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--------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia onze de junho do ano de dois mil e 
treze. ----------------------------------------------------------------------------------  
------- Aos onze dias do mês de junho 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 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 proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------  
 

 
- O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia sete 
de junho. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de dois 
milhões oitocentos e trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e oito 
euros e setenta e dois cêntimos (€2.839.858,72).-------------------- 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
Neste período interveio o vereador Armando Pacheco para alertar o 
executivo sobre a necessidade de colocação de duas lombas para 
redução de velocidade junto ao Centro Escolar de Mogadouro a fim 
de evitar eventuais acidentes dada a velocidade excessiva com que 
circulam alguns automobilistas naquela via. -------------------------------- 
 
 
------- Pelos vereadores eleitos pelo Partido Socialista foram 
apresentadas as intervenções escritas  cujo teor a seguir se 
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reproduz: ----------------------------------------------------------------------------- 
------- “Numa visita que  fizemos ao Parque de Campismo desta 
Vila, pudemos verificar algumas situações susceptiveis de critica 
por parte dos visitantes, que normalmente fazem opinião no seio 
dos amantes da modalidade, e que passamos a enumerar: ----------- 
1. A relva encontra-se acima do desejado no campismo. --------------- 
2. As caixas de apoio a incêndios encontram-se, na sua maioria 
escancaradas, sem qualquer elemento (mangueira e extintor), 
demonstrando desleixo num aspeto primordial como é a segurança. 
3. A maior parte das portas interiores dos chuveiros e casas de 
banho não têm fecho demonstrando mais uma vez desleixo. --------- 
------- Sendo este Parque de Campismo um dos melhores do País, 
estranhamos que não tivessem sido cuidados estes pormenores no 
início da época. Os visitantes são os primeiros a transmitir as 
condições do Parque pelo que apelamos para que rapidamente se 
proceda á melhoria das situações acima mencionadas. 
Os vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 
------ “Na reunião de 5/2/2013, no ponto 21 da ordem de trabalhos, 
foi deliberado por unanimidade disponibilizar ao Rancho Folclórico e 
Etnográfico de Mogadouro o transporte entre Mogadouro/Madrid e 
Madrid/Mogadouro e atribuir um subsídio de € 1.000,00, tendo em 
vista a sua participação num festival internacional de folclore a 
realizar na Turquia entre os dias 4 a 10 de Junho de 2013. ----------- 
 --------- Na reunião de 5/3/2013, no ponto 30 da ordem de 
trabalhos, foi deliberado por unanimidade atribuir ao Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Mogadouro um subsídio de € 2.150,00, 
destinado à aquisição de novos instrumentos musicais. ---------------- 
------- Entendemos que este pedido de apoio não foi corretamente 
formulado, pois em nossa opinião devia indicar as quantidades de 
instrumentos a adquirir, seu tipo e custo de cada um deles e, se o 
montante solicitado já incluía IVA. --------------------------------------------- 
------ Para nosso esclarecimento solicitamos ao Rancho que nos 
faculte uma fotocópia da respectiva factura de aquisição. -------------- 
Os vereadores do PS” ------------------------------------------------------------ 
 

***** 
 

ORDEM DO DIA 
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------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO DIA 28/05/2013: - Foi presente a ata da reunião ordinária 
realizada no dia vinte e oito 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. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO 
 
 
------ 2.1. ANTÓNIO DOS SANTOS RODRIGUES – CERTIDÃO DE 
NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente 
uma petição subscrita por António dos Santos Rodrigues a solicitar, 
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 a Câmara não vê 
inconveniente e é de parecer favorável à celebração de negócio 
jurídico, constituição de compropriedade, ou aumento de 
compartes, sobre o prédio rústico, inscrito na matriz sob o número 
44-F, denominado por “Fontes”, da freguesia de Brunhosinho. ------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 
da Unidade de Ordenamento do Território e Urbanismo, com o 
número 275, datada de onze de junho de dois mil e treze, deliberou, 
por unanimidade, deferir o pedido e emitir parecer favorável à 
pretensão do munícipe. ----------------------------------------------------------  
 
