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---------------------  Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Mogadouro, realizada no dia treze de março do ano de dois mil e 

doze. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e doze, 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, Armando Emanuel Rainha Pereira Simões 

Pacheco, 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 doze 

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

oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis euros e 

vinte e sete cêntimos (€839.756,27). ----------------------------------------- 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

------- Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi 
apresentada a declaração de voto a seguir transcrita: ------------------- 
------- “Como membros do Executivo, eleitos nas listas do PS, 
participamos nas reuniões da Câmara de 9-12-2009 e 21-12-2010 
na discussão dos pontos 26 e 10, respectivamente. ---------------------
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------- Pontos esses que foram aprovados por unanimidade. -----------
------- Conforme declaração feita e constante da acta da reunião de 
28-02-2012, considerámos que ao participar na discussão e votação 
dos pontos acima citados, não respeitamos os deveres de 
imparcialidade por não termos comunicado o nosso impedimento, 
resultante da nossa condição de membros directivos, à data, dos 
órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro. --------
------- Por tal e de acordo com a legislação constante do Estatuto 
dos Eleitos Locais, com o  Código de Procedimento Administrativo e 
Lei das Autarquias Locais, entendemos caber ao Sr. Presidente 
tomar as medidas convenientes. -----------------------------------------------
------- Os vereadores do PS” ---------------------------------------------------- 

 

------ O vereador Armando Pacheco perguntou ao Senhor 
Presidente se foi convocado para a Assembleia da Associação 
Mogadouro Vivo realçando que o material existente na antiga pista 
de radio modelismo da Associação Mogadouro Vivo continua a ser 
retirado do local. -------------------------------------------------------------- 
------ Em resposta o Senhor Presidente referiu que não foi 
convocado para a assembleia daquela associação e em relação ao 
material referido pelo vereador esclareceu que entregou o assunto 
ao advogado avençado Dr. Fitas para informar sobre a titularidade 
da propriedade dos bens móveis que existiam no local. --------------- 
 
------- O vereador Armando Pacheco solicitou esclarecimentos ao 
vereador das obras públicas se na Rua das Flores e na Rua Nuno 
Alvares Pereira, os cabos da eletricidade são aéreos ou 
subterrâneos. ----------------------------------------------------------------------- 
------- Em resposta o vereador António Pimentel referiu que no 
projeto não estão contemplados se os referidos cabos são aéreos 
ou subterrâneos. ------------------------------------------------------------------- 

 

------ Relativamente à realização da feira dos animais, o vereador 
Armando Pacheco solicitou ao Senhor Presidente se já foram 
tomadas as diligência necessária com vista à sua implementação. -- 
----- Em resposta o Senhor Presidente informou que o assunto está 
a ser analisado pelo veterinário Municipal. ---------------------------------- 
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ORDEM DO DIA 

------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DO DIA 28/02/2012: - Foi 
presente a ata da última reunião ordinária realizada no dia vinte e 
oito de fevereiro de dois mil e doze, 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. CLARISSE ANJOS PINTO – CONSTITUIÇÃO DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL. 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 número 135, datada 

de nove de Março de dois mil e doze, referente a uma petição 

apresentada pela Sra. Clarisse Anjos Pinto, na qual solicita certidão 

de Constituição de Propriedade Horizontal de um edifício de 

habitação bifamiliar localizada na Rua Arq.º Vaz Martins, em 

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

------ A Técnica é de parecer que o edifício satisfaz os requisitos 

legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal. 

