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 --------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia cinco de março do ano de dois mil e 
treze. --------------------------------------------------------------------------------- 
------- Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, 
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 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 quatro 
de março. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de um 
milhão, oitocentos e vinte e quatro mil,  setenta e cinco euros e seis 
cêntimos (€1.824.075,06). ------------------------------------------------------- 

 

***** 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

------ Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foi 
apresentada uma intervenção escrita, cujo teor a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------- 
------ “Temos, quando se justifica, manifestado a nossa indignação, 
pela forma de actuação de quem detém o poder no Executivo, para 
com os elementos da oposição. ------------------------------------------------



ATA Número 05/13 Pag. 57 

Reunião de 05 de março de 2013  

 

------- Verificamos agora que essa situação, apesar das promessas 
do Sr. Presidente da CM em alterar a  forma de actuar, piorou, 
senão vejamos: ------------------------------------------------------------------  -
----- Na última reunião de 19 de Fevereiro e como “Assuntos 
urgentes”, foi posta a votação e deliberado por unanimidade, a 
cedência da Escola Primária de Remondes, com a informação de 
que seria esse o destino a dar a outras escolas do concelho, para 
serem transformadas ou adaptadas a cozinhas regionais. ------------- 
------ No jornal Nordeste desse mesmo dia, aquilo que em reunião 
de Câmara acabáramos de decidir e votar, era notícia de quase 
meia página. ------------------------------------------------------------------------- 
------ Permitimo-nos perguntar se era essa a mudança prometida 
pelo Sr. Presidente, de assuntos com a obrigatoriedade de decisão 
e votação no Executivo, serem transmitidos para a imprensa, antes 
de qualquer tomada de decisão por parte da Câmara?! ----------------- 
-------  Quem foi que forneceu esses elementos à imprensa? ---------- 
-------  O Sr. Vereador Pimentel que, apesar do respeito que diz ter 
pela oposição, não perdeu a oportunidade de aparecer na imprensa 
a falar do Município, negligenciando e antecipando-se a uma 
decisão, que ainda não havia sido tomada pelo Executivo! ---- 
-------  Não basta, Sr. Vereador Pimentel, dizer que respeita a 
oposição, tem também que demonstrá-lo. Não fica bem a um 
candidato a presidente da Câmara atitudes, como esta que agora 
teve! ---------------------------------------------------------------------------------
Os Vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 
------- Em resposta o vereador António Pimentel informou os 
vereadores eleitos pelo Partido Socialista que efetivamente falou 
com a comunicação social no sentido de expor a intenção da 
autarquia relativamente ao destino a dar a alguns edifícios onde 
funcionaram as escolas primárias. -------------------------------------------- 

------ O vereador João Henriques informou o vereador Armando 
Pacheco, relativamente à questão colocada na reunião do dia 
dezanove de fevereiro de dois mil e treze,  que não deu entrada, até 
esta data, nos serviços deste município qualquer pedido de licença 
de utilização relativamente à oficina situada junto ao cruzamento de 
Tó. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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***** 

 

ORDEM DO DIA 

 
----- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 19/02/2013: - Foi presente a ata da última reunião ordinária 
realizada no dia dezanove de fevereiro de dois mil e treze, 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 FERNANDO JOSÉ BÁRTOLO – ALTERAÇÃO AO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO – MORAIS MACHADO & IRMÃOS. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente a informação da 
Unidade de Ordenamento e Urbanismo, com o número 102/2013, 
datada de quatro de março de dois mil e treze, referente a uma 
petição apresentada pelo Sr. Fernando José Bártolo, a solicitar a 
Alteração ao Alvará de Loteamento, sito na Av. Calouste 
Gulbenkian, em Mogadouro. ---------------------------------------------------- 
------ A Técnica refere que o pedido não põe em causa o COS e o 
IUS definidos na alínea c) e f) do Regulamento do PDM para o 
aglomerado Mogadouro. --------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade  
ordenar aos Serviços a notificação dos proprietários  dos lotes 
constantes no alvará, concedendo-lhes um prazo de dez dias para 
se pronunciarem sobre a presente alteração.  ----------------------------  
- IMPEDIMENTOS: - O vereador Fernando Bártolo não Participou 
na discussão e votação do presente assunto  por ser requerente e 
proprietários dos lotes em causa. --------------------------------------------- 
 