------ 2.2. MUNICÍPIO DE MOGADOURO – ALTERAÇÃO AO 
ALVARÁ DE LOTEAMENTO (LOTE 9 E 10) – LOTEAMENTO DE 
SANTO CRISTO – BEMPOSTA. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO: - Foi presente uma informação da Unidade Orgânica 
de Ordenamento do Território e Urbanismo, sem número, datada de 
quatro de junho de dois mil treze. --------------------------------------------- 
------ O Coordenador Técnico refere que terminou em trinta e um de 
maio o período para pronúncia, tendo em vista a alteração ao alvará 
de loteamento n.º 1/2005 – Loteamento de Santo Cristo, em 
Bemposta solicitado para os lotes nove (9) e dez (10) e que durante 
esse período não deu entrada qualquer sugestão ou observação 
sobre o pedido. --------------------------------------------------------------------- 
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------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alteração de loteamento de Santo Cristo em Bemposta 
para os lotes supra identificados. ---------------------------------------------- 
 
------- 2.3. MOISÉS FRANCISCO LOPES NOGUEIRA – 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO – LOTEAMENTO 
MOISÉS NOGUEIRA E ANTÓNIO CAMPOS: - Foi presente uma 
petição subscrita por Moisés Francisco Lopes Nogueira, a solicitar  
ao abrigo do disposto no art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março, a alteração ao alvará de loteamento, de 
que é proprietário, especificamente ao lote número cinco (5). ---- 
------- A Técnica na sua informação com o número 251, datada de 
vinte e três de maio de dois mil e treze refere que o pedido se 
enquadra no definido no art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
26/2010, de 30 de março. ------------------------------------------------------- 
------- A Técnica refere ainda que e pretensão do requerente não 
poderá ser aceite visto que de acordo com o definido na alínea b) 
do n.º 1 do art.º 18.º a área máxima de anexos permitida é de 
cinquenta (50) metros quadrados, pelo que o pedido deverá ser 
reformulado. ------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
concordar com a informação técnica e indeferir o pedido. -------------- 
 
------- 2.4. MARIA ADELAIDE MENDES SILVA – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE ESPLANADA: - Foi  
presente uma petição subscrita por Maria Adelaide Mendes Silva, 
datada de vinte e nove de maio de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,E,GE,2445 a solicitar, na qualidade de 
proprietária do estabelecimento de bebidas denominado “C de 0”, a 
cedência de um espaço, no Largo do Convento de S. Francisco,  
para instalação de uma esplanada. ------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto e na sequência da informação 
da Fiscalização Municipal com a referência 25 A.N deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido. ------------------------------------------------ 
 
------  2.5. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 
conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com  
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competências delegadas durante o mês de maio de dois mil e treze:  
 
PROC.º NOME LOCAL DA OBRA TIPO OBRA 

30/13 ALBANO ELISEU BÁRTOLO ZAVA CONSTRUÇÃO NOVA 

3/12 FÁTIMA DA LUZ GONÇALVES REMONDES CONSTRUÇÃO NOVA 

12/13 BRUNO MIGUEL ALENDOURO GONÇALVES CASTRO VICENTE CONSTRUÇÃO NOVA 

24/13 ARTUR MANUEL ATANÁZIO PEREIRA CASTELO BRANCO CONSTRUÇÃO NOVA 

39/13 JOÃO MIGUEL SÁ RIBEIRO BRUNHOSO CONSTRUÇÃO NOVA 

4/13 ANTÓNIO DOS SANTOS PERES VALE DE PORCO CONSTRUÇÃO NOVA 

93/12 TERESA DE JESUS RODRIGUES FERREIRA FIGUEIRINHA RECONSTRUÇÃO 

 

------ 2.6. DEFERIMENTO DE EMISSÃO DE ALVARÁS DE 
UTILIZAÇÃO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - O 
Executivo tomou conhecimento dos alvarás de utilização deferidos 
pelo Vereador com competências delegadas durante o mês de maio 
de dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------- 
 