A Técnica refere também que todas as frações são individualizadas, 

constituem unidades independentes e têm saída própria para zona 

comum e desta para a via pública ou diretamente para a via pública 

e que o referido prédio está em conformidade com o definido nos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. ------------------------------------ 

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

deferir o pedido e autorizar a constituição em Regime de 

Propriedade Horizontal. ---------------------------------------------------------- 

------- 2.2. JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES – CONSTITUIÇÃO 

DE PROPRIEDADE HORIZONTAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 
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Ordenamento do Território, Urbanismo, com o número 131, datada 

de seis de Março de dois mil e doze, respeitante a uma petição 

apresentada pelo Sr. José Francisco Gonçalves na qual solicita a 

Constituição de Propriedade Horizontal, de um edifício de habitação 

bifamiliar localizada na Rua da Malhada, em Brunhoso. ---------------- 

------ A Técnica é de parecer que o edifício satisfaz os requisitos 

legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal 

e que todas as frações são individualizadas, constituem unidades 

independentes e têm saída diretamente para a via pública e que o 

referido prédio está em conformidade com o definido nos artigos 

1414.º e 1415.º do Código Civil. --------------------------------------------- 

------- Perante o exposto a Câmara, depois de analisado o assunto 

deliberou, por unanimidade autorizar a constituição em regime de 

propriedade horizontal do referido imóvel. ---------------------------------- 

-------- 2.3. JAIME ADRIANO CORDEIRO - PEDIDO DE 

VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM. INFORMAÇÃO 

DA UNIDADE ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E URBANISMO: - Foi presente uma petição apresentada pelo Sr. 

Jaime Adriano Cordeiro, na qual solicita a emissão de informação 

prévia da operação urbanística de licenciamento de obras de 

construção de um armazém para apoio à atividade agrícola, situado 

num prédio denominado por Prado da Rodela, em Meirinhos. ----- 

----- A Técnica refere que o requerente não é proprietário do terreno, 

devendo a câmara proceder conforme define o n.º 4 do art.º 14.º do 

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

introduzidas pelo Decreto-Lei 26/2010, de trinta de Março; que o 

pedido não põe em causa o cumprimento do definido no art.º 20.º 

do PDM, pelo que é de parecer favorável à viabilidade de 

Construção e que na fase de licenciamento da obra as paredes 

exteriores deverão ser rebocadas e pintadas. ------------------------------ 

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

emitir parecer favorável à operação urbanística de licenciamento de 

obras de construção de um armazém para apoio à atividade 
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agrícola de acordo com a informação técnica. ----------------------------- 

------- 2.4. DEFERIMENTO DE EMISSÃO DE ALVARÁS DE 

UTILIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - O 

Executivo tomou conhecimento dos alvarás de utilização deferidos 

pelo Vereador com competências delegadas durante o mês de 

janeiro de dois mil e doze: ------------------------------------------------------ 

Lic. Nº. Nome Local da Obra Destino da Obra 

1/12 Eduardo Augusto Fernandes Rodrigues Travanca Agricultura 

2/12 Francisco Vieira & Irmão Lda. Urrós Comércio e Serviços 

3/12 João Manuel Afonso Geraldes Bruçó Agricultura 

4/12 José Orlando Carvalho Mogadouro Uso geral 

5/12 Norberto da Costa Pereira Mogadouro Agricultura 

6/12 Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mogadouro Mogadouro Habitação familiar 

7/12 Henrique Augusto Dias Mogadouro Habitação familiar 

 

------ 2.5. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 

conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com 

competências delegadas durante o mês de janeiro: ---------------------- 

Proc.º Requerente Local da Obra Destino da Obra 

1/12 Luís Afonso Cordeiro Meirinhos Construção nova 

2/12 Henrique Augusto Dias Mogadouro Legalização 

3/12 Maria Eugénia Alves Meirinhos Construção Nova 

4/12 António Albino Afonso Mogadouro Construção Nova 

5/12 Maria da Conceição Sardinha Vilarinho dos Galegos Reconstrução 

 

------- 2.6. DEFERIMENTO DE EMISSÃO DE ALVARÁS DE 

UTILIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - O 

Executivo tomou conhecimento dos alvarás de utilização deferidos 

pelo Vereador com competências delegadas durante o mês de 

fevereiro: ----------------------------------------------------------------------------- 

Lic.ª Nome Local da Obra Destino da Obra 

8/12 António Agostinho Rodrigues Bento Penas Róias Agricultura 

9/12 Ilídio Augusto Mendes Castelo Branco Agricultura 

10/12 Joaquim António Batista Cordeiro Brunhoso Agricultura 

11/12 Maria da Luz Major Cordeiro Mogadouro Industria extrativa 
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Lic.ª Nome Local da Obra Destino da Obra 

