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

Mogadouro, realizada no dia trinta e um de julho do ano de dois mil 

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

------- Aos trinta e um dias do mês de julho 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 e Fernando José Bártolo e 

António Joaquim Pimentel 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 trinta  

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

novecentos e cinquenta e cinco mil e setenta e quatro euros e dois 

cêntimos (€955,074,02). --------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

- O vereador Armando Pacheco chamou a atenção do executivo 

acerca do ponto vinte e cinco da ata do dia três de julho, referente 

ao pedido da sra. Ester de Fátima Parra Martins, que em seu 

entender o assunto não foi discutido e o que aparece na 
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deliberação é o indeferimento do pedido. --------------------------------- 

------ O referido vereador solicitou ao senhor Presidente em que 

situação se encontra o processo referente à retirada das chapas 

metálicas da Pista de radio modelismo. -------------------------------------- 

------- O senhor presidente referiu que o assunto das chapas foi 

entregue ao advogado avençado Dr. José Fitas. ------------------------ 

 

------- O vereador Armando Pacheco questionou o vereador  António 

Pimentel para saber se foi fornecida pela autarquia alguma tinta ao 

proprietário da casa onde se encontra o café Chop uma vez que foi 

informado pelo senhor Manuel Rodrigues, residente na Rua das 

Flores que lhe afirmou que a tinta lhe tinha sido dada pela Câmara.  

------- Em resposta o vereador António Pimentel referiu que a 

Câmara não forneceu qualquer tinta para a pintura do edifício  

referido pelo Sr. vereador. ------------------------------------------------------- 

------ Em relação ao esclarecimento solicitados pelo vereador 

Armando Pacheco, sobre as alterações efetuadas na Rua das 

Flores e na Rua Nuno Alvares Pereira o vereador António Pimentel 

referiu que o projeto pode ser consultado pelo vereador  na Unidade 

Orgânica de Obras Municipais. ------------------------------------------------- 

------- Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foram 

apresentadas as seguinte intervenção escritas: ---------------------------

---------- “Na última reunião, esteve presente o munícipe Sr. 

Fernando José Ferreira, alertando o Executivo e afirmando 

categoricamente, que o Sr. Presidente não tem conhecimento das 

irregularidades praticadas na autarquia, no âmbito dos seguros em 

que a Câmara é o tomador! -----------------------------------------------------

------- Perante tal afirmação, não podemos deixar de solicitar que, 

dentro do prazo estabelecido na Lei, (dez dias) nos seja fornecida 

relação detalhada de todas as apólices da Câmara, com a indicação 

do seu número, mediador/companhia seguradora e respectiva 

importância paga, por cada uma delas, anualmente. --------------------- 

Os vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 
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 ------ “Verificámos algumas vezes já que, informações de acção 

social da responsabilidade da funcionária Isabel Fernandes, não 

vêm assinadas, levando-nos a acreditar que, das duas uma:  ou à 

funcionária não lhe sobra mais tempo para assinar a informação 

que elaborou, com todo o rigor que merecem essas informações, 

pois vão dar origem a saída de dinheiro dos cofres da CM ou então, 

a informação é produzida por terceiros e esquecem-se de "dar a 

assinar àquela que se responsabiliza pela mesma". ------------------- 

------- Como temos algumas dúvidas e nos lembramos que a CM 

tinha uma técnica dedicada a esses assuntos, solicitamos nos 

informem sobre as seguintes questões: ------------------------------------ 

a) – Delegou a Drª Ana Sarmento as suas funções, nomeadamente 

as informações de caracter social? ------------------------------------------ 

b) Em reuniões Anteriores e sobre pontos de caracter social, foram 

levantadas dúvidas sobre a legalidade das informações que 

suportam  a decisão do executivo. ------------------------------------------- 

1) – Está, com base legal, a ser informado o executivo? ---------------- 

Os vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 

 

ORDEM DO DIA 

 

------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 17/07/2012: - Foi presente a ata da última reunião ordinária 

realizada no dia dezassete de julho de dois mil e doze, cuja 

fotocópia, foi previamente distribuída a todos os membros do 

Executivo. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Colocada à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com 

duas abstenções dos vereadores António Pimentel e Armando 

Pacheco, por não terem estado presentes na referida reunião. ------- 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 

------- Não foi presente qualquer assunto. ----------------------------------- 
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------- 3. 6.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO 