Lic.ª NOME LOCAL DA OBRA DESTINO DA OBRA 

27/13 MARIA PERPÉTUA NETO PARADELA HABITAÇÃO FAMILIAR 

28/13 ANTÓNIO BERNARDINO CEPEDA ALVES VILARINHO DOS GALEGOS USO GERAL 

29/13 JOÃO MIGUEL SÁ RIBEIRO BRUNHOSO AGRICULTURA 

30/13 JOSÉ AUGUSTO LOPES VILARINHO DOS GALEGOS AGRICULTURA 

31/13 ANTÓNIO JOSÉ GECA MOGADOURO HABITAÇÃO FAMILIAR 

32/13 ANTÓNIO GASPAR CAMELO ZAVA CONSTRUÇÃO NOVA 

 
 

------ 2.7. TUACAR – AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS, S. A.   – 
AMPLIAÇÃO DE POSTO DE ABASTECIMENTO. INFORMAÇÃO 
DA UNIDADE DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO: - Foi presente a informação da Unidade de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, com o número 241, datada 
de vinte e dois de maio de dois mil e treze, referente a uma petição 
apresentada pela sociedade “Tuacar – Automóveis e Máquinas, 
Lda.”, proprietária de um posto de abastecimento de combustível, 
situado no Largo de Santo Cristo, em Mogadouro”. --------------------- 
-------- A requerente solicita autorização para construir um local para 
limpeza e lavagem de automóveis e área de estacionamento. ------ 
----- A Técnica refere que a obra não põe em causa o cumprimento 
do regime de edificabilidade previsto no art.º 37.º do PDM para o 
aglomerado onde a obra se situa e assim poderá ser aprovado. --- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido. -------------------------------------------------------------------- 
 
------- 3. 7.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
DESPESA DO ANO DE 2013 : - Depois de explicada pelo vereador 
António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com quatro 
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votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 
Henriques, Teresa Neves e António Pimentel três abstenções dos 
vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 
aprovar a 7.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do 
Ano de 2013, no total de onze mil e setecentos euros (€11.700,00).  
 
------  4. 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DA 
RECEITA 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 2.ª Revisão ao Orçamento Municipal da Receita do Ano 
de 2013, na importância de cento e setenta e três mil, novecentos e 
oitenta e sete euros e seis cêntimos (€173.987,06), em Inscrições e 
Diminuições. ------------------------------------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 
64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respetivo 
documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” -------  
 
------- 5. 1.ª REVISÃO 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 abstenções 
dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 
aprovar a 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal da Despesa do Ano 
de 2013, na importância de duzentos e cinquenta e dois mil e cem 
euros (€252.100,00), em Inscrições/Reforços e 
Diminuições/Anulações. ---------------------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 
64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respetivo 
documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal. -------  
 
------- 6. 1.ª REVISÃO 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, 
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aprovar a 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos do Ano 
de 2013, na importância de duzentos e quarenta e quatro mil e 
seiscentos euros (€244.600,00), em Inscrições/Reforços e em 
Anulações/Diminuições. ---------------------------------------------------------- 
------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 
64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respetivo 
documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal. 
 
------- 7. 1.ª REVISÃO 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 1.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal do Ano de 
2013, na importância de sete mil e quinhentos euros (€7.500,00), 
em Inscrições/Reforços e em Diminuições/ Anulações. ----------------- 
------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 2 do art.º 
64.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, submeter o respetivo 
documento à apreciação e votação da Assembleia Municipal.” 
 
