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--------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois 
mil e doze. --------------------------------------------------------------------------- 

------- Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, Armando 
Emanuel Rainha Simões Pacheco, António Joaquim Pimentel e 
Fernando José Bártolo e comigo Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 
Assistente Técnico, 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: ------------------------------------------------------------------ 

 

****** 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 ----- O senhor vereador Armando Pacheco interveio para solicitar 
novamente esclarecimentos ao senhor Presidente, uma vez que até 
à presente data ainda não obteve resposta às questões levantadas 
na reunião do pretérito dia vinte e três de outubro, relativamente à 
realização da feira do gado. -----------------------------------------------------  

 

- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia 
dezassete de dezembro. Verificou-se um total de disponibilidades 
no valor de um milhão, duzentos mil, duzentos e doze euros e 
oitenta e três cêntimos (€1.200.212,83). ----------------------------------- 
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------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 
CÂMARA DE 04/12/2012: - Foi presente a ata da última reunião 
ordinária realizada no dia quatro de dezembro 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 

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

 ------- 3. 14.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2012. Para ratificação: - Depois de 
explicada pelo vereador António Pimentel, 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, Armando 
Pacheco e Fernando Bártolo, ratificar o despacho do Senhor 
Vice-presidente, exarado em treze de dezembro de dois mil e doze, 
que aprovou a 14.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa 
do Ano de 2012, no total de sessenta mil, oitocentos e dez euros 
(€60.810,00). ------------------------------------------------------------------------ 

------  4. 12.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 
MUNICIPAL DO ANO DE 2012. Para ratificação: - Depois de 
explicada pelo vereador António Pimentel, 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, Armando 
Pacheco e Fernando Bártolo, ratificar o despacho do Senhor 
Vice-presidente, exarado em treze de dezembro de dois mil e doze, 
que aprovou a 12.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal do 
Ano de 2012, na importância de trezentos e dez euros (€310,00), 
em reforços e em diminuições. ------------------------------------------------- 

------- 5. 12.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO 2012. Para ratificação: - Depois de 
explicada pelo vereador António Pimentel, 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, Armando 
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Pacheco e Fernando Bártolo, ratificar o despacho do Senhor 
Vice-presidente, exarado em treze de dezembro de dois mil e doze, 
que aprovou a 12.ª Alteração ao Plano de Plurianual de 
Investimentos do Ano de 2012, no valor de trinta mil euros 
(€30.000,00, em reforços e em diminuições. ------------------------------- 

------- 6. ALUGUER DE FILMES CINEMATOGRÁFICOS PARA 
EXIBIÇÃO NO AUDITÓRIO DA CASA DA CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE MOGADOURO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 
CONTRATO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente, em anexo à 
informação da Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, 
datada seis de dezembro de dois mil e doze, registada com a 
referência 2012,EXP,I,GE,1023, a minuta do contrato referente ao 
Procedimento por Ajuste Direto de “Aluguer de Filmes 
Cinematográficos para exibição no Auditório da Casa da Cultura do 
Município de Mogadouro”, a celebrar entre o Município de 
Mogadouro e o Sr. Álvaro Manuel de Araújo Faria Fernandes. ------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou por unanimidade, 
aprovar a supra referida minuta. ---------------------------------------------- 

