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 --------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e oito de maio do ano de dois mil 
e treze. --------------------------------------------------------------------------------  
------- Aos vinte e oito dias do mês de maio 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 Guilheme Sá de Morais 
Machado e com a presença 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 Divisão Administrativa e Financeira, a secretariar, 
reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de Mogadouro. ------------
------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi 
deliberado justificar a falta de comparência do Senhor Presidente da 
Câmara, António Guilherme Sá de Morais Machado e proceder de 
seguida à apreciação e votação dos seguintes pontos: -----------------  
 

 
- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia vinte e 
sete de maio. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de 
dois milhões novecentos e setenta e três mil trezentos e noventa e 

cinco euros e vinte e nove cêntimos (€2.973.395,29).-------------------- 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
----- O vereador Armando Pacheco congratulou a Câmara por 
efetuado a limpeza do local onde se encontra a pista de radio-
modelismo e que teve conhecimento que o mesmo foi cedido, pela 
câmara, a outra entidade, acrescentando que o material que lá se 
encontrava e que desapareceu continua a ser um caso de polícia. -- 
--- Em resposta ao afirmado o  Senhor Presidente esclareceu o 
vereador que  o terreno foi limpo porque é propriedade do município 
e que o referido espaço não foi cedido a qualquer entidade. ----------- 

 
***** 
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ORDEM DO DIA 

 
 
------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 14/05/2013: - Foi presente a ata da reunião ordinária 
realizada no dia catorze de maio 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. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DO DIA 17/05/2013: - Foi presente a ata da 
reunião extraordinária realizada no dia dezassete de maio 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. 
 

3. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. 
 

------ 3.1. ANTÓNIO ALBERTO GONÇALVES ABREU – 
CERTIDÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. 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 227/2013, 
datada de dezassete de maio de dois mil e treze relativa a uma 
petição apresentada por António Alberto Gonçalves Abreu, datada 
de dezassete de maio de dois mil e treze, a requerer, nos termos do 
n.º 1 do art.º 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a emissão de 
certidão em como não se vê inconveniente e é de parecer favorável 
à celebração de negócio jurídico de constituição de 
compropriedade, ou aumento de compartes, sobre o prédio rústico 
inscrito na matriz número 9-H, da freguesia de Remondes, do 
concelho de Mogadouro. --------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
anteriormente mencionada deliberou, por unanimidade, deferir o 
pedido e emitir parecer favorável à pretensão do requerente. --------- 
 
------- 4. 6.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 
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Henriques, Teresa Neves e António Pimentel e com três abstenções 
dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo,  
aprovar a 6.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do 
Ano de 2013, no total de duzentos e oito mil e quinhentos euros 
(€208.500,00). --------------------------------------------------------------------- 
 
------- 5. 6.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 6.ª Alteração ao Plano de Atividades do Ano de 2013, no 
total de oito mil e quinhentos euros (€8.500,00), em reforços e 
diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 6. 4.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS 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 4.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do 
Ano de 2013, no valor de cento e vinte mil euros (€120.000,00), em 
reforços e em diminuições. ------------------------------------------------------ 
 
------- 7. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO 
ENTREPRISE AGREEMENT DA MICROSOFT N.º 8809800. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DA 
PRESIDÊNCIA: - Foi presente uma informação da Divisão de 
Serviços Integrados da Presidência  datada de vinte e três de maio 
de dois mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,I,GE,249.  
------- A Técnica refere que o contrato de licenciamento das 
ferramentas de software da Microsoft, celebrado com a empresa 
CPcis, representante para o efeito, da Microsoft Portugal, termina a 
trinta de junho de dois mil e treze. -------------------------------------------- 
-----  A Técnica refere ainda que é necessário proceder à renovação 
de oitenta e duas licenças adquirir dezoito novas licenças bem 
como uma licença para o Windows Server Datacenter, uma licença 
para Visual Studio Profissional e uma Licença para o Visio Pro.  
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------- A Câmara analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a repartição de encargos no valor de sessenta e três mil 
quinhentos e noventa e seis euros e noventa e sete cêntimos 
(€63.596,73), mais IVA à taxa legal em vigor, por um período de 
três anos económicos. ------------------------------------------------------------ 
------- Mais foi deliberado nos termos e para efeitos dos n.ºs 1 e 6 do 
art.º 22 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, solicitar 
autorização para a  repartição dos encargos, da seguinte forma: ----- 
 