------ 8. PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO PARA 
A ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO – 
PROPOSTA DO VEREADOR COM COMPETÊNCIAS 
DELEGADAS: - Foi presente uma proposta subscrita pelo vereador 
João Henriques, datada de seis de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,EXP,I,GE,278, cujo teor a seguir 
se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
«João Manuel dos Santos Henriques, na qualidade de vereador do 
Município de Mogadouro com competências delegadas no âmbito 
da Ação Social, propõe à Exma. Câmara Municipal a seguinte 
alteração ao Regulamento para Atribuição de Apoio a Estratos 
Sociais Desfavorecidos do Município de Mogadouro: ------------------  
Projecto de alteração ao Regulamento para a Atribuição de Apoio a 
Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Mogadouro ------ 
Preâmbulo --------------------------------------------------------------------------- 
------ A presente alteração ao Regulamento foi desenvolvida com o 
objetivo de melhorar as condições de habitabilidade dos Munícipes 
com vista à progressiva melhoria de vida da população carenciada.  
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Considerando que no Concelho de Mogadouro, um significativo 
estrato da população, quer por motivos de relativa instrução, 
apresenta problemas, considera-se importante colmatar as 
dificuldades estruturais em matéria de condições mínimas de 
salubridade habitacional. ---------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal não pode ficar alheia a essas dificuldades, 
cabendo-lhe minorar tais situações e incentivar a realização de 
obras, que ajudem na reabilitação urbana e na dignificação humana 
dos que aí residem. -------------------------------------------------------------  
----- Nesse sentido, dotar as casa do Concelho com o mínimo 
indispensável de conforto, deve ser, na prática, uma preocupação e 
uma prioridade de actuação. ---------------------------------------------------- 
----- Assim, no sentido de melhorar e adaptar o Regulamento 
Existente à nova realidade proponho o seguinte: ------------------------  
Artigo 1.º ----------------------------------------------------------------------------- 
Os artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º do Regulamento passam a ter a 
seguinte redacção: ---------------------------------------------------------------- 
Art.º 7.º -------------------------------------------------------------------------------- 
(…) ------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - …………………………………………………………………………...  
2 - …………………………………………………………………………...  
a) Apoio a arrendamento de habitação até ao limite de um ano; ---  
b) ……………………………………………………………………………  
c) ……………………………………………………………………………  
d) ……………………………………………………………………………  
e) ……………………………………………………………………………  
3 - …………………………………………………………………………...  
a) ……………………………………………………………………………  
b) ……………………………………………………………………………  
c) ……………………………………………………………………………  
4 - …………………………………………………………………………...  
a) ……………………………………………………………………………  
b) ……………………………………………………………………………  
c) ……………………………………………………………………………  
d) ……………………………………………………………………………  
e) ……………………………………………………………………………  
f) ……………………………………………………………………………  
g) ……………………………………………………………………………  
Art.º 8.º --------------------------------------------------------------------------------  
(…) -------------------------------------------------------------------------------------  
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……………………………………………………………………………....
a) Residência na área do município há pelo menos um ano; ----------  
b) ……………………………………………………………………………  
c) ……………………………………………………………………………  
d) ……………………………………………………………………………  
e) Documento comprovativo da propriedade, posse do imóvel ou 
autorização do respetivo proprietário para a obra pretendida, ou na 
sua impossibilidade, declaração sob compromisso de honra, de que 
o requerente se encontra efectivamente à posse do imóvel há pelo 
menos um ano; ---------------------------------------------------------------------  
f) ……………………………………………………………………………  
g) Atestado de residência e composição do agregado familiar 
emitido pela Junta de Freguesia da área de residência. --------------- 
Art.º 9.º -------------------------------------------------------------------------------- 
(…) ------------------------------------------------------------------------------------- 
……………………………………………………………………………….  
a) ……………………………………………………………………………  
b) ……………………………………………………………………………  
c) ……………………………………………………………………………  
d) ……………………………………………………………………………  
e) Revogada. ------------------------------------------------------------------------  
Artigo 10.º ----------------------------------------------------------------------------  
(…) -------------------------------------------------------------------------------------  
a) ……………………………………………………………………………  
b) Revogada. ------------------------------------------------------------------------  
c) ……………………………………………………………………………  
d) ……………………………………………………………………………  
Artigo 2.º ------------------------------------------------------------------------------  
Entrada em vigor. ------------------------------------------------------------------ 
A alteração presente regulamento entre em vigor no dia seguinte à 
data da sua publicação em Diário da República. ------------------------- 
O Vereador com competências delegadas ---------------------------------- 
João Henriques, Dr.» ------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
uma abstenção do vereador Armando Pacheco aprovar a supra 
referida proposta. ------------------------------------------------------------------ 
------- Mais foi deliberado submeter o assunto, nos termos da Lei, à 
Assembleia Municipal para aprovação.  ------------------------------------ 
 