------- 7. CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE BEMPOSTA – 
APROVAÇÃO DE PROTOCOLO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente, 
anexo à informação da Unidade Orgânica Administrativa e 
Financeira, datada de vinte e sete de novembro de dois mil e doze, 
registada com a referência 2012,EXP,I,GE,1000, a minuta do 
protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Mogadouro e a 
Junta de Freguesia de Bemposta cujo objeto é a construção de uma  
piscina em Bemposta. ------------------------------------------------------------ 
------ 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 uma abstenção do vereador João Meira e um voto contra do 
vereador Fernando Bártolo, aprovar a minuta do protocolo. ------------ 
------ O vereador Fernando Bártolo justificou a sua forma de votação 
nos mesmo termos da deliberação aquando da atribuição dos 
apoios financeiros àquela junta de freguesia. ------------------------------  
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 ------ 8. BAR E ESPLANADA DA CASA DAS ARTES E OFÍCIOS 
DE MOGADOURO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA: - Foi presente, em anexo à informação da Unidade 
Orgânica Administrativa e Financeira, datada de vinte e sete de 
novembro de dois mil e doze, a minuta do edital relativa  concessão 
de exploração do Bar e Esplanada da Casa das Artes e Ofícios de 
Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
aprovar a minuta do supra referido edital. ----------------------------------- 
------ Mais foi deliberado designar os trabalhadores: Maria José 
Miguel Lopes, Maria Olímpia Marcos e António Maria Loução, como 
membros efetivos do júri do concurso e, como membros suplentes 
as trabalhadoras Cláudia Sofia Cristino Guardado e Amélia da 
Conceição Ferreira. --------------------------------------------------------------- 
------- O vereador Armando Pacheco alertou o executivo para a 
necessidade de, antes de se conhecer o vencedor do concurso,  
proceder à colocação nas referidas instalações  de contadores de 
água e eletricidade. ------------------------------------------------------------- 
 
------- 9. CONSTRUÇÃO ILEGAL DE UM COBERTO – 
PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO N.º 11/2010. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número 487, datada de vinte 
e sete de novembro de dois mil e doze deliberou, por unanimidade, 
revogar a deliberação tomada em reunião de câmara do dia cinco 
de junho de dois mil e doze que ordenou aos serviços a abertura de 
um procedimento por ajuste direto pelo montante de mil duzentos e 
vinte e sete euros (€1.227,00) para proceder à demolição da 
construção ilegal de um coberto, sito na Rua 15 de outubro, em 
Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------- 
------ Mais foi deliberado ordenar aos serviços que procedam, por 
administração direta, à execução dos trabalhos de demolição, 
estimados em  novecentos e oitenta euros (€980,00). ----------------- 

------- 10. OBRAS NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
SANHOANE – TRABALHOS A MAIS DE NATUREZA 
IMPREVISTA – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO. INFORMAÇÃO 
DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi 
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presente a informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, 
com o número 499, datada de vinte e nove de novembro de dois mil 
e doze, relativa a uma petição da Junta de Freguesia de Sanhoane, 
registada com a referência 2012, OMADM, I,GE,499, na qual 
solicita a atribuição de um apoio financeiro no montante de 
dezasseis mil e quinhentos euros (€16.500,00) destinada à 
realização de  trabalhos a mais.------------------------------------------------ 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
autorizar a realização de uma adenda ao protocolo celebrado entre 
o Município e a Junta de Freguesia de Sanhoane, com vista à 
atribuição do subsídio solicitado. ---------------------------------------------- 

------11. NATÁLIA DOS ANJOS CASIMIRO CORDEIRO – APOIO 
HABITACIONAL A FAMÍLIA CARENCIADA – RESTAURAÇÃO 
DE HABITAÇÃO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da 
Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o número 509, datada 
de trinta de novembro de dois mil e doze  deliberou, por 
unanimidade, aprovar a execução, por administração direta, das 
obras constantes da supra referida informação, estimadas em seis 
mil, quatrocentos e noventa e sete cêntimos e oitenta e seis 
cêntimos (€6.497,86). ------------------------------------------------------------- 

------ 12. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE VALE DA MADRE À 
ZONA INDUSTRIAL – TRABALHOS COMPLEMENTARES – 
AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA A CONTA FINAL. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: – A Câmara na sequência da informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, com o número  518, datada de 
quatro de dezembro de dois mil e doze deliberou, por unanimidade, 
homologar o Auto de Receção Provisória  da empreitada de 
“Pavimentação do Caminho de Vale da Madre à Zona Industrial – 
Trabalhos Complementares” e aprovar conta final da referida 
empreitada no valor de trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e 
seis euros e vinte cêntimos (€35.556,20). ----------------------------------- 

------ 13. ARRUAMENTOS EM VÁRIAS ALDEIAS – RECEÇÃO 
PROVISÓRIA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da 
unidade Orgânica de Ordenamento do Território, com o número 
528,  datada de seis de dezembro de dois mil e doze, deliberou, por 
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unanimidade,  homologar o Auto de Receção Provisória da 
empreitada de “Arruamento em Várias Aldeias” e aprovar a 
respetiva conta final no valor de  vinte e quatro mil e setenta e cinco 
euros (€24.075,00).---------------------------------------------------------------- 