----- 3. 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2013:  - Depois de explicada pelo vereador 
António Pimentel, o Executivo 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 3.ª Alteração ao Orçamento Municipal 
da Despesa do Ano de 2013, no total de  vinte e cinco mil e 
duzentos euros (€25.200,00).--------------------------------------------------- 
 
----- 4. 3.ª ALTERAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL 

DO ANO DE 2013: - Depois de explicada pelo vereador António 

Pimentel, o Executivo 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 3.ª Alteração ao Plano de Atividades Municipal do Ano de 

2013, na importância de vinte e cinco mil e duzentos euros 

(€25.200,00), em reforços e em diminuições.----------------------------- 

 
----- 5. ADENDA AO CONTRATO DE EMPREITADA PARA A 

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- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 

Para ratificação:  - Foi presente, em anexo à informação da 

Divisão Administrativa e Financeira,  datada de vinte e dois de 

fevereiro de dois mil e treze, registada com a referência 

2013,EXP,I,GE, 106, a “Adenda ao contrato de empreitada n.º 

25/2012 para a construção/ampliação e concessão de exploração 

da rede de distribuição de gás na vila de Mogadouro”, a celebrar 

entre o Município de Mogadouro e a Sociedade, DOUROGÁS – 

Companhia Comercializadora de Propano, S. A.” ------------------------- 

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

ratificar o despacho exarado em vinte e dois de fevereiro de dois mil 

e treze, que aprovou a supra referida adenda. ----------------------------- 

----- 6. PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE 
INGLÊS E DE OUTRAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - ADENDA AO 
ACORDO DE COLABORAÇÃO. Para ratificação: - Foi presente a 
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informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, 
datada de vinte e um de fevereiro de dois mil e treze, registada com 
a referência 2013,CADMI,I,GE,217. ------------------------------------------ 
------ A Câmara tomou conhecimento do teor da supra identificada 
informação e deliberou, por unanimidade ratificar o ato de 
assinatura do Senhor Presidente da adenda ao acordo de 
colaboração entre o Município de Mogadouro e o Agrupamento de 
Escolas de Mogadouro. ---------------------------------------------------------- 
 
-----7. ARRUAMENTOS EM VÁRIAS ALDEIAS – APROVAÇÃO 
DO PROCESSO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi 
presente a informação da Unidade de Obras Municipais, datada de 
dois de fevereiro e dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,137. --------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
aprovar o convite,  caderno de encargos,  projeto de execução,  
plano de segurança, bem como valor base para efeito de concurso 
no montante de cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta e cinco 
euros e trinta e cinco cêntimos (€138.735,35), e o prazo de 
execução de cento e vinte (120) dias. ---------------------------------------- 
----- Mais foi deliberado proceder ao ajuste direto da empreitada 
supra identificada, com convite à sociedade Gualdim Ansiães 
Amado & Filhos, Lda. ------------------------------------------------------------- 
 
----- 8. INFILTRAÇÕES DE ÁGUA NA HABITAÇÃO DO SR. GIL 
AUGUSTO GOMES. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 
de Obras Municipais, datada de onze de fevereiro de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,161, 
deliberou, por unanimidade, autorizar a realização, por 
administração direta,  das obras constantes da supra identificada 
informação, estimadas  em mil, quatrocentos e cinco euros 
(€1.405,00), sendo os materiais adquiridos através do armazém, 
com base no concurso anual de fornecimento contínuo de materiais 
ao município. ------------------------------------------------------------------------ 
 
------ 9. JUNTA DE FREGUESIA DE VALVERDE – PEDIDO DE 
PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA. INFORMAÇÃO DA 
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DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E 
AMBIENTE. Para ratificação: - Foi presente a informação da 
Divisão de Infraestruturas, Equipamentos e Ambiente, datada de  
catorze de fevereiro de dois mil e nove , relativa a um pedido, 
oriundo da Junta de Freguesia de Valverde, a solicitar o 
prolongamento da rede de águas. --------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho exarado, em vinte e cinco de fevereiro de dois 
mil e treze, pelo Senhor vereador com competências delegadas que 
aprovou a execução dos trabalhos, no montante de mil, trezentos e 
cinquenta e três euros e vinte cêntimos (€1.353,20) a serem 
executados pelos serviços da Câmara devendo os materiais ser 
adquiridos via armazém. --------------------------------------------------------- 
 