1.º ANO 1 DE JULHO DE 2013 A 30 DE JUNHO DE 2014 21.197,97 

2.º ANO 1 DE JULHO DE 2014 A 30 DE JUNHO DE 2015 21.197,97 

3.º ANO 1 DE JULHO DE 2015 A 30 DE JUNHO DE 2016 21.197,97 

 
------ 8. CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE A 
EMPRESA CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA. E A EMPRESA 
COTA 700 – GABINETE DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA 
UNIPESSOAL, LDA. REFERENTE À EMPREITADA ARRANJO 
URBANÍSTICO DA ENTRADA DE BRUNHOSINHO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS INTEGRADOS DA 
PRESIDÊNCIA: - Foi presente a informação da Divisão dos 
Serviços Integrados da Presidência, datada de quinze de maio de 
dois mil e quinze, registada com a referência 2013,EXP,I,GE,232 , 
relativa a uma petição oriunda da  sociedade Construtora 
Mirandesa, Lda.,  datada de trinta de abril de dois mil e treze, 
registada  com a referência 2013,EXP,I,GE,232, a solicitar, na 
qualidade de adjudicatária da empreita de “Arranjo Urbanístico da 
Entrada de Brunhosinho”, a Cessão da posição contratual, entre a 
requerente e a empresa Cota 700 – Gabinete de Topografia e 
Engenharia, Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
concordar com o teor da informação anteriormente referida e não 
autorizar a Cessão da posição contratual solicitada. --------------------- 
 
------- 9. BAR E ESPLANADA DAS PISCINAS DESCOBERTAS 
DO COMPLEXO DESPORTIVO DE MOGADOURO PARA O ANO 
DE 2013 – APROVAÇÃO DA MINUTA DO EDITAL E NOMEAÇÃO 
DOS MEMBROS DO JÚRI. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DOS 
SERVIÇOS INTEGRADOS DA PRESIDÊNCIA. Para ratificação: - 
Foi presente, em anexo a informação da Divisão dos Serviços 
Integrados da Presidência datada de catorze de maio de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,EXP,I,GE,225, a minuta do 
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Edital para concessão de exploração do Bar e Esplanada das 
Piscinas Descobertas do Complexo Desportivo de Mogadouro para 
o ano de dois mil e treze. -------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho do Sr. Vice-presidente, exarado em dezasseis 
de maio que aprovou a minuta do referido edital e que nomeou para 
membros efetivos do júri do concurso as trabalhadoras Ana da 
Conceição Sarmento Felgueiras, como presidente, Elisabete da 
Conceição Salomé Monteiro Nogueira e Cláudia Sofia Cristino 
Guardado, e como membros suplentes Maria José Miguel Lopes e 
Maria Olímpia Marcos. ------------------------------------------------------------ 
 
------ 10. CONSTRUÇÃO DE ETAR EM CASTRO VICENTE – 
CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 
Obras Municipais, datada de nove de maio de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,613. --------------------- 
---------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conta final relativa à execução, por administração direta, 
da obra de “Construção de E.T.A.R. em Castro Vicente”, no total de 
quinze mil duzentos e setenta e cinco euros (€15.275,00). ------------- 
 
 ------ 11. CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS DE MANOBRAS NA 
ETAR DE URRÓS – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, datada de dezasseis de maio de 
dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,652. ---------------------------------------------------------
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conta final referente à execução, por administração direta, 
da obra de “Construção de duas casas de manobras nas E.T.A.R’s 
de Urrós”, no total de dois mil seiscentos e setenta euros 
(€2.670,00) . ------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ÁREA 
ENVOLVENTE DA CLÍNICA DE HEMODIALISE – CONTA FINAL. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi 
presente a informação da Unidade de Obras Municipais, datada de 
dezassete de maio de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,661, referente à execução, por administração 
direta, da obra de “Drenagem de Águas Pluviais na Área Envolvente 
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da Clínica de Hemodialise”. ----------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a referida conta final, no total de oito mil novecentos e 
oitenta e nove euros (€8.989,00). ---------------------------------------------- 
 
------ 13. COLOCAÇÃO DE LOMBAS EM VALE DA MADRE – 
CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade de Obras 
Municipais, datada de vinte de maio de dois mil e treze, registada 
com a referência 2013,OMADM,I,GE,673. ---------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a conta final da obra de “Colocação de Lombas em Vale da 
Madre”, executada por administração direta, no total de três mil 
setecentos e cinco euros (€3.705,00). ---------------------------------------- 
 