ANO DE 2012: - 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 vinte e quatro de julho de 

dois mil e doze, que aprovou  a 6.ª Alteração ao Orçamento 

Municipal da Despesa do Ano de 2012, no total de oitenta e nove 

mil, quinhentos e sessenta euros (€89.560,00). -------------------------- 

------ 4.ª 5.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAL DO ANO DE 2012. Para ratificação: - 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 vinte e quatro de julho de dois mil e doze, que aprovou  

a 5.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal do Ano de 2012,  

na importância de treze mil, quinhentos e sessenta euros 

(€13.560,00),  em reforços e de vinte e quatro mil euros 

(€24.000,00), em diminuições. ------------------------------------------------- 

------- 5. 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 

DESPESA DO ANO DE 2012:  - 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, aprovar a 7.ª 

Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do Ano de 2012, no 

total de trinta mil euros (€30.000,00). ----------------------------------------- 

------ 6. 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS DO ANO DE 2012: - 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 
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abstenções dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e 

Fernando Bártolo, aprovar a 6.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos do Ano de 2012, no valor de trinta mil euros 

(€30.000,00) em reforços e em diminuições. ------------------------------  

------- 7. CONCESSÃO DO DIREITO PÚBLICO  DE EXPLORAÇÃO 

DO LOTE 1 NO NÚCLEO DE COZINHAS REGIONAIS. 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO – INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica Administrativa e 

Financeira, datada de treze de julho de dois mil e doze e registada 

com a referência 2012,EXP,I,GE,729 à qual se encontra anexa a 

minuta referente ao procedimento por Ajuste Direto do fornecimento 

de “Concessão do Direito Público de Exploração do Lote 1 no 

Núcleo de Cozinhas Regionais”. ----------------------------------------------- 

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

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

------- 8. ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS e 

PAVIMENTAÇÃO A PESO. AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – 

INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 

MUNICIPAIS: - A Câmara, atenta a informação da Unidade 

Orgânica de Obras Municipais, com o número 218/2012, datada de 

vinte e três de julho de dois mil e doze, registada com a referência 

2012,OMADM,I,GE,218, deliberou, por unanimidade,  homologar o 

Auto de Receção Definitiva da empreitada de “Abastecimento de 

Água, Esgotos e Pavimentação a Peso”. ------------------------------------ 

------ Mais foi deliberado autorizar a libertação das cauções  

respetivas. ---------------------------------------------------------------------------  

------ 9. DEFINIÇÃO E APROVAÇÃO DA POLITICA DA 

QUALIDADE – MANUAL DA QUALIDADE. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DE ELETROTECNIA, INFORMÁTICA E 

COMUNICAÇÕES: - Deliberado retirar o ponto da ordem do dia a 

fim de ser presente em próxima reunião. ----------------------------------- 

------ 10. ELISABETE DE FÁTIMA VICENTE. PEDIDO DE APOIO 

PARA PAGAMENTO DE RENDA DE CASA. INFORMAÇÃO DO 
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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 78, datada de dez de julho de dois mil e doze, 

referente a uma petição apresentada pela sra. Elisabete de Fátima 

Vicente na qual solicita, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º 

do Regulamento para a Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Mogadouro, apoio a arrendamento 

de habitação, no valor de duzentos e vinte euros (€220,00). ----------- 

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

maioria, com seis votos a favor e com uma abstenção do vereador 

Fernando Bártolo,  atribuir o apoio solicitado, com inicio no mês de 

julho de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------- 

------- O vereador Fernando Bártolo justificou a sua forma de 

votação nos termos seguintes: ------------------------------------------------- 

------ “Independentemente de em situações anteriores ter votado 

favoravelmente depois de uma leitura atenta do artigo, não está 

contemplada a situação económica no mesmo, motivo pelo que me 

abstenho”. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- 11. MARIA DE FÁTIMA MEIRINHO CORREIA. PEDIDO DE 

APOIO A ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO. INFORMAÇÃO DO 

SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - Foi presente uma petição  do 

Setor da Educação, Ação Social, Desporto e Formação Profissional, 

com o número 79, datada de onze de julho de dois mil e doze, 

registada com a entrada  2012,EXP,E,GE,3907, referente a uma 

petição apresentada pela senhora Maria de Fátima Meirinho Correia 

a solicitar um apoio ao arrendamento de habitação, no valor de 

€200,00 mensais, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art.º 7.º do 

Regulamento para Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Mogadouro. ------------------------ 