------ 10. EDIFÍCIO JUNTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE 
MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO. – O 
Executivo, na sequência da informação da Unidade de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, com o numero 185, datada 
de quinze de fevereiro de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,UOOTU,I,GE,185, deliberou, por unanimidade que  
neste momento a Câmara, não pretende tomar posse administrativa 
do imóvel sito na Rua de Luís de Camões, com o n.º 18,  para a 
execução das obras necessárias dando a oportunidade aos 
proprietários de as executarem  por sua conta, devendo ser 
notificados os herdeiros da Sra. D. Evangelina Pereira da presente 
deliberação. -------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 11. JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR DO REI – PEDIDO DE 
PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E 
AMBIENTE: – Foi presente a informação da Divisão de 
Infraestruturas, Equipamentos e Ambiente, registada com a 
referência 2013,IEAAS,I,GE,208, datada de vinte de fevereiro de 
dois mil e treze, referente a um pedido oriundo da Junta de 
Freguesia de Vilar do Rei, no qual solicita o prolongamento da rede 
de água. ------------------------------------------------------------------------------ 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a execução, após cabimentação e por administração direta, 
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dos trabalhos constante  da supra referida informação os quais se 
estimam  em  setecentos e dezasseis euros (€716,00). ---------------- 
 
------ 12.JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTELO – PEDIDO DE 
APOIO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CEMITÉRIO: - Foi 
presente a informação da Unidade de Obras Municipais, datada de 
vinte e sete de fevereiro de dois mil e treze, registada com a 
referência  2013,OMADM,I,GE,248,  referente a uma petição da 
Junta de Freguesia de Soutelo  a solicitar o apoio da autarquia para 
a realização de obras a levar a efeito no cemitério daquela 
localidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir à Junta de Freguesia de Soutelo uma subsídio destinado à  
aquisição de material necessário,  no montante de três mil 
quinhentos e cinquenta euros (€3.550,00), mediante protocolo a 
celebrar oportunamente para o efeito. --------------------------------------- 
 
----- 13. JUNTA FABRIQUEIRA DE BRUNHOSO - 
RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS 
DORES DE BRUNHOSO – PEDIDO DE APOIO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: - Foi presente uma petição 
oriunda da Junta Fabriqueira de Brunhoso, registada com a 
referência 2013,EXP,E,GE,279, a solicitar o apoio técnico e 
administrativo para a coordenação e fiscalização do processo da 
execução das obras de “Recuperação da Capela de Nossa Senhora 
das Dores”, em Brunhoso. ------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
da Unidade de Obras Municipais, datada vinte e oito de fevereiro de 
dois mil e treze, deliberou, por unanimidade apoiar a execução da 
obra atribuindo para o efeito o apoio solicitado e um subsídio no 
valor de onze mil euros (€11.000,00), correspondente a vinte e 
cinco  por cento (25%) do valor total previsto. ------------------------------ 
 
------ 14.PAVILHÃO DESPORTIVO DE BEMPOSTA – AUTO DE 
RECEÇÃO DEFINITIVA: – Foi presente uma petição oriunda da 
sociedade INDUBEL – Industriais de Betão, S. A., com sede em 
Lisboa, datada de catorze de fevereiro de dois mil e treze e 
registada com a referência 2013,EXP,E,GE,671, a solicitar a 
libertação das garantias bancárias relativa à empreitada do 
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“Pavilhão Desportivo de Bemposta”. ------------------------------------------ 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar o auto de receção definitiva da empreitada atrás 
identificada e autorizar a libertação das referidas garantias 
bancárias. ---------------------------------------------------------------------------  
 