------ 14. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO 
CONCELHO – APROVAÇÃO DO PROCESSO E 
PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 
Orgânica de Obras Municipais, datada de quinze de maio de dois 
mil e treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,647, 
deliberou, por unanimidade, aprovar os elementos constituintes do 
projeto de “Sinalização Horizontal e Vertical do Concelho”, 
designadamente o caderno de encargos, o plano de segurança e 
saúde, o valor base para efeito de concurso de dezassete mil, 
seiscentos e oitenta e três euros (€17.683,00) e o prazo de 
execução de sessenta (60) dias. ----------------------------------------------- 
------ Mais foi deliberado proceder ao ajuste direto, com convite à 
sociedade Miranvias - Pintura Sinalização Lda., com sede em 
Avelar. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----15. CONSERVAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1164 – 
SOUTO/SANTO ANDRÉ. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE 
OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade de 
Obras Municipais, datada de oito de maio de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,EXP,E,GE,1539. --------------------- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a execução dos trabalhos mencionados na aludida 
informação, estimados em doze mil e quinhentos euros 
(€12.500,00). ----------------------------------------------------------------------- 
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----- Mais foi deliberado aprovar a colocação de saibro, em 
alternativa ao pó-de-pedra na faixa de rodagem. -------------------------- 
 
------  16. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO SETOR NASCENTE – 
ADUÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, RESERVATÓRIOS E ETA’S 
– PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS. Para ratificação: - Foi 
presente a informação da Unidade de Obras Municipais, datada de 
vinte e dois de maio de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,695. --------------------------------------------------------- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 
exarado em vinte e dois de abril de dois mil e treze, que aprovou o 
plano de segurança e saúde, da empreitada de “Abastecimento de 
Água ao Setor Nascente – Adução, Estação Elevatória, 
Reservatórios e ETA’s” ----------------------------------------------------------- 
 
------ 17. ARRANJO URBANÍSTICO DA ROTUNDA DA ZONA 
INDUSTRIAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS. Para ratificação: - Foi presente a informação da 
Unidade de Obras Municipais, datada de dezasseis de maio de dois 
mil e treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,653.  
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 
exarado em dezasseis de maio de dois mil e treze, que autorizou a 
realização, por administração direta, dos trabalhos mencionados na 
referida informação, estimados em dez mil quatrocentos e quarenta 
e oito euros (€10.448,00). ------------------------------------------------------- 
 
------ 18. ADAPTAÇÃO DE LOCAL PARA INSTALAÇÃO DE 
HELIPONTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da informação da Unidade 
de Obras Municipais, datada de dezassete de maio de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,658, 
deliberou, por unanimidade, aprovar a realização de obras com 
vista à  adaptação de local para instalação de um heliponto, a levar 
a efeito entre o complexo desportivo e o novo Lar da Santa Casa da 
Misericórdia, estimadas em dezanove mil, cento e cinquenta e dois 
euros (19.152,00),  a executar, por administração direta,  sendo os 
materiais adquiridos através do armazém com base no concurso 
anual de fornecimento contínuo de materiais ao município. ------------  
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------ 19. INFILTRAÇÕES DA HABITAÇÃO DA SRA. ANA LÚCIA 
MIGUEL, NO LUGAR DE GREGOS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição  da Sra. Ana 
Lúcia Marcos Miguel, sem data, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2135,   a requerer a realização de obras de 
reparação na entrada de uma garagem, da qual a requerente é 
proprietária,   na sequência da realização de obras por parte da 
autarquia na via pública. ------------------------------------------------------  
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
da Unidade  de Obras Municipais, datada de dezassete de maio de 
dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,660, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
realização, por administração direta,  dos trabalhos de reparação 
solicitados e referidos pelo Técnico, estimados em setecentos e 
dezanove euros (€719,00), sendo os materiais adquiridos através 
do armazém, com base no concurso anual de fornecimento 
contínuo de materiais ao município. ----------------------------------------- 
 
----- 20. PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO NÚMERO 
100014471370 – COIMA. INFORMAÇÃO DO CHEFE DE 
PARQUES E VIATURAS: - A Câmara, na sequência da informação 
do Encarregado do Parque de Viaturas, datada de dezassete de 
maio de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,IEAMA,I,GE,663, referente a um processo de 
contra-ordenação instaurado pela Guarda Nacional Republicana   
ao trabalhador desta autarquia, Nuno Lécio Trindade, condutor do 
veículo com a matrícula 80-17-RJ, propriedade do Município 
deliberou, por unanimidade, solicitar ao advogado avençado Dr. 
José Joaquim Fitas para, deduzir oposição no referido processo em 
que foi autuado o respetivo funcionário. ------------------------------------- 
------ O vereador Armando Pacheco é de entendimento que a 
infração derivada do auto de contra-ordenação é da 
responsabilidade do referido funcionário. ------------------------------------ 
 
----- 21. LIMPEZA DA ZONA ENVOLVENTE DA CEPSA, EM 
MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS 
MUNICIPAIS. Para ratificação: - Foi presente a informação da 
Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e dois de maio de 
dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,696. --------------------------------------------------------- 
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------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas que 
autorizou a realização, por administração direta, dos trabalhos de 
limpeza e pavimentação da zona envolvente da CEPSA numa área 
de cerca de cento e cinquenta (150) metros quadrados, estimados 
em dois mil, quinhentos e quarenta e cinco euros (€2.545,00), 
sendo os materiais adquiridos através do armazém, com base no 
concurso anual de fornecimento contínuo de materiais ao município. 
 