12/12 Arnaldo Amador & Filhos, Lda. Mogadouro Habitação multifamiliar 

 

------- 2.7. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 

conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com 

competências delegadas durante o mês de fevereiro: ------------------ 

Proc. Nome Local da Obra Destino da Obra 

79/11 António Manuel Martins Salgado Rodrigues Mogadouro Construção nova 

 

------ 2.8. LOCALIZAÇÃO DE POP 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 número 846, datada de treze de dezembro de dois mil e onze, 

relativa a uma petição apresentada pelo Sr. Augusto Caldeira, na 

qual solicita informação sobre a aprovação de POP(s) no concelho 

de Mogadouro, nomeadamente no Bairro do Salgueiral e em 

Bemposta. --------------------------------------------------------------------------- 

------- A Técnica refere o assunto está relacionado com a colocação 

de fibra ótica na área do concelho de Mogadouro. ----------------------- 

------ A Técnica refere ainda que se trata da construção de 

contentores técnicos, com uma área de plataforma de 5,62m x 

4,58m, com carater de permanência no solo pelo que se trata de 

uma operação urbanística que requer licenciamento. -------------------- 

----- A Técnica acrescenta  ainda que, relativamente à instalação do 

contentor no Bairro do Salgueiral, a área proposta coincide com um 

lote de habitação, pelo que é de opinião, de modo a evitar a 

alteração da área do lote, que o referido contentor deverá ser  

instalado numa área reservada a jardim, um pouco mais para o 

interior do Plano de Pormenor. -------------------------------------------------

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

aprovar a colocação do referido contentor na área indicada pela 
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Técnica e notificar o projetista de tal facto. --------------------------------- 

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

MOGADOURO – REVISÃO DE PREÇOS - DEFINITIVA. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Câmara, na sequência 

da informação da Unidade Orgânica de Contratualização e 

Património, com a referência 36/UOCP/STC, datada de vinte de 

Fevereiro de dois mil e doze, deliberou, por unanimidade, aprovar a 

revisão de preços definitiva da empreitada da “Escola do 1.º CEB e 

Jardim-de-infância de Mogadouro”, no valor de cento e vinte e cinco 

mil, quinhentos e sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos 

(€125.561,29). ---------------------------------------------------------------------- 

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

PREÇOS PROVISÓRIA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CONTRATUALIZAÇÃO E PATRIMÓNIO: - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica de Ordenamento do 

Território e Urbanismo, com a referência  37/UOCP/STC, datada de 

vinte e três de Janeiro de dois mil e doze.  ---------------------------------- 

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

aprovar o saldo da terceira revisão de preços provisória da 

empreitada do “Núcleo de Cozinhas Regionais”, no montante de 

quatro mil setecentos e três euros e noventa e cinco cêntimos 

(€4.703,95) com base nos fundamentos evidenciados naquela 

informação. -------------------------------------------------------------------------- 

------ 5. PAVIMENTAÇÃO DA E. M. 1163 ENTRE SANHOANE E 

GREGOS – RECEÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL. 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, atenta a informação do Setor de 

Empreitadas, com o número 45, datada de três de fevereiro de dois 

mil e doze, deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da 

empreitada de “Pavimentação da E. M 1163 entre Sanhoane e 

Gregos” no montante de seiscentos e trinta e cinco mil, e vinte e 
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cinco euros e vinte cêntimos (€635.025,20), adjudicada ao 

consórcio M. Couto Alves, S. A/Inertil – Sociedade Produtora de 

Inertes, Lda., e homologar o auto de receção provisória. --------------- 

------- 6. SANEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS – PETIÇÃO DE 