------- 14. LIGAÇÃO DA EN 221 A LINHARES – AUTO DE 
RECEÇÃO DEFINITIVA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência 
da informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais, com o 
número 519, datada de quatro de dezembro de dois mil e doze, 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção 
Definitiva da empreitada de “Ligação da E. N. 221 a Linhares” e 
autorizar a libertação da respetiva caução. --------------------------------- 

----- 15. CONSUMOS DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2012 – 
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. PROPOSTA DO CHEFE DA 
UNIDADE ORGÂNICA DE INFRAESTRUTURAS, 
EQUIPAMENTOS E AMBIENTE. Para ratificação: - A Câmara, na 
sequência da informação da Unidade Orgânica de Infraestruturas,  
Equipamentos e Ambiente, datada de trinta de novembro de dois 
mil e doze, registada com a referência 2012,EXP,I,GE,1017, 
deliberou, por unanimidade ratificar o despacho do Senhor vereador 
com competências delegadas, exarado em quatro de dezembro de 
dois mil e doze, que concordou e autorizou o pagamento em duas 
prestações para os valores entre os cinquenta euros e os cem 
euros  e em três prestações para os valores superiores a cem euros 
referentes ao pagamento do acerto dos consumos anuais a refletir 
na fatura do mês de novembro, com carater excecional, uma vez 
que o Regulamento Municipal é omisso nesta matéria. ----------------- 

------ 16. ANTÓNIO MANUEL ASSIS – PEDIDO DE APOIO 
SOCIAL. 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 475, datada de 
vinte e três de novembro de dois mil e doze, referente a uma 
petição apresentada pelo Sr. António Manuel Assis, residente em 
Urrós, a solicitar a isenção do pagamento da taxa de resíduos 
sólidos e de saneamento na fatura de água. ------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou por unanimidade 
indeferir o pedido uma vez que o Regulamento para a Atribuição de 
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Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de 
Mogadouro não permite a isenção das referidas taxas. ---------------- 

------ 17. EDITE MARIA MARTINS DA SILVA - PEDIDO DE 
PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAS AULAS DE MÚSICA 
PARA O SEU EDUCANDO MARTINHO DA SILVA CORREIA: – 
Foi presente a informação do Setor da Educação, Ação Social, 
Desporto e Formação Profissional pedido apresentado pela Sra. 
Edite Maria Martins da Silva, na qual solicita, no âmbito da alínea c)   
do n.º 2 do art.º 7.º do Regulamento para Atribuição de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Mogadouro, apoio 
para pagamento da mensalidade das aulas de aprendizagem de 
música, nas oficinas de musica para o seu educando Martinho da 
Silva Correia, alegando dificuldades financeiras do agregado 
familiar para suportar aquele encargo mensal. ---------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
isentar  a requerente do pagamento da mensalidade pela frequência 
das aulas de música. -------------------------------------------------------------- 

------ 18. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS:  - Foi presente  um pedido da Santa Casa 
da Misericórdia de Mogadouro, datado de seis de dezembro de dois 
mil e doze,  a solicitar autorização para utilização das instalações  
das Piscinas Municipais, durante o período da manhã das quartas e 
sextas-feiras, de dezassete a trinta e um de dezembro, de modo a 
que as crianças do Centro de Atividades de Tempos Livres, possam 
utilizar aquele espaço durante o período das férias de Natal. ---------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e na sequência do despacho 
do Senhor Presidente, exarado em treze de dezembro de dois mil e 
doze, que autorizou a utilização daquelas instalações, deliberou, por 
unanimidade, isentar a requerente do pagamento das respetivas 
taxas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------- IMPEDIMENTOS: - O vereador João Henriques não participou 
na votação e discussão do presente assunto por fazer parte dos 
Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro. ------- 