------- 22. CIRO CARDOSO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 
ÁGUAS AO PREÇO DO PRIMEIRO ESCALÃO: - Foi presente uma 
petição apresentada pelo Sr. Ciro Cardoso, datada de vinte de maio 
de dois mil e treze, registada com a referência 3889/13, na qual 
solicita que seja autorizado o pagamento do recibo de água com o 
número 89620, do mês de novembro do ano de dois mil e doze, no 
valor de mil trezentos e quarenta euros e vinte e um cêntimos 
(€1.340,21) ao preço do primeiro escalão do Regulamento de 
Aplicação e Cobrança e Tabela de Tarifas e Preços Municipais, 
alegando que a referida habitação se encontra desabitada à cerca 
de catorze anos. -------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o pedido deliberou, por unanimidade, 
deferir o requerido e autorizar o pagamento da quantia em dívida 
em sete prestações mensais de igual montante. --------------------------  
 
------ 23. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. SEBASTIÃO 
DE VALVERDE – PEDIDO DE APOIO PARA REPOSIÇÃO DO 
ALTAR DA IGREJA DE SANTO ANDRÉ: - Foi presente a uma 
petição da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Sebastião de Valverde, 
datada de nove de abril de dois mil 2013,EXP,E,GE,1597, a solicitar  
a atribuição de um apoio financeiro no valor de dez mil euros com 
vista  à reposição do Altar da Igreja de Santo André. ------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de dez mil euros (€10.000,00), após 
cabimentação da verba pelo Núcleo de Contabilidade e mediante 
protocolo a celebrar para o efeito. --------------------------------------------- 
 
------ 24. CÓNEGO ARTUR LAZARO PARREIRA – PEDIDO DE 
APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DA IGREJA DE 
VARIZ: - Foi presente uma petição subscrita pelo Pároco da Igreja 
do Variz, Cónego Artur Lazaro Parreira, datada de quinze de maio 
de dois mil e treze, registada com a referência 
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2013,EXP,E,GE,2165, a solicitar a atribuição de um apoio 
económico para colocação de umas portas, uma vez, que segundo 
o requerente, as atuais se encontram em mau estado de 
conservação. ------------------------------------------------------------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar atribuir à Junta de Fabriqueira do Variz, um subsídio até ao 
montante máximo de quatro mil e duzentos euros (€4.200,00), após 
cabimentação pelo Núcleo de Contabilidade, destinado à colocação 
das portas solicitadas para a referida igreja. ------------------------------- 
 
------25. JUNTA DE FREGUESIA DE URRÓS – PEDIDO DE 
APOIO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO TAUROMÁTICO: 
- Foi presente pedido oriundo da Junta de Freguesia de Urrós, 
datado de dez de maio de dois mil e treze, registado com a 
referência 2013,EXP,E,GE,2172, no qual a referida Junta de 
Freguesia solicita a atribuição de um apoio financeiro, através da 
aquisição de alguns ingressos, à realização do espetáculo 
tauromático que aquela edilidade pretende levar a efeito em 
dezassete de agosto de dois mil e treze. ----------------------------------- 
-------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com 
uma abstenção do vereador João Meira e um voto contra do 
vereador Fernando Bártolo, proceder à aquisição de ingressos no 
montante de dez mil euros (€10.000,00), após cabimentação da 
referida verba pelo Núcleo de Contabilidade. --------------------  
------ O vereador Fernando Bártolo justificou a sua forma de votação 
conforme sentido de voto manifestado na ata número onze do ano 
de dois mil e doze, aquando do apoio atribuído pelo município no 
ano anterior. ------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 26. AUGUSTO DOS SANTOS PAULA – RECLAMAÇÃO 
SOBRE PRÉDIO URBANO NA RUA DO SALGUEIRAL, EM 
MOGADOURO: - Foi presente uma reclamação subscrita por 
Augusto dos Santos Paula, datada de dezassete de maio de dois 
mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,2234,  
enumerando algumas propostas com vista a uma resolução do 
problema no acesso ao prédio urbano registado na matriz sob o 
art.º 1901, na Rua do Salgueiral, em Mogadouro. ------------------------ 
------- O Executivo, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
solicitar à Unidade de Obras Municipais a elaboração de um estudo 
com vista à resolução da situação do assunto. ---------------------------- 
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------ 27. ALARGAMENTO DA RUA DE ACESSO AO BAIRRO DO 
CARRASCO, EM REMONDES - ATA DA COMISSÃO DE 
AVALIAÇÕES: - A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por 
unanimidade, homologar a ata da Comissão de Avaliações, 
registada com a referência 2013,EXP,I,GE,231, que atribuiu a 
importância de mil e quinhentos euros (€1.500,00) pela 
expropriação de uma parcela de terreno com a área de oitenta 
metros quadrados a destacar do prédio rústico, inscrito na matriz 
predial sob o art.º 102, secção H, da freguesia de Remondes. -------- 
 