------ 9. CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DOS PRODUTOS DA 
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TERRA – APROVAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUINTES DO 
PROCESSO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO 
DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de quatro de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,774. --------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
revogar as deliberações tomadas anteriormente sobre o assunto e 
aprovar os elementos constituintes do projeto do “Centro de 
Interpretação dos Produtos da Terra”, designadamente o Projeto, o 
Caderno de Encargos, o Plano de Segurança e Saúde, bem como o 
valor base para efeito de concurso de quinhentos e quarenta e nove 
mil, quinhentos e trinta e sete euros e doze cêntimos (€549.537,12) 
e o prazo de execução de quinhentos e quarenta e sete (547) dias. - 
------- Pelo Executivo foi ainda deliberado designar para júri do 
referido concurso os trabalhadores Abel Afonso Varandas, como 
presidente, Maria Olimpia Marcos e Hélder José Valdez Ferreira, 
como membros efetivos e Maria José Miguel Lopes e Alexandra 
Carlota Ámen Morais Machado, como membros suplentes . --------- 
------ Mais foi deliberado proceder à abertura de concurso público 
nos termos da alínea b) do art.º 19.º e art.º 130.º e seguintes do 
Código dos Contratos Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, com a nova redação dada pelo Decreto-
Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro. -------------------------------------------- 
 
------- 10. CONCESSÃO E EXPLORAÇÃO DO BAR E 
ESPLANADA DAS PISCINAS DESCOBERTAS DO COMPLEXO 
DESPORTIVO DE MOGADOURO – ATA DE ABERTURA DAS 
PROPOSTAS – ADJUDICAÇÃO FINAL: - Foi presente, em anexo 
à informação da Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Social, datada de vinte e nove de maio de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,CADMI,I,GE,739, a ata do Júri do 
concurso, constituído nos termos do despacho do Senhor Vice-
presidente, datado de dezasseis de maio de dois mil e treze e 
ratificado na reunião do Executivo Camarário de vinte e oito de 
maio. ----------------------------------------------------------------------------------- 
-------A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho do Senhor Vice-presidente que homologou a 
aludida ata e adjudicou a concessão/exploração do “Bar e 
Esplanada das Piscinas Descobertas do Complexo Desportivo de 
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Mogadouro para o Ano de 2013”, à concorrente Maria Adelaide 
Alves, pelo valor de mil e vinte e seis euros (€1,026,00) por mês, 
por ser considerada a proposta mais elevada. ---------------------------- 
 
------11. ARRUAMENTOS EM VÁRIAS ALDEIAS – APROVAÇÃO 
DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - Foi presente, em anexo à 
informação da Divisão Administrativa e Financeira, datada de três 
de junho de dois mil e treze e registada com a referência 
2013,EXP,I,GE,263, a minuta do Contrato referente ao 
Procedimento por Ajuste Direto de “Arruamentos em Várias 
Aldeias”, a celebrar entre o Município de Mogadouro e a sociedade 
Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda., com sede na Freguesia de 
Outeiro de Gatos, Concelho de Mêda. --------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
aprovar a minuta do referido contrato. ---------------------------------------- 
 
----- 12. REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE 
URRÓS - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - 
Foi presente, em anexo à informação da Divisão Administrativa e 
Financeira, datada de quatro de junho de dois mil e  treze, registada 
com a referência 2013,EXP,I,GE,265, a minuta do Contrato 
referente ao Procedimento por Ajuste Direto de “Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Urrós”, a celebrar entre o Município 
de Mogadouro e a sociedade Inertil, Sociedade Produtora de 
Inertes, Lda.,  ------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar a referida minuta. ------------------------------------------------------- 
 
