obras 

constantes da supra identificada informação, estimadas em cinco 

mil, duzentos e sessenta e seis euros (€5.266,00) sendo os 

materiais adquiridos através do armazém, com base no concurso 

anual de fornecimento contínuo ao Município. ----------------------------- 

------ 33. NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS – 2.ª REVISÃO DE 

PREÇOS PROVISÓRIA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - A 

Câmara, na sequência da informação da Unidade Orgânica de 

Contratualização e património com a referência 169/UOCP/STC, 

datada de vinte e um de Novembro de dois mil e onze deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 2.ª Revisão de Preços Provisória da obra 

do “Núcleo de Cozinhas Regionais” respeitante ao auto de medição 

número onze, no valor de novecentos e dezoito euros (€918,00). ---- 

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

 

------ 34. PEDRO ANDRÉ FERREIRA PARRA – PEDIDO DE 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO: - Foi presente um 

requerimento subscrito por André Ferreira Parra, a solicitar, na 

qualidade de representante da Comissão de Finalistas da Escola 

Secundária de Mogadouro 2011/2012, a emissão de licença 

especial de ruído para a realização de uma Rave a levar a efeito no 

dia dezoito de Dezembro das zero horas até às oito hora da manhã, 

na Rua Capitão Cruz, bem como a isenção da respectiva licença. 

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

indeferir o pedido uma vez que o local indicado para realização do 

referido evento se situa numa zona residencial. --------------------------- 

------ 35. CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA A 

ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM MÉDIA TENSÃO E 

BAIXA TENSÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO – 

RELATÓRIO PRELIMINAR: - A Câmara, tendo por base o 

Relatório Preliminar, elaborado pelo Júri do Procedimento 

designado para o Concurso Público Internacional para a 

adjudicação do Fornecimento de Energia Eléctrica para as 

Instalações  alimentadas em média tensão e baixa tensão especial 

do município de Mogadouro, deliberou, por unanimidade manifestar 

a intenção do referido fornecimento à empresa EDP – Comercial – 

Comercialização de Energia, S. A. pelo valor de seiscentos e vinte e 

quatro mil, trezentos e sessenta e quatro euros (€624.364,00) 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor pelo prazo de setecentos e 

trinta (730) dias. -------------------------------------------------------------------- 
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------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 

pagamentos efectuados entre o dia vinte e dois de Novembro e o 

dia cinco de Dezembro, na importância de trezentos e quarenta e 

cinco mil, oitocentos e quarenta e um euros e oitenta e sete 

cêntimos (€345.841,87). --------------------------------------------------------- 

 

------- 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 e cinco minutos, de que para 

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

____________, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, redigi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