------ 15. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENE, 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. INFORMAÇÃO DO 
CHEFE DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: -Foi presente uma 
informação subscrita pelo trabalhador Abel Afonso Varandas e pela  
requisitada pela autarquia ao Centro de Emprego e Formação 
Profissional, Isabel Doutel Teixeira Rito, na qual refere que de 
acordo com a Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, que aprova o 
regime  do contrato  de trabalho em funções públicas, em anexo à 
aludida informação, desde os artigos 221.º a 229.º, a 
obrigatoriedade  de organizar as atividades de segurança, higiene e 
saúde no trabalho. ----------------------------------------------------------------- 
------ A execução das medidas em todas as fase de atividade do 
órgão ou serviço destinadas a assegurar a segurança, higiene e 
saúde no trabalho assenta nos seguintes princípios da prevenção: 
a) Planificação e organização da prevenção de riscos profissionais; 
b) Eliminação dos fatores  de risco e acidente ---------------------------- 
c)  Avaliação e controlo de riscos profissionais; --------------------------- 
d) Informação, formação, consulta e participação dos trabalhadores 
e seus representantes; ----------------------------------------------------------- 
e) Promoção da vigilância da saúde dos trabalhadores. --------------- 
Segundos o regulamento capitulo XIII, Segurança higiene e saúde 
no trabalho, Artigo 132.º regula o artigo 229.º do Regime, desde 
artigo 133.º a 144.º e 156.º a 164.º do supra referido diploma. 
Neste sentido é responsabilidade da Câmara Municipal, tomar 
medidas de forma a dar cumprimento à legislação em vigor no 
âmbito da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho. --------------- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
duas abstenções dos vereadores Armando Pacheco e Fernando 
Bártolo, designar a requisitada ao Centro de Emprego, Isabel Doutel 
Teixeira Rito, para assumir até ao final do contrato a organização 
das atividades de Segurança, Higiene e Saúde  no Trabalho nas 
obras da Câmara Municipal. --------------------------------------------------- 
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----- O vereador Fernando Bártolo justificou a sua forma de votação 
por entender que este é um assunto de gestão, pelo que não 
necessitava de ser presente à reunião de executivo. -------------------- 
 
------ 16. CRIAÇÃO DE TAXAS PARA EFEITOS PREVISTO NO 
ART.º 81.º DO DECRETO-LEI N.º 169/2012, DE 1 DE AGOSTO 
QUE APROVA O SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL 
(SIR). INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente a informação da 
Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e Urbanismo, 
datada de dezoito de fevereiro de dois mil e treze, relativamente à 
criação de taxas para efeitos previstos no art.º 81.º do Decreto-Lei 
n.º 169/2012, de 1 de agosto, que aprova o sistema de indústria 
responsável. ------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ordenar aos serviços a elaboração de um regulamento em que a 
taxa a criar seja a mínima permitida por Lei. ------------------------------- 
  
----- 17. CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO DE 
SEGURANÇA E DEFESA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 
DOURO – CONVITE PARA MEMBRO FUNDADOR: – Foi presente 
uma comunicação oriunda do Centro de Estudos e Investigação de 
Segurança e Defesa de Trás-os-Montes, datada de quinze de 
fevereiro de dois mil e treze, registada com a referência 2013, 
EXP,E,GE,670, a solicitar informação sobre o interesse do 
município em se tornar membro fundador . -------------------------------- 
---- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade  
agradecer e declinar o convite manifestando votos  de sucesso para 
o Centro de Estudos e Investigação de Segurança e Defesa de 
Trás-os-Montes e Alto Douro.  ------------------------------------------------- 
 
------ 18. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS: -  Foi presente um pedido oriundo da Santa Casa da 
Misericórdia de Mogadouro, datado de vinte e oito de fevereiro de 
dois mil e treze, registado com a referência 2013,EXP,E,GE,857, a 
solicitar autorização  que as crianças a frequentar o Centro de 
Atividades de Tempos Livres, daquela instituição, possam utilizar as 
instalações das Piscinas Municipais, durante o perído das férias da 
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Páscoa, concretamente de dezoito a vinte e nove de março, de dois 
mil e treze, às quartas e sextas-feiras, durante o período da manhã.  
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
deferir o pedido isentando as crianças do pagamento das taxas 
respetivas.   ------------------------------------------------------------------------- 
- IMPEDIMENTOS – O vereador João Henriques não participou na 
discussão e votação do presente assunto por fazer parte da Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro. ------- 
 