PARTICULAR. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação do Setor de 

Obras Por Administração Direta, com o número 62, datada de vinte 

e dois de fevereiro de dois mil e doze, referente a um requerimento 

da Sra. Anabela de Fátima Teixeira Fins Machado, residente na 

Rua das Eiras, na freguesia de Vale da Madre. ---------------------------  

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

autorizar a execução, por administração direta, dos trabalhos 

estimados em cinco mil e setenta euros (€5.070,00), sendo os 

materiais adquiridos através do armazém com base no concurso 

anual de fornecimento contínuo de materiais ao município. ----------- 

------ 7. PROLONGAMENTO DE REDES DE ÁGUAS E 

SANEAMENTO EM PEREDO DE BEMPOSTA – CONTA FINAL 

DA OBRA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, deliberou, por unanimidade aprovar a 

conta final no valor de oito mil e trinta e nove euros (€8.039,00) 

referente à execução da obra do “Prolongamento das redes de 

água e saneamento em Peredo de Bemposta”, executada por 

administração direta, apensa à informação do Setor de Obras por 

Administração Direta, com o número 63, datada de vinte e dois de 

Fevereiro de dois mil e doze. --------------------------------------------------- 

------ 8. SUBCONCESSÃO DO DOURO INTERIOR – IC5 – 

MOGADOURO – MIRANDA DO DOURO – LOTE 8 – PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – DESVIO IC5/E.N. 221 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o Plano de Sinalização 

Temporária de Trânsito para o desvio do trânsito da EN 221/IC5 

pela antiga E. N. 221 entre Zava e Mogadouro e tendo por base o a 
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informação do Setor de Empreitadas, com o número 58, datada de 

dezassete de fevereiro de dois mil e doze, deliberou, por 

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

------9. ESTUDO HIDROLÓGICO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 

DA RIBEIRA DE S. MARTINHO DO PESO – COMUNICAÇÃO DO 

SUBEMPREITEIRO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 

DE OBRAS MUNICIPAIS. Para conhecimento: -  A Câmara tomou 

conhecimento da contrato da subempreita estabelecido entre a 

empresa adjudicatária e empresa Conde & Ribeiro, Lda. ------------ 

------ 10. FORNECIMENTO GRATUITO DE TINTA BRANCA PARA 

BENEFICIAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCALIZADOS  NO NÚCLEO 

ANTIGO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANISMO: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 

Orgânica de Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de 

sete de Março de dois mil e doze, deliberou, por unanimidade, 

autorizar o fornecimento, a título gratuito, de tinta branca a todos os 

proprietários, arrendatários e outros que provem  a qualidade de 

titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização das 

obras em edifícios, e que pretendam proceder a obras de 

conservação exterior dos seus edifícios, com a condição de que os 

mesmos se localizem na área agora intervencionada pela Câmara 

Municipal, no âmbito da empreitada de Recuperação da Zona 

Histórica da Sede do Concelho – 2.ª fase. ---------------------------------- 

------ Foi ainda deliberado isentar os proprietários do pagamento de 

taxas de ocupação da via pública para a realização das referida 

obras, que deverão ser feitas em prazo a estabelecer pelo 

Município e que não prejudiquem a fluidez do trânsito de pessoas e 

veículos. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- 11. ESTUDO HIDROLÓGICO E RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL DA RIBEIRA DE S. MARTINHO – PEDIDO DE 
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AUTORIZAÇÃO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 

TRABALHO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente, proveniente da empresa 

Jaime Nogueira & Filhos, Lda., adjudicatário da empreitada do 

“Estudo Hidrológico e Recuperação Ambiental da Ribeira de S. 

Martinho”, um pedido para alargamento do período de trabalho, aos 

sábados e domingos durante o período da empreitada. ----------------- 

------ A Câmara, analisado o pedido e atenta a informação da 

Unidade Orgânica de Ordenamento de Obras Municipais, com o 

número 80, datada de seis de Março, deliberou, por unanimidade, 

autorizar o alargamento do período de trabalho, conforme solicitado 

pela empresa adjudicatária, devendo a fiscalização da obra ser 

informada atempadamente e por escrito e contatada para qualquer 

circunstância extraordinária que se depare e não seja nunca posto 

em causa o normal desenvolvimento da empreitada. -------------------- 

------ 12. VENDA DO LOTE N.º 3 SITO NO CABEÇO DE SANTO 

ANTÓNIO – LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO 2. 