------13. MINUTAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO 
NORTE (ON.2). INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS 
INTEGRADOS DA PRESIDÊNCIA. Para retificação: - Foram 
presentes, em anexo à informação da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Social, datada de trinta de maio de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,CPAPR,I,GE,754, as minutas de 
contrato de financiamento no âmbito do Programa Operacional 
Regional Norte (ON.2), relativamente às operações com os códigos:  
- NORTE-08-0569-FEDER, designada por “RECUPERAÇÃO E 
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VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DA RIBEIRA DO JUNCAL”; ------------- 
- NORTE-08-0569-FERDER, designada por “CENTRO DE ALDEIA 
TECNOLÓGICA” -  Remod. Esc. Prim. e Req. Urb. da Zona Env. da 
Escola Primária de Valverde;  -------------------------------------------------- 
- NORTE-08-0569-FEDER-000051, designada por “Centro 
Interpretativo dos Produtos da Terra”. ---------------------------------------- 
------- A Câmara, após análise das referidas minutas deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de 
trinta e um de maio de dois mil e treze que aprovou as minutas dos 
contratos de financiamento supra referidas. -------------------------------- 
 
------ 14. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO E RESPETIVA 
ADENDA ENTRE O MUNICÍPIO DE MOGADOURO E A DIREÇÃO 
REGIONAL DE CULTURA DO NORTE. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi 
presente, em anexo à informação da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Social, datada de cinco de junho de dois mil e treze,  
registada  com a referência 2013,EXP,I,GE,268, o Protocolo de 
Cooperação técnica entre o Município de Mogadouro e a Direção 
Regional de Cultura do Norte. -------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho do Senhor Presidente, exarado em cinco de 
junho de dois mil e treze, que aprovou o Protocolo de Cooperação 
anteriormente mencionado. ----------------------------------------------------- 
 
------ 15. PROTOCOLO ENTRE O INSTITUTO DO CINEMA E 
AUDIOVISUAL, ICA – IP E O MUNICÍPIO DE MOGADOURO 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: - A 
Câmara, na sequência da informação da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Social, datada de seis de junho de 
dois mil e treze, registada com a referência 2013,CADMI,I,GE,795, 
deliberou, por unanimidade, dar poderes ao Senhor Presidente para 
assinar o protocolo entre o Instituto do Cinema e Audiovisual, ICA-
IP e o Município de Mogadouro no qual  os outorgantes acordam 
colaborar entre si e desenvolver esforços em conjunto para o 
desenvolvimento de ações culturais de exibição de obras 
cinematográficas nacionais, apoiadas pela ICA, destinadas a 
promover o cinema português, no âmbito da Iniciativa Cinema 
Português em Movimento. ------------------------------------------------------- 
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------ 16. BENTO JOSÉ NEVES MESQUITA – PEDIDO DE APOIO 
PARA ELETRIFICAR ARMAZÉM AGRÍCOLA. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi 
presente a informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, datada de trinta e um de maio de dois mil e treze, registada 
com a referência 2013,CADMI,I,GE,762, relativa a um pedido 
apresentado pelo Sr. Bento José Neves Mesquita, residente em 
vale da Madre a solicitar o apoio do Município para financiar o ramal 
de energia elétrica para o armazém agrícola de que é proprietário. - 
------ A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Social refere que “de 
acordo com o estipulado no Regulamento para Atribuição de apoio 
a Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Mogadouro, na 
alínea c) do artigo 9.º (exclusões) que refere concretamente “estão 
excluídas dos apoios previstos no n.º7 do presente regulamento as 
seguintes situações: (…) Construções Agrícolas, Comerciais e 
Industriais”. -------------------------------------------------------------------------- 
A Chefe de Divisão informa ainda que alínea b) do ponto 2 do artigo 
7.º - Tipologias de Apoio, refere concretamente que as tipologias de 
apoio habitacional visam o “Apoio à melhoria do alojamento – 
materiais e eventual mão-de-obra para obras de beneficiação e 
pequenas reparações, quando as habitações tenham 
comprometidas as condições mínimas de habitabilidade”. 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
indeferir o pedido de acordo informação a supra identificada. --------- 
 
------- 17. OFERTA DE FLOREIRAS AOS MORADORES DO 
CENTRO HISTÓRICO DE MOGADOURO. INFORMAÇÃO DO 
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA. Para conhecimento: - A 
Câmara tomou conhecimento do teor da informação do Senhor 
Presidente da Câmara, datada de vinte e sete de abril de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,EXP,I,GE,267, sobre a oferta 
de floreiras aos moradores do Centro Histórico de Mogadouro. ------- 
 