------ 28. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 
CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DE IDOSOS DE MOGADOURO – 
VALIDAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 17. Para 
conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do auto de 
medição com o número dezassete, relativo à execução das obras 
de Construção do Novo Lar de Idosos da Santa Casa da 
Misericórdia de Mogadouro, no montante de cento e trinta e seis 
mil, seiscentos e dez euros e sete cêntimos (€136.610,07). ----------- 
 
------- 29. UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO 
– PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma petição oriunda da União 
Humanitária dos Doentes com Cancro, datada de treze de maio, 
registada com a referência 2013,EXP,E,GE,2271, a solicitar a 
atribuição de um apoio para o ano de dois mil e treze, até ao 
montante de dois mil e quinhentos euros (€2.500,00). ------------------ 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
não atribuir qualquer apoio em virtude de não existir disponibilidade 
financeira para o efeito. ---------------------------------------------------------- 
 
------- 30. APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE ALGOSO – 
SENHORA DA ASSUNÇÃO – PROCESSO DE LICENCIAMENTO 
– RESPOSTA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO 
AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. Para 
conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento da resposta  
enviada pelo ICNF ao oficio da Hidroerg Projectos Energéticos Lda., 
com a referência n.º 100.037/126, de quatro de abril, referente ao 
Aproveitamento Hidroelétrico de Algoso – Sra. da Assunção, anexa  
à comunicação oriunda do Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas, datada de sete de maio de dois mil e treze, registada 
com a referência 2013,EXP,E,GE,2086. ------------------------------------- 
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------ 31. CONCURSO DE POESIA DE MOGADOURO (EN)CANTO 
DOS POETAS – 2012. Para conhecimento: - A Câmara através da 
Informação da Divisão de Desenvolvimento Social e Económico, 
datada de dezasseis de maio de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,I,GE,235 tomou conhecimento da Lista de 
Vencedores  do IX Concurso de Poesia de Mogadouro (Encanto 
dos Poetas). ------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

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

------32. DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE - SERVIÇO DE 

EMPREGO DE MACEDO DE CAVALEIROS – NOTIFICAÇÃO DE 

PRORROGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO AO 

ABRIGO DA PORTARIA N.º 127/2009, DE 30 DE JANEIRO: - A 

Câmara, na sequência da comunicação oriunda do Serviço de 

Emprego de Macedo de Cavaleiros, datada de vinte e dois de maio 

de dois mil e treze, registada com a referência 

2013,EXP,E,GE,2319, deliberou, por unanimidade aceitar a 

prorrogação da autorização de funcionamento do Gabinete de 

Inserção Profissional até trinta e um de dezembro de dois mil e 

treze, bem como as condições inerentes ao mesmo e dar poderes 

ao Sr. Presidente para assinar o aditamento ao Contrato de 

Objetivos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

-----33. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOGADOURO -  

PEDIDO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES:  - 
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A Câmara na sequência da comunicação oriunda do Agrupamento 

de Escolas de Mogadouro, datada de vinte e três de maio, registada 

com  a referência 2013,EXP,E,GE,2317 deliberou, por unanimidade, 

autorizar o alargamento do funcionamento dos transportes 

escolares até ao vinte e seis de junho de dois mil e treze para a 

realização de provas de  exame  bem como aprovar a respetiva 

despesa adicional.  --------------------------------------------------------------- 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia catorze e o dia vinte e sete de 
maio de dois mil e treze, na importância de quatrocentos e quarenta 
e três mil, setecentos e oitenta e nove euros e oitenta cêntimos 
(€443.789,80). ----------------------------------------------------------------------  

 

 

------- 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 dez horas e cinquenta 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. ----------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