INFORMAÇÃO DO CHEFE DA UNIDADE ORGÂNICA 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - A Câmara, analisado o 

assunto, e na sequência da deliberação tomada em reunião de 

Câmara do pretérito dia oito de Novembro de dois mil e onze, 

deliberou, por unanimidade, autorizar a venda do lote n.º 3, sito no 

Cabeço de Santo António, freguesia e concelho de Mogadouro, 

inscrito na matriz sob o artigo n.º 3533 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o número 2546, ao Sr. José Manuel Canete 

Santa Mónica, pelo preço de onze mil, quatrocentos e setenta e 

cinco euros (€11.475,00). -------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente para 

efetuar a referida venda. --------------------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado dar poderes ao Senhor Presidente para 

outorgar a respetiva escritura pública de compra e venda. ------------- 

------- 13. AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA – 
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APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO 

CHEFE DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA: - A Câmara depois de analisa a minuta do contrato 

referente ao Procedimento por Concurso Público Internacional de 

“Aquisição de uma Motoniveladora”, anexa à informação do Chefe 

da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de vinte e 

nove de fevereiro de dois mil e doze, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida minuta. ------------------------------------------------------ 

-------- 14. ALEXANDRA PAIXÃO – MARCA NACIONAL N.Ç 

472214 “RED BURROS FLY-IN” ORÇAMENTO PARA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: - Foi presente o orçamento, 

apresentado pela sociedade Gastão Cunha Ferreira, no montante 

de duzentos e setenta e cinco euros (€275,00), a titulo de custas 

judiciais, e de mil e oitocentos euros (€1,800,00), a título de 

honorários, acrescidas de IVA, referente a honorários com vista  

interposição de recurso  para  o Tribunal do Comércio a fim de 

contestar a decisão do Examinador sobre a Marca Nacional n.º 

472214 “RED BURROS FLY IN”, apresentada pela reclamante RED 

BULL GMBH. ------------------------------------------------------------------------ 

------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 

cinco votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 

Henriques, Teresa Neves, Armando Pacheco e António Pimentel, e 

com duas abstenções dos vereadores João Meira e Fernando 

Bártolo, aprovar a realização da despesa nos montantes supra 

referido com vista à interposição do recurso em causa. ----------------- 

------- 15. MÁSCARA IBÉRICA – MOSTRA DE REGIÕES. 

INFORMAÇÃO DO SETOR DE TURISMO E ARTESANATO: - Foi 

presente a informação do Setor de Turismo e Artesanato, com o 

número 12, datada de sete de março de dois mil e doze. --------------- 

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

não participar na Mostra das Regiões 2012, por não haver garantias 

da presença dos grupos de Máscaras do concelho no evento. -------- 
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------- 16. BOLSA DE INOVAÇÃO E TURISMO. INFORMAÇÃO DO 

SETOR DE TURISMO E ARTESANATO: - Foi presente a 

informação do Setor de Turismo e Artesanato com o número 

13/2012, datada de sete de março de dois mil e doze. ------------------ 

------- O Técnico refere que o Município de Mogadouro foi convidado  

pela Universidade de Aveiro para estar presente na Bolsa de 

Inovação e Turismo (BiT), integrada na INVTUR 2012 – Turismo em 

Tempos de Mudança: Conhecimento e práticas na construção de 

um novo rumo para o setor do turismo no futuro, a decorrer entre os 

dias dezasseis e dezanove de maio, sendo o valor da participação 

de trezentos e cinquenta euros (€350,00) mais IVA. --------------------- 

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

aceitar o convite formulado pela Universidade de Aveiro para estar 

presente no certame e aprovar a realização da despesa no 

montante de trezentos e cinquenta euros (€350,00), após 

cabimentação da verba pelo serviço de contabilidade. ------------------ 

-------- 17. FEIRA DO LIVRO 2012. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE CULTURA (BIBLIOTECA MUNICIPAL): - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica da Cultura, datada de  

vinte e sete de fevereiro de dois mil e doze, com o número 15, na 

qual sugere à Exma. Câmara, que a próxima edição da feira do livro 

se realize de vinte e nove de maio a três de junho e , à semelhança 

da edição anterior, no Parque da Vila. --------------------- 

------ A Câmara, deliberou, por unanimidade, concordar com a 

realização da referida feira na data e local sugeridos na informação.  