------ 18. AUGUSTO DOS SANTOS PAULA – PETIÇÃO 
RELATIVA A ALEGADOS DANOS CAUSADOS NUMA CORTE. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi 
presente a informação da Unidade Orgânica de Obras Municipais 
datada de trinta e um de maio de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,I,GE,264, relativa às propostas apresentadas 
por Augusto dos Santos Paula. ------------------------------------------------ 
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------ Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
rejeitar as proposta apresentadas pelo requerente e comunicar-lhe 
as duas alternativas sugeridas pelo técnico e constantes da 
informação atrás referenciada para se pronunciar sobre as mesmas.    
 
------ 19. ELISABETE PACHECO SUPERMERCADOS, LDA. – 
PLACA DE CARGAS E DESCARGAS – PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO DE HORÁRIO: - Foi presente uma comunicação 
oriunda da firma Elisabete Pacheco Supermercados, datada de 
vinte e três de maio de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2397, a manifestar o descontentamento relativo ao 
horário atribuído para cargas e descargas, aprovado na reunião de 
Câmara do dia vinte e três de abril  e a requerer a reapreciação do 
pedido com vista à atribuição do horário anteriormente solicitado. 
------- A Câmara, analisado o assunto, deliberou, por unanimidade 
indeferir o pretensão da requerente e manter o horário já atribuído 
na reunião de Câmara de vinte e três de abril de dois mil e treze. ---- 
 
----- 20. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE 
SERVIÇOS DE MACEDO DE CAVALEIROS - PUBLICIDADE 
SONORA À 30.ª EDIÇÃO DA FEIRA DE S. PEDRO: - Foi presente 
uma petição oriunda da Associação Comercial Industrial e de 
Serviços de Macedo de Cavaleiros, datada de vinte e oito de maio 
de dois mil e treze e registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2442, a solicitar autorização para proceder à 
divulgação sonora e afixação de cartazes, no concelho de 
Mogadouro, relativos à trigésima Feira de S. Pedro, que terá lugar 
em Macedo de Cavaleiros entre os dias vinte e nove de junho e seis 
de julho quer através de meios sonoros e afixação de cartazes, bem 
como a isenção do pagamento das respetivas taxas. ------------------ 
----- A Câmara, na sequência da informação da Unidade de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de quatro de junho 
de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,UOOTU,I,GE,776, deliberou, por unanimidade, deferir o 
pedido, devendo aquela associação proceder à remoção dos 
cartazes logo após o términus do evento. ----------------------------------- 
 
------ 21. JUNTA DE FREGUESIA DE MEIRINHOS – PEDIDO DE 
APOIO À BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA: - Foi presente 
uma comunicação oriunda da Junta de Freguesia de Meirinhos, 
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datado de trinta de maio de dois mil e treze, registado com a 
referência 2013,EXP,E,GE,2560 a solicitar a atribuição de um 
subsídio a fim de proceder à realização de obras de Beneficiação 
no edifício da Escola Primária de Meirinhos. --------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no três mil, setecentos e trinta e um euros 
(€3.731,00), mediante protocolo a celebrar para o efeito e após 
cabimentação da referida verba pelo Núcleo de Contabilidade. ---- 
 
----- 22. PARÓQUIA DE CASTRO VICENTE – PEDIDO DE APOIO 
PARA A RECUPERAÇÃO DA TALHA DA IGREJA DE CASTRO 
VICENTE: - Foi presente uma petição Oriunda da Paróquia de 
Castro Vicente, datada de vinte e sete de maio de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013, EXP,E,GE,2414, a solicitar a 
atribuição de um apoio económico com vista à execução de 
trabalhos de recuperação do altar-mor da igreja paroquial de Castro 
Vicente. ------------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, deliberou, por unanimidade, solicitar à requerente a 
apresentação de orçamento, a fim de o assunto ser presente a 
próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------------------- 
 