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

maioria, com seis votos a favor e com uma abstenção do vereador 

Fernando Bártolo,  atribuir o apoio solicitado, com inicio no mês de 

julho de dois mil e doze. ---------------------------------------------------------- 

------- O vereador Fernando Bártolo justificou a sua forma de 
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votação nos termos seguintes: ------------------------------------------------- 

------ “Independentemente de em situações anteriores ter votado 

favoravelmente depois de uma leitura atenta do artigo, não está 

contemplada a situação económica no mesmo, motivo pelo que me 

abstenho”. ---------------------------------------------------------------------------- 

------- 12. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR AOS ALUNOS  DO ENSINO SECUNDÁRIO PARA O 

ANO LETIVO 2012/2013. INFORMAÇÃO DO SETOR DA 

EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL: - A Câmara, na sequência da informação do Setor 

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

o número 81, datada de treze de julho de dois mil e doze, registada 

com a referência 2012,EXP,I,GE,699, deliberou, por unanimidade, 

isentar os alunos que frequentam o ensino secundário na Escola 

Secundária de Mogadouro do pagamento do transporte escolar, 

suportando o município a totalidade deste encargo. ---------------------- 

------- 13. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A MANUTENÇÃO E 

MATERIAL ESCOLAR ÀS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º 

CICLO. INFORMAÇÃO DO SETOR DA EDUCAÇÃO, AÇÃO 

SOCIAL, DESPORTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL: - A 

Câmara, tendo por base a informação com o número 89, do Setor 

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

o número 89, datada de dezanove de julho de dois mil e doze 

deliberou, por unanimidade,  atribuir  um subsidio no montante de 

trinta e sete euros  (€37,00) por aluno  a frequentar o ensino pré-

primário e por ano e de trinta e três euros e cinquenta cêntimos 

(€33,50) por aluno a frequentar o primeiro Ciclo do Ensino Básico . 

------- 14. DIA DA TERCEIRA IDADE – AJUSTE DIRETO PARA 

AQUISIÇÃO DE CHAPÉUS DE PALHA. INFORMAÇÃO DO 

GABINETE DO PRESIDENTE: - Oriunda do Gabinete do Senhor 

Presidente foi apresentada uma proposta para aquisição de  

seiscentos chapéus de palha com o logotipo do Municipio,  pelo  

montante de mil e quinhentos euros (€1.500,00) mais IVA à taxa 

legal em vigor à empresa Exo-Terra, para distribuição pelos 

participantes no dia da 3.ª Idade. ---------------------------------------------- 
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------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  

aprovar a supra referida proposta e autorizar a aquisição de 600 

chapéus de palha, pelo valor unitário de dois euros e cinquenta 

cêntimo (€2,50) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de 

ajuste direto à empresa Exoterra, com sede em Torre de Moncorvo.  

------- 15 PEDIDO DE APOIO PARA INICIAR PROJETO DE 

ABERTURA DE GRUPO DE ESCOTEIROS: - Foi presente  uma 

petição, Registado com a referência  2012,EXP,E,GE,4053,  

subscrita Pelas Senhoras Carla Mendes, Cláudia Felgueiras, 

Raquel Azevedo e pelo Senhor Sérgio Barranco, a solicitar a 

cedência de um espaço de apoio para as reuniões semanais e 

atividades indoor de um grupo de escoteiros que se irá iniciar em 

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

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

indeferir o pedido por não haver capacidade logística para criar 

mais espaços nem haver instalações disponíveis. --------------------- 

------- 16. PROPOSTA DO JORNAL DE NOTICIAS – EDIÇÃO DE 

PATRIMÓNIO NO TERRITÓRIO – PROJETO REDE DE 

MONUMENTOS DO VALE DO DOURO. INFORMAÇÃO DA 

UNIDADE ORGÂNICA DA CULTURA: - Foi presente a informação 

da Unidade Orgânica da Cultura, com o número 208, datada de 

dezasseis de julho de dois mil e doze, referente a uma proposta 

apresentada pelo Sr. António Magalhães, Gestor de contas do 

Jornal de Noticias, a convidar o Município de Mogadouro a 

colaborar numa edição conjunta daquele jornal, da Direção da 

Cultura do Norte outros municípios, num suplemento daquele jornal 

a ser publicado no dia 15 de agosto. ----------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto e tendo em consideração a 

informação anteriormente mencionada deliberou, por unanimidade, 

não aderir à proposta apresentada. --------------------------------------- 

------ 17. ACÚSTICA MÉDICA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO  DE 

OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA PARA RASTREIO AUDITIVO 

GRATUITO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente 

a informação da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e 



ATA Número 16/12 Pag. 247 
Reunião de 31 de julho de 2012  
 

Urbanismo, com o número 414/2012,  datada de vinte de julho de 

dois mil e doze, respeitante a uma petição apresentada pela 

sociedade Acústica Médica para realização de uma campanha de 

rastreio auditivo, a levar a efeito no dia dois de agosto. ----------------- 

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

deferir o pedido e isentar a empresa do pagamento das taxas de 

utilização do espaço público. ------------------------------------------------ 

------- 18. MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA. PEDIDO 

DE COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE DO CAMPEONATO 

EUROPEU DE MOTOCROSS. PARA RATIFICAÇÃO: - Foi 

presente a informação da Unidade Orgânica de Ordenamento do 

Território e Urbanismo, com o número 402/2012, datada de treze de 

julho de dois mil e doze, e registada com a referência 

2012,EXP,I,GE,694, relativa a uma petição do Município de Freixo 

de Espada à Cinta a solicitar autorização para colocação de 

material promocional na área do Concelho de Mogadouro, alusiva 

ao Campeonato Europeu de Motocross, a realizar nos dias vinte e 

oito e vinte e nove de julho. ----------------------------------------------------- 

------- A Câmara, analisado o assunto e  atenta à informação supra 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 

Presidente , exarado em dezassete de julho, que deferiu o pedido e 

isentou do pagamento das taxas respetivas. ------------------------------- 

------ 19. CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DE IDOSOS DE 

MOGADOURO. INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

SOBRE VALIDAÇÃO DAS DESPESAS APRESENTADAS. Para 

conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do teor da 

informação dos Serviços Técnicos, com o número 92, datada de 

vinte e quatro de julho de dois mil e doze, registada com a 

referência 2012,EXP,I,GE,730, sobre a situação financeira da 

construção do novo Lar de Idosos de Mogadouro relativa aos 

trabalhos executados sobre o auto de medição número 7, no valor 

de setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete mil e noventa e 

um cêntimos (€78.667,91). ------------------------------------------------------ 

------ 20. AJAP – ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES 

DE PORTUGAL. PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM MOGADOURO: - Foi presente 

uma petição da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, 

datada de onze de julho de dois mil e doze, registada com a 

referência 2012,EXP,E,GE,3983, a solicitar a colaboração da 

autarquia na realização do seminário que aquela associação 

pretende levar a efeito, em Mogadouro, nos dias dezoito e 

dezanove de outubro, nomeadamente através da disponibilização 

do Auditório da Casa da Cultura, durante o dia dezanove de 

outubro, bem como as refeições, coffee breaks, e as necessárias 

dormidas de dezoito para dezanove de outubro, na residência de 

estudantes, bem como a cedência do autocarro do município fara 

efetuar o transfer das delegações nos dias dezoito e vinte de 

outubro. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

deferir o solicitado, à exceção das refeições para os participantes 

no referido seminário. ------------------------------------------------------------- 

----- IMPEDIMENTOS: - O vereador Armando Pacheco, não 

participou na votação e discussão do presente ponto por fazer parte 

dos Órgãos Diretivos da Associação. --------------------------------------  

------- 21. INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E 

JUVENTUDE: - Foi presente uma comunicação oriunda do Instituto 

Português da Juventude, datado de dezoito de julho de dois mil e 

doze, registado com a referência 2012,EXP,E,GE,4109, a convidar 

o município a juntar-se àquele instituto na comemoração  do Dia 

Internacional da Juventude, propondo a gratuitidade nos acessos 

aos serviços coordenados pelo Município de Mogadouro para os 

jovens dos doze aos vinte e cinco anos. ---------------------------------- 

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

autorizar a frequência aos serviços solicitados. ------------------------- 

------- 22. COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA 2013. PEDIDO 

DE CEDÊNCIA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES: - Foi presente 

uma petição oriunda da Comissão de Festas em Honra de Santa 

Ana, datado de vinte e três de julho de dois mil e doze, registada 

com a referência 2012,EXP,E,GE, 4125, a solicitar a cedência, a 

título gratuito, do Parque de Exposições, no dia vinte e três de 
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agosto, com vista à realização do jantar anual de Mulheres. - 

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

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

------- 23. COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA 2013. PEDIDO 