------- 18. ADESÃO À PROPOSTA DO CENTRO NACIONAL DE 

DA CULTURA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA 

CULTURA:  - Foi presente uma proposta, proveniente do Centro 

Nacional de Cultura, para que se passe a proceder  à divulgação 

das atividades culturais do município no portal daquela entidade 

mediante um pagamento anual de quinhentos euros. --------------------

------ A Chefe da Unidade Orgânica da Cultura, na sua informação 
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com o número 27, datada de oito de março de dois mil e doze refere 

que as atividades culturais e eventos que o Município realiza são 

publicados no site da Câmara, na agenda cultural, no painel 

eletrónico, via email e CTT, além de cartazes e flyers. A Chefe da 

Unidade Orgânica é também de opinião que a adesão a esta 

proposta, não irá trazer mais público para as atividades do 

Município além do público local e próximo de Mogadouro. ------------- 

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

anteriormente identificada deliberou, por unanimidade, não aderir à 

proposta apresentada pelo Centro Nacional de Cultura. --------------- 

------ 19. EVENTO GEOLOGIA NA ROTA DA VINHA E DO VINHO 

DAS ARRIBAS DO DOURO INTERNACIONAL – PEDIDO DE 

APOIO: - A Câmara, na sequência da petição apresentada por 

Maria Elisa Preto Gomes, datada de um de fevereiro de dois mil e 

doze, deliberou, por unanimidade apoiar a realização da iniciativa 

“Geologia na Rota da Vinha e do Vinho das Arribas do Douro 

Internacional”o através da sua divulgação na página electrónica do 

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

------- 20. REUNIÃO AMDSFE – SOLUÇÕES PARA COBERTURA 

DE ZONAS SOMBRA TDT. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

ORGÂNICA DE ELECTROTECNIA, INFORMÁTICA E 

COMUNICAÇÕES: - A Câmara, na sequência da informação da 

Unidade Orgânica de Ordenamento do Território, Urbanismo e 

Ambiente, com o número 20, datada de vinte e três de fevereiro de 

dois mil e doze, deliberou, por unanimidade, concordar com o teor 

da comunicação oriunda da Associação de Municípios do Douro 

Superior de Fins Específicos, bem como autorizar o levantamento 

das zonas sombra TDT do Município de Mogadouro. -------------------- 

------- 21. IPB – INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA – 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO. Para ratificação: - Foi 

presente um exemplar do protocolo de colaboração celebrado com 

o Instituto Politécnico de Bragança, que tem por objeto promover e 
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regular formas de cooperação entre as duas instituições, no âmbito 

da realização dos Cursos de Especialização Tecnológica, (cursos 

de nível 5 de acordo com o Quadro Nacional de Qualificação e 

Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho), adiante designados por 

CET's. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

ratificar o ato de assinatura do Senhor Presidente que aprovou o 

referido protocolo. ------------------------------------------------------------------ 

------- 22. ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL ORQUESTRA DO 

NORTE – ENVIO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: - A 

Câmara, analisada a minuta do protocolo a celebrar entre a 

Associação Norte Cultural e o Município de Mogadouro cujo objeto 

de promover e divulgar a cultura musical, nomeadamente através 

da realização de dois concertos gerais e de dois concertos 

pedagógicos no concelho de Mogadouro, deliberou, por 

unanimidade aprovar a minuta do protocolo de colaboração e 

autorizar o Senhor Presidente a assiná-lo. ---------------------------------- 

------ Mais foi deliberado aprovar a realização da despesa no âmbito 

do presente protocolo e após cabimentação pelo Serviço da 

Contabilidade, no montante de dez mil e quinhentos euros 

(€10.500,00). ----------------------------------------------------------------------- 