------ 19. SEMINÁRIO DAS MISSÕES DE NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA A PUBLICAÇÃO 
DAS ATAS DAS XIV JORNADAS CULTURAIS DE BALSEMÃO: - 
Foi presente a informação da Unidade Orgânica de Cultura,  datada 
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de vinte e seis de setembro de dois mil e doze, relativa a uma 
petição  do Sr. Padre Basileu dos Anjos Pires, Presidente do Centro 
Cultural de Balsemão, na qual solicitava a atribuição de um apoio 
económico no montante de mil euros para a edição das atas das 
XIV Jornadas Culturais de Balsemão, realizadas em Mogadouro. ---- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
proceder à aquisição de vinte exemplares das atas das XIV 
Jornadas Culturais de Balsemão, realizadas em Mogadouro, no 
montante de trezentos euros (€300,00), após cabimentação da 
respetiva verba. ------------------------------------------------------------------- 

------ 20. RELATÓRIO SÍNTESE DA XXV FEIRA DO LIVRO DE 
MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DA 
CULTURA. Para conhecimento: – A Câmara tomou conhecimento 
do teor do Relatório  da vigésima quinta Feira do Livro de 
Mogadouro, anexo à informação da Unidade Orgânica de Cultura 
datada de trinta de novembro de dois mil e onze, registada com a 
referência 2012,EXP,I,GE,1019. ----------------------------------------------- 

------ 21. PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1203 
ENTRE PARADELA E SALGUEIRO- RECEÇÃO PROVISÓRIA E 
CONTA FINAL DA OBRA: -  Foi presente a informação da Unidade 
Orgânica de Obras  Municipais, datada de dez de dezembro de dois 
mil e doze, registada com a referência OMADM,I,GE,532,. ------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
homologar o Auto de Receção Provisória da empreitada de 
“Pavimentação do Caminho Municipal 1203 entre Paradela e 
Salgueiro” e aprovar a respetiva conta final no valor de cento e 
quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro euros 
(€142.254,00). ---------------------------------------------------------------------- 

------- 22. FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS 
RODOVIÁRIOS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICOS 
PARA A FROTA DE VIATURAS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE 
MOGADOURO – 2012. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 
PROPOSTAS. INTENÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. Para ratificação: 
– Foi presente a o relatório de Análise elaborado pelo júri do 
concurso de “Fornecimento contínuo de combustíveis rodoviários  
em postos de abastecimento públicos  para a frota de viaturas e 
máquinas do Município de Mogadouro -2012”. ---------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
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ratificar o despacho do Senhor vereador com competências 
delegadas, exarado em sete de dezembro de dois mil e doze, que 
manifestou a intenção de adjudicação do “Fornecimento Contínuo 
de combustíveis  rodoviários em postos de abastecimento públicos 
para a frota de viaturas e máquinas do Município de Mogadouro” ao 
concorrente  BP  Portugal – Comércio de combustíveis e 
lubrificantes, com sede em Lagoas Park – Edifício n.º 3, 2740-244 
Porto Salvo,  por ser a proposta mais vantajosa. ------------------------- 

----- 23. EDITORA LEMA D’ ORIGEM – PEDIDO DE APOIO PARA 
AQUISIÇÃO DE OBRA “HOMENS DE GRANITO”. INFORMAÇÃO 
DA UNIDADE ORGÂNICA DE CULTURA: – Foi presente a 
informação da Unidade Orgânica de Cultura, com o número 521, 
datada de cinco de dezembro de dois mil e doze, relativa a uma 
proposta apresentada pela Editora Lema d’Origem, com sede no 
Porto, para aquisição de cento e cinquenta exemplares do Livro 
“Homens de Granito” do Autor Antero Neto. -------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de proceder à aquisição de alguns 
exemplares da obra em causa, após análise da mesma. ------------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia quatro de dezembro e o dia 
dezassete de dezembro na importância de seiscentos e quarenta e 
oito mil, oitenta e quatro euros e quarenta e nove cêntimos 
(€648.084,09). ------------------------------------------------------------------- 

 

------- 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 onze horas e quarenta e cinco minutos, de que para 
constar se lavrou a presente ata que eu, Paulo Jorge Ribeiro 
Salomé ____________, Assistente Técnico, redigi e subscrevi. ------ 

 

 