----- 19. BAR E ESPLANADA DA CASA DAS ARTES E OFÍCIOS 
DE MOGADOURO – RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO 
FINAL. INFORMAÇÃO DO JÚRI DO CONCURSO: -  A Câmara, 
analisado o Relatório Final, elaborado pelo Júri do concurso, 
registado com a referência 2013,EXP,I,GE,112, deliberou, por 
unanimidade adjudicar a concessão/exploração do “BAR E 
ESPLANADA DA CASA DAS ARTES E OFÍCIOS DE 
MOGADOURO”, ao concorrente, João Vitor Ferreira Moreiras e 
Carlos Manuel Santos Bártolo, pelo valor de seiscentos e um euros 
e cinquenta e cinco cêntimos (€601,55) por mês. ------------------------- 
-IMPEDIMENTOS: - O vereador Fernando Bártolo não participou na 
discussão e votação do presente assunto por ser familiar de um dos 
concorrentes. ------------------------------------------------------------------------ 
 
------ 20. ASSOCIAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS DA REGIÃO 
NORTE – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS DIAS DE FEIRA: -  Foi 
presente uma comunicação da AFMRN – Associação Feiras e 
Mercados da Região Norte, com sede na Rua Gonçalo Cristovão, 
no Porto  a solicitar a inaplicabilidade  da transferência da feira local 
para o dia útil seguinte ou imediatamente anterior, quando esta 
coincida  nos dias feriados e/ou sábados. ----------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
auscultar a população em geral, através de edital e a Associação 
Comercial, Industrial e Serviços de Mogadouro, sobre a alteração 
solicitada. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 21.PETIÇÃO E ABAIXO ASSINADO DOS FEIRANTES - 
PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E 
LICENÇAS PELA OCUPAÇÃO DO TERRADO: - Foi presente um 
abaixo assinado, subscrito por alguns dos feirantes que exercem 
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atividades no concelho de Mogadouro, sem data, registado com a 
referência 2013,EXP,E,GE,674, a requerer a revisão do 
Regulamento de Taxas e Licenças em vigor no Município e 
proceder à sua alteração, diminuindo o valor das referidas taxas. ---- 
------ A Câmara, tomou conhecimento da pretensão e deliberou, por 
unanimidade, retirar o assunto da ordem de trabalhos a fim de ser 
analisado tendo em conta o Regulamento de Taxas em vigor no 
Município. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 22. UNIVERSIDADE JÚNIOR – 9.ª EDIÇÃO. INFORMAÇÃO 
DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: 
– Foi presente a informação da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Social, datada de vinte e cinco de fevereiro de dois mil 
e treze, registada com a referência 2013,CADMI,I,GE, 239, 
referente a uma petição oriunda da Universidade do Porto a solicitar 
o interesse do Município de Mogadouro em participar na nona 
edição da Universidade Júnior. ------------------------------------------------- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
não participar na iniciativa. ------------------------------------------------------ 
 
------ 23. UNIVERSIDADE DE COIMBRA - UNIVERSIDADE DE 
VERÃO 2013 – PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NO PROJETO. -   
Foi presente uma comunicação oriunda da Universidade de 
Coimbra, datada de um de fevereiro de dois mil e treze  a 
questionar o município sobre o interesse em participar no Programa 
Universidade de Verão 2013, a levar a efeito por aquela Instituição, 
designadamente através da atribuição de bolsas de mérito a alunos 
da rede escolar  do concelho. --------------------------------------------------  
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
conceder três bolsas de mérito, aos três melhores alunos do 
décimo, decimo primeiro e décimo segundo anos,  sendo a seleção 
dos mesmos efetuada pelo Agrupamento de Escolas de 
Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------- 
------ Mais foi deliberado aprovar a realização da despesa, após 
cabimentação,  no montante de quinhentos e vinte e cinco euros 
(€525,00) destinada ao pagamento das bolsas de mérito. -------------- 
 