------- 23. PAULA MARIA DOS ANJOS – PEDIDO DE ANULAÇÃO 

DE FATURA DE ÁGUA. INFORMAÇÃO DO SETOR DA 

EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: - Foi presente a informação do Setor da 

Educação, Ação Social, Desporto e Formação Profissional, com o 

número 18, datada de vinte de fevereiro de dois mil e doze, relativa 

a uma petição apresentada pela Sra. Paula Maria dos Anjos a viver 

em Vale da Madre a solicitar, devido a dificuldades económicas, a 

anulação da fatura de água emitida em nome de Maria Beatriz [sua 

mãe], já falecida, no montante de cento e noventa e oito euros e 

cinquenta e sete cêntimos (€198,57). ----------------------------------------
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------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 

solicitar ao Setor de Ação Social, Desporto e Formação Profissional 

o levantamento de um estudo socioeconómico sobre a requerente 

para posterior decisão sobre o assunto. ------------------------------------- 

------ 24. ADRIANO DO NASCIMENTO CEPEDA – PEDIDO DE 

APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE HABITAÇÃO. 

INFORMAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, 

DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente a 

informação do Setor de Ação Social, Desporto e Formação 

Profissional, com o número 19, datada de vinte e dois de Fevereiro 

de dois mil e doze, relativa a uma petição apresentada pelo Sr. 

Adriano do Nascimento Cepeda, através da qual solicita apoio para 

pagamento de renda de casa no âmbito da alínea a) do n.º 2 do 

art.º7.º do Regulamento para Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Mogadouro no valor de duzentos e 

vinte e cinco euros mensais (€225,00). -------------------------------------- 

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

atribuir um subsídio mensal, de duzentos e vinte e cinco euros 

(€225,00), durante o período de seis meses, nos termos do previsto 

no Regulamento, e após cabimentação da referida verba pelo 

Serviço de Contabilidade. ------------------------------------------------------- 

------ 25. ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE BOVINOS DE RAÇA 

MIRANDESA – CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS DE RAÇA 

MIRANDESA(2013/2018): - A Câmara deliberou, por unanimidade 

retirar o assunto da ordem de trabalhos para uma análise mais 

pormenorizada sobre o assunto. ---------------------------------------------- 

------ 26. ILÍDIO MANUEL FERNANDES ALVES MESQUITA – 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO: - Foi presente uma 

petição oriunda da Associação de Municípios do Douro Superior, 

datada de vinte e oito de Fevereiro de dois mil e doze a solicitar a 

cedência graciosa do autocarro do Município no dia trinta e um Maio 

de para efetuar uma deslocação de Mogadouro a Cascais do Coro 
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das Crianças acompanhadas com a Orquestra Clássica da Beira 

Interior com vista à participação no Dia Mundial da Criança, a 

realizar em Lisboa, na Presidência da Republica ------------------- 

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

indeferir o pedido uma vez que o autocarro não se encontra 

disponível para o dia pretendido. ---------------------------------------------- 

------ 27. ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOGADOURO – VISITA À COSTA VICENTINA E 

PONTOS MAIS TURÍSTICOS DE PORTUGAL – PEDIDO DE 

TRANSPORTE EM AUTOCARRO: - Foi presente um pedido da 

Associação de Funcionários da Câmara Municipal de Mogadouro a 

solicitar a cedência, a título gratuito, do autocarro do Município para 

os dias vinte e oito, vinte e nove, e trinta de Abril e um de Maio com 

vista à realização de um passeio à Costa Vicentina e Pontos mais 

turísticos de Portugal para os trabalhadores associados e respetivos 

familiares. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

deferi-lo. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 28. PORTUGAL TELECOM – PASSAGEM DE CABOS NAS 

CONDUTAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE 

MOGADOURO: - Foi presente a informação com a referência 

31.12/EIC.HF, datada de sete de Março de dois mil e doze relativa a 

uma comunicação proveniente da Portugal Telecom a solicitar 

autorização para passagem de cabo para instalação de linha 

telefónica em conduta propriedade do Município de Mogadouro, no 

Largo Trindade Coelho. ---------------------------------------------------------- 