DE USO GRATUITO DO PARQUE DE CAMPISMO AOS 

PARTICIPANTES NA MARATONA: - Foi presente uma petição da 

Comissão de Festas em Honra de Santa Ana, datado de vinte e três 

de julho de dois mil e doze, a solicitar o acesso gratuito nos dias 

onze e doze de agosto aos participantes da II Maratona de Santa 

Ana, no Parque de Campismo do Município, com o intuito de 

poderem descansar no intervalo entre os jogos. ------------------------ 

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

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

------ 24. COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA ANA 2013. PEDIDO 

DE ACESSO GRATUITO NAS PISCINAS MUNICIPAIS AOS 

PARTICIPANTES NA MARATONA: - Foi presente uma petição da 

Comissão  de Festas em Honra de Santa Ana, datada de vinte e 

três de Julho de dois mil e doze, registada com a referência 

2012,EXP,E, GE,4129, a solicitar acesso gratuito às Piscinas 

Municipais, nos dias onze e doze de agosto de dois mil e doze aos 

atletas participantes na II Maratona de Santa Ana. ---------------------- 

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

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

------ 25. COMISSÃO DE FESTAS DE REMONDES 2012: - Foi 

presente uma petição oriunda da Comissão de Festas de 

Remondes 2012, datada de dezasseis de julho de dois mil e doze, 

registada com a referência 2012,EXP,E,GE,3987, a solicitara 

disponibilização de um módulo wc, para os dias onze e doze de 

agosto, com vista à sua instalação junto à ponte de Remondes, bem 

como a instalação de um quadro elétrico, para realização de um 

evento de despedida daquela ponte . ---------------------------------------- 

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

autorizar a instalação pelos serviços de um quadro elétrico e não 

ceder o módulo wc dado que o Município não dispõe desse tipo de 

equipamento. ---------------------------------------------------------------------- 
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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 o assunto 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

------ 26. COMISSÃO DE FESTAS DE REMONDES 2012: - Foi 

presente uma petição oriunda da Comissão de Festas de 

Remondes, datada de vinte e quatro de julho de dois mil e doze, 

registada com a referência 2012,EXP,E,GE,4115, a solicitar a 

instalação de duas das estruturas metálicas utilizadas durante a 

Flor da Amendoeira, junto à Ponte de Remondes. ------------------------ 

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

autorizar a instalação das referidas estruturas. -------------------------- 

------ 27. CONCESSÃO DO DIREITO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO 

DE TRÊS ESPAÇOS (LOTE 2 E LOTE 3) NO NÚCLEO DE 

COZINHAS REGIONAIS: - Foi presente uma informação da 

Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, datada de vinte e 

sete de julho de dois mil e doze, registada com a referência 

2012,EXP,I,GE,737, à qual se encontra em anexo a minuita do 

contrato de “Concessão de Direito Público de Exploração de Três 

Espaços (Lote 2 e Lote 3) no Núcleo de Cozinhas Regionais”. -------- 

-------- A Câmara, analisada a supra referida minuta deliberou, por 

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

------- 28.AQUISIÇÃO DO PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA 

MATRIZ PREDIAL DA FREGUESIA E  CONCELHO DE 

MOGADOURO SOB O ART.º 93-C, PARA EXECUÇÃO DO 

PLANO DE PORMENOR DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE 

MOGADOURO: - Na sequência da contraproposta apresentada por 

António Pedro Dias Ferreira Gomes Moutinho e Maria Eugénia 

Júdice Dias Ferreira, na qualidade de herdeiros de Teresa Manuela 

Gomes Moutinho, o Executivo deliberou, por unanimidade, proceder 

à aquisição do referido prédio rústico inscrito na matriz predial da 
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freguesia e concelho de Mogadouro sob o art.º 93-C, com a área de 

sete mil, oitocentos e noventa e quatro (7.894) metros quadrados, 

registado na Conservatória do Registo Predial de Mogadouro, com 

o número 1606/20011115, pelo montante de treze mil, oitocentos e 

catorze euros e cinquenta cêntimos (€13.814,50). ------------------------ 

-------- Mais foi deliberado dar poderes ao Sr. Presidente para 

outorgar em nome do Município a respetiva escritura de compra e 

venda. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

pagamentos efetuados entre o dia dezassete e o dia trinta de julho, 

na importância de setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e 

cinquenta e sete euros e trinta e quatro cêntimos (€746.457,34). ---- 

------- 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 trinta minutos, de que para constar se 

lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira _____________, 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