------ 23. ASSOCIAÇÃO DOCE MODÉSTIA – ASSOCIAÇÃO DE 
DANÇAS TRADICIONAIS – PEDIDO DE APOIO PARA A 
COMEMORAÇÃO DO 10.º ANIVERSÁRIO DAS PAULITEIRAS DE 
VALCERTO: - Foi presente uma petição oriunda da Associação 
Doce Modéstia – Associação de Danças Tradicionais, com sede em 
Valcerto, Freguesia de S. Martinho do Peso, concelho de 
Mogadouro a solicitar a atribuição de um apoio monetário destinado 
à comemoração do décimo aniversário daquela associação.  
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um subsídio de quinhentos euros (€500,00), após 
cabimentação da verba pelo Núcleo de Contabilidade. --------------- 
 
------- 24. MARIA AMÉLIA DA COSTA LOPES – PEDIDO DE 
APOIO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO DE POESIA. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a informação da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Social, datada de vinte e oito de 
maio de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,CADMI,I,GE,728, referente a uma petição da Sra. Maria 
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Amélia da Costa Lopes, a solicitar a atribuição de um apoio 
económico para publicação de um livro de poesia, da autoria da 
requerente. --------------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de proceder à aquisição de alguns 
exemplares após publicação e conhecimento da obra. ------------------ 
 
------ 25. ANTÓNIO DE JESUS CORDEIRO – PEDIDO DE APOIO 
PARA IMPRESSÃO DE LIVRO “PENAS RÓIAS, ALDEIA COM 
MEMÓRIA”. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a 
informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, 
datada de vinte e oito de maio de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,CADMI,I,GE,727, respeitante a uma proposta 
apresentada pelo Sr. António de Jesus Cordeiro, para edição do 
livro “Penas Róias, Aldeia com Memória”. ----------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de proceder à aquisição de alguns 
exemplares após publicação e conhecimento da obra. ------------------ 
 
------- 26. JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DE ALA – PEDIDO DE 
APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA BTT “ROTA DAS 
BOLAS”: - Foi presente uma petição da Junta de Freguesia de Vila 
de Ala, datada de vinte e sete de Maio de dois mil e treze, registada 
com a referência 2013, EXP,E,GE,2399, a solicitar a atribuição de 
um apoio com vista à realização de uma prova “BTT Rota das 
Bôlas”, realizada em nove de junho de dois mil e treze. ----------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir à junta de freguesia de Vila de Ala um subsídio no montante 
de cinquenta euros (€50,00), após cabimentação da verba pelo 
Núcleo de Contabilidade. -------------------------------------------------------- 
 
------- 27. 1.º ENCONTRO DE ARQUEOLOGIA DE MOGADOURO - 
RELATÓRIO FINAL. Para conhecimento: - Foi presente, em 
anexo à informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, com o número treze, registada com a referência 
2013,EXP,I,GE,253, o Relatório Final do “I Encontro de Arqueologia 
de Mogadouro”, realizado no dia dezanove de abril de dois mil e 
treze. ---------------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara tomou conhecimento do teor do referido relatório. -- 
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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: ----------------------------------------------------------------------------- 
 

----- 28. PLANO DE ORDENAMENTO URBANO DA ZONA 
ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL - AUTO DE 
RECEÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente, em anexo à 
informação da Unidade de Obras Municipais datada de cinco de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,787, o Auto de Receção Definitiva da 
Empreitada do “Plano de Ordenamento Urbano da Zona Envolvente 
do Mercado Municipal”. ----------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
homologar o referido auto de receção definitiva no valor de dois 
milhões quarenta e oito mil oitocentos e noventa e dois euros e 
setenta e dois cêntimos (€2.048.892,72) e autorizar a libertação das 
respetivas cauções. --------------------------------------------------------------- 
 
 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia vinte e oito de maio e o dia nove 
de junho de dois mil e treze, na importância de duzentos e treze mil 
quinhentos e oitenta e sete euros e noventa cêntimos 
(€213.587,90). ----------------------------------------------------------------------  
 

 

------- 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, 
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coadjuvado pelo Assistente Técnico Paulo Jorge Ribeiro Salomé, 
redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------------------- 
 