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

autorizar a passagem do referido cabo. ------------------------------------ 

------ 29. RANCHO FOLCLÓRICO DE MOGADOURO – FESTIVAL 

DE FOLCLORE DE MOGADOURO – VERÃO 2012 – PEDIDO DE 

APOIO: - Foi presente uma petição oriunda do Rancho Folclórico e 

Etnográfico de Mogadouro a solicitar a atribuição de um subsídio e 
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todo o apoio logístico possível, para a realização de um Festival de 

Folclore de Verão, em Mogadouro, no dia onze de Agosto de dois 

mil e doze. --------------------------------------------------------------------------- 

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

apoiar a realização e disponibilizar o apoio logístico necessário, 

nomeadamente através da colocação de um estrado em local a 

designar. ------------------------------------------------------------------------------ 

------- Foi ainda deliberado atribuir um subsídio no montante de dois 

mil, seiscentos e quarenta euros (€2.640,00), após cabimentação 

da verba pelo Serviço de Contabilidade. ------------------------------------- 

------ 30. RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE 

MOGADOURO – INTERCÂMBIOS PREVISTOS COM GRUPOS 

DE FOLCLORE EM 2012 – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente 

uma petição oriunda do Rancho Folclórico e Etnográfico de 

Mogadouro a solicitar a cedência por parte do Município de 

transporte em autocarro para os dias trinta de Junho, vinte e um de 

Julho, quatro de Agosto e dois de setembro, para realização de 

viagens a Ferreirinha, Gondomar; Alhadas, Figueira da Foz; 

Folhada, Marco de Canavezes e Bitarães, Paredes, no âmbito do 

programa de intercâmbios culturais previstos para o ano de dois mil 

e doze. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ 31. ALBERTINA ASCENSÃO PIRES – PROPOSTA DE 

VENDA DE OBJETOS DE ANTIGO LAR DE AZEITE – Foi 

presente uma comunicação apresentada pela Senhora Albertina 

Ascensão Pires, datada de vinte e cinco de janeiro de dois mil e 

doze na qual propõe a aquisição, por parte do Município, de um 

lagar de azeite, sua propriedade, para embelezamento do espaço 

da rotunda poente da Reta de Vale da Madre, pelo preço de quatro 

mil, setecentos e cinquenta euros (€4.750,00). ----------------------------

------- A Câmara analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
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adquirir as peças em causa, que faziam parte do antigo lagar de 

azeite com vista à sua colocação na rotunda da Reta de Vale da 

Madre. --------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

------ 32. ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E DE GESTÃO 

DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA - ESTÁGIO DO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA CONDUÇÃO 

DE OBRA – APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROTOCOLO E 

ACORDO DE FORMAÇÃO: - Foi presente em anexo à 

comunicação oriunda do Instituto Politécnico de Bragança, datada 

de nove de março de dois mil e doze, a minuta do protocolo e 

acordo de colaboração entre a Escola Superior de Tecnologia e de 

Gestão do Instituto Politécnico de Bragança e a Câmara Municipal 

de Mogadouro o qual tem por objeto a realização de estágio na área 

de Construção Civil e Engenharia Civil com a designação de 

Técnico de condução de obra.  ------------------------------------------------ 

------- Analisado a minuta do referido acordo de formação, a Câmara 

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

 

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

pagamentos efetuados entre o dia vinte e oito de fevereiro e o dia 

doze de março na importância de quatrocentos e nove mil, 

seiscentos e sessenta e cinco euros e quinze cêntimos 

(€409.665,15). ---------------------------------------------------------------------- 
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------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 

unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, a fim de que tudo o que foi tratado na reunião se torne 

executório imediatamente, tendo o Senhor Presidente encerrado a 

reunião pelas doze horas e vinte e cinco minutos, de que para 

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

__________, coadjuvado pelo Assistente Técnico Paulo Jorge 

Ribeiro Salomé, redigi e subscrevi. ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