------ 24. MUNICÍPIO DE VALPAÇOS - XV FEIRA DO FOLAR, 
PRODUTOS DA TERRA E SEUS SABORES – PEDIDO DE 
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AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E URBANISMO.: - Foi presente a informação da 
Unidade de Ordenamento do Território e Urbanismo, com o número 
227, datada de vinte e dois de fevereiro de dois mil e treze, 
respeitante a um pedido do Município de Valpaços a solicitar 
autorização para proceder à colocação de material promocional da 
XV Feira do Folar, na área do concelho de Mogadouro. ---------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 
supra identificada, deliberou, por unanimidade deferir o pedido e 
autorizar a colocação do material publicitário devendo no entanto o 
Município de Valpaços  ter em atenção o definido no capitulo II do 
Regulamento, que trada dos locais onde é proibido  afixar  
publicidade, devendo ainda proceder à remoção do referido 
material, findo o prazo do evento. --------------------------------------------- 
 
----- 25. GRUPO DE ESCOTEIROS DE MOGADOURO – PEDIDO 
DE APOIO ECONÓMICO PARA PAGAMENTO DE 
ELETRICIDADE E ÁGUA:  – Foi presente um abaixo assinado, 
datado de nove de fevereiro de dois mil e treze, registado com a 
referência 2013,EXP,E,GE,620,  dos responsáveis pelo Projeto de 
um Grupo de Escoteiros, a solicitar o apoio do Município no 
pagamento das despesas de manutenção da sua sede, com 
eletricidade e água. --------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
indeferir o pedido uma vez que o apoio solicitado não se enquadra 
nos apoios atribuídos pelo Município. ---------------------------------------- 
 
------ 26. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA ANA 
2013 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA OCUPAÇÃO DO 
SOLO: - Foi presente um requerimento oriundo da Comissão de 
Festas em Honra de Santa Ana, sem data, registado com a 
referencia 2013,EXP,E,GE, 715,  a solicitar a isenção de taxas pela 
ocupação do solo por parte e um pivot de cerveja durante os dias 
de Festa das Amendoeiras em Flor. ------------------------------------------ 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho exarado em vinte e seis de fevereiro de dois mil 
e treze,  pelo Senhor Vice-presidente, que deferiu a instalação e a 
isenção de taxas. ------------------------------------------------------------------ 
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----- 27. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA ANA 
2013 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA REALIZAÇÃO 
DE RAVE NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL. – Foi presente um requerimento oriundo da Comissão 
de Festas em Honra de Santa Ana, sem data, registado com a 
referência  2013,EXP,GE,712, a solicitar emissão de licença, a titulo 
gracioso, para realização de uma rave no Parque de 
Estacionamento da Biblioteca Municipal, a levar a efeito no dia dez 
de março de dois mil e treze. --------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o  despacho exarado, em vinte e seis de fevereiro de dois 
mil e treze, pelo senhor Vice-presidente, que autorizou o local para 
a realização do evento bem como a isenção de taxas. ---------------- 
 
------- 28. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA ANA 
2013 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA REALIZAÇÃO 
DE RAVE NO RECINTO EXTERNO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: 
– Por unanimidade retirar o assunto da ordem de trabalhos uma vez 
que o assunto foi já objeto de deliberação no ponto anterior. 
 
------ 29. CLUBE TRILHOS DO SABOR – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO TT DAS 
AMENDOEIRAS EM FLOR: - Foi presente uma petição do Clube 
Trilhos do Sabor, sem data, registado com a referência 
2013,EXP,E,GE,870,  a solicitar autorização para realização de um 
passeio  Todo o Terreno das Amendoeiras em Flor que a realizar no 
dia nove de março de dois mil e treze. --------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
autorizar a realização do referido passeio, ficando a presente 
deliberação condicionada à emissão de parecer favorável por parte 
da Guarda Nacional Republicana. --------------------------------------------- 
------- IMPEDIMENTOS: - A vereadora Teresa Neves não Participou 
na discussão e votação do pressente assunto por ser familiar de um 
dos membros da direção daquele. -------------------------------------------- 
 
------ 30. RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE 
MOGADOURO – PEDIDO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO: - 
Foi presente uma petição oriunda do Rancho Folclórico e 
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Etnográfico de Mogadouro, datado de vinte e seis de fevereiro de 
dois mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,790, a 
solicitar a atribuição de um subsídio extraordinário, no montante de 
dois mil, cento e cinquenta euros (€2.150,00) para 
aquisição/manutenção de instrumentos musicais necessários para a 
prossecução da atividade daquela associação. --------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir o apoio solicitado, após cabimentação da referida verba 
pelos serviços de contabilidade. ----------------------------------------------- 
 
------- 31. RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE 
MOGADOURO – INTERCÂMBIOS EM 2013 – PEDIDO DE 
TRANSPORTE.: - Foi presente uma petição do Rancho Folclórico e 
Etnográfico de Mogadouro, datado de vinte e cinco de fevereiro de 
dois mil e treze, registado com a referência vinte e cinco de 
fevereiro de dois mil e treze, a solicitar o apoio da autarquia, através 
da cedência de transporte, a título gratuito, para realização dos 
intercâmbios com outros Ranchos Folclóricos. ---------------------------- 
------ A Câmara, analisado o pedido deliberou, por unanimidade 
atribuir o transporte para os dias solicitados. ------------------------------- 
 
------ 32. CAMARA MUNICIPAL DO CRATO – PEDIDO DE APOIO 
PARA AJUDAR A DEFENDER E A REFORÇAR A AUTONOMIA 
DO PODER LOCAL: – A Câmara tomou conhecimento do teor do 
ofício da Município do Crato, datado de oito de fevereiro de dois mil 
e treze, registado com ar referência 2013,EXP,E,GE,643. ------------ 
 
----- 33. NERBA – BRAGANÇA – 2.ª EDIÇÃO EXPO TRÁS-OS-
MONTES. Para conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento 
do teor da comunicação do Núcleo Empresarial de Bragança, 
datada de dezoito de fevereiro de dos mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,E,GE,746,  a informar da data de realização 
da 2.ª Edição da Expo-Trás-os-Montes, em Bragança. ------------------ 
 
----- 34. CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DE IDOSOS DE 
MOGADOURO – AUTO DE MEDIÇÃO N.º 14. Para conhecimento: 
- A câmara tomou conhecimento do Auto de Medição número 
catorze, anexo à informação dos Serviços Técnicos, registada com 
a referência 2013,EXP,I,GE,140,  relativo à execução das obras de 
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Construção do Novo Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia 
de Mogadouro, no montante de  quarenta e um mil, duzentos e 
cinquenta e dois euros e quarenta cêntimos   (€41.252,40). ---------- 
 
------ 35. BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS NO BAIRRO DO 
SALGUEIRAL, EM MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
DE OBRAS MUNICIPAIS: -Foi presente a informação  da Unidade 
de Obras Mupicais, datada de sete de fevereiro de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE 151.  ------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade,  
aprovar a execução, por administração direta, dos trabalhos  de 
beneficiação dos passeios na zona do Salgueiral, em Mogadouro, 
estimados em cinco mil, trezentos e sessenta euros (€5.360,00), 
sendo os materiais adquiridos através do armazém com base no 
concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao município.  
 
 

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: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------ 36. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O GABINETE DE 
INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) ANIMADOR DO GIP: - Foi 
presente o Relatório Final, elaborado pelo júri do concurso, 
registado com a referência 2013,EXP,I,GE,114. -------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Vice-presidente que adjudicou a 
prestação de Serviços para o Gabinete de Inserção Profissional 
(GIP) Animador do GIP, à concorrente Flávia Helena Gonçalves 
Felgueiras pelo montante de novecentos euros (€900,00) por mês 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente 
devido. -------------------------------------------------------------------------------- 
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------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia dezanove de fevereiro  e o dia  
quatro de março de dois mil e treze, na importância de trezentos e 
sete mil, seiscentos e quinze euros e dezassete cêntimos 
(€307.615,17). --------------------------------------------------------------------- 
 
  
------- 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 vinte e cinco minutos, de que para 
constar se lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira 
____________, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, 
coadjuvado pelo Assistente Técnico, Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 
redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


