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--------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia vinte e cinco de junho do ano de dois 
mil e treze. ---------------------------------------------------------------------------  

------- Aos vinte e cinco 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 vinte e 

quatro de junho. Verificou-se um total de disponibilidades no valor 

de dois milhões oitocentos e noventa e um mil oitocentos e setenta 

e cinco euros e novena e três cêntimos (€2.891.875,93).---------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
 
------ Interveio o vereador Armando Pacheco para questionar o 
vereador António Pimentel sobre as diligências tomadas pela 
Câmara com vista à aquisição do prédio urbano que dava apoio às 
bombas de combustíveis da CEPSA, na avenida do Sabor, 
adquirido pelo Sr. José Branco. ------------------------------------------------ 
------ Em resposta o vereador António Pimentel, informou que até ao 
momento ainda não foi notificado o proprietário do referido imóvel 
sobre a intenção do município na sua eventual aquisição. ------------ 
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------ 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 11/06/2013: - Foi presente a ata da reunião ordinária 

realizada no dia onze de junho 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 MARIA PINTO - CONSTITUIÇÃO DE 
PROPRIEDADE HORIZONTAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO: - Foi presente a informação com o número 293, da 
Unidade de Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de 
dezassete de junho de dois mil e treze, referente a uma petição, 
apresentada pelo Sr. António Maria Pinto, a solicitar a aprovação de 
Constituição de Propriedade Horizontal de um edifício misto de 
habitação, comércio e restauração, localizado no Lote 15 do 
Loteamento das Sortes.  --------------------------------------------------------- 
-------  A Técnica é de parecer que o edifício satisfaz os requisitos 
legais para a sua constituição em regime de propriedade horizontal.  
------- A Técnica refere ainda que todas as frações são 
individualizadas, constituem unidades independentes e têm saída 
própria para zona comum e desta para a via pública, ou diretamente 
para a via pública e que o referido prédio está em conformidade 
com o definido nos artigos 1414.º e 1415 do Código Civil. 
-------- A Câmara, analisado o assunto e na sequência da 
informação anteriormente aludida deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido e aprovar a constituição do referido edifício em 
Regime de Propriedade Horizontal. ------------------------------------------- 
 
------ 3. 8.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 
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 8.ª Alteração ao Orçamento Municipal da Despesa do 
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Ano de 2013, no total de noventa e sete mil e oitocentos euros 
(€97.800,00). ------------------------------------------------------------------------ 
 
------  4. 5.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2013: - Depois de explicada pelo 
vereador António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com 
quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos vereadores João 
Henriques, Teresa Neves e António Pimentel três abstenções dos 
vereadores João Meira, Armando Pacheco e Fernando Bártolo, 
aprovar a 5.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos do 
Ano de 2013, valor de trinta mil euros (€30.000,00), em reforços e 
em diminuições. -------------------------------------------------------------------- 
 
----- 5. CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA 
EMPREITADA “DEPÓSITO DE ÁGUA NO PENEDO E ADUTORA 
ENTRE O PENEDO E O CASTELINHO”. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara 
analisado o assunto e tendo por base a informação da Unidade de 
Obras Municipais, datada de dezoito de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,844, deliberou, por 
unanimidade manifestar a intenção de adjudicar a empreitada  
supra referida ao concorrente Construções  Ezequiel, Pinho 
Moreira, Lda., pelo valor de cento e catorze mil, cento e sessenta e 
seis euros e cinquenta e quatro cêntimos (€114.166,54) acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, pelo prazo de noventa (90) dias. -------- 
 
------- 6. INTERTIL – SOCIEDADE PRODUTORA DE INERTES, 
LDA. - PAVIMENTAÇÃO DO C.M. 1183 ENTRE A E.N. 315 E O 
LIMITE DO CONCELHO – PEDIDO PARA NÃO APLICAÇÃO DE 
SANÇÕES – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 
Obras Municipais, datada de sete de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,805, relativa a uma 
petição apresentada pela sociedade Inertil - Sociedade Produtora 
de Inertes, Lda., adjudicatária da empreitada supra identificada, a 
solicitar a não aplicação de sanções de acordo com o art.º 403.º do 
Código dos Contratos Públicos, até ao dia trinta e um de agosto de 
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dois mil e treze, alegando condições climatéricas adversas para a 
não conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto no contrato. 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
anteriormente mencionada deliberou, por unanimidade, deferir o 
pedido de não aplicação das sanções previstas e conceder um  
período de sessenta e quatro (64) dias de  prorrogação graciosa. ---  
 
------ 7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE 
MANUTENÇÃO FÍSICA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE 
ARQUIVOS, ARQUEOLOGIA, EXPLORAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE MONUMENTOS E EDIFÍCIOS HISTÓRICOS – RELATÓRIO 
DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – ADJUDICAÇÃO FINAL. Para 
ratificação: - Foi presente o Relatório de Análise de Propostas 
elaborado pelo Júri do Concurso, datado de dezanove de junho de 
dois mil e treze e registado com a referência 2013,EXP,I,GE,289. --- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho do Senhor vereador com competências 
delegadas, datado de vinte de junho de dois mil e treze, que 
concordou com o supra referido Relatório e que adjudicou a 
“Prestação de Serviços nas Áreas de Manutenção Física, 
Conservação e Organização de Arquivos, Arqueologia, Exploração 
e Conservação de Monumentos e Edifícios Históricos” à empresa 
Descobrir Vantagem, Lda., pelo montante de setenta e quatro mil e 
setecentos euros (€74.700,00) acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 8. JUNTA FABRIQUEIRA DA IGREJA DE FIGUEIRINHA – 
RECUPERAÇÃO DA IGREJA – PEDIDO DE APOIO. 
INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS 
MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição oriunda da Junta 
Fabriqueira da Igreja de Figueirinha, sem data, registada com a 
referência 2013,OMADM,I,GE,261, a solicitar a colaboração da 
autarquia na reparação da cobertura e de algumas aberturas no teto 
do “Altar Principal” da Igreja Paroquial daquela localidade. ------------ 
------ A Câmara, analisada o assunto e na sequência da informação 
da Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e oito de fevereiro 
de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,OMADM,I,GE,261 deliberou, por unanimidade, solicitar àquela 
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junta fabriqueira valor do apoio pretendido para a realização das 
referidas obras. --------------------------------------------------------------------- 
 
------ 9. REMODELAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA E 
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA ESCOLA DE 
VALVERDE – APROVAÇÃO DO PROCESSO E PROCEDIMENTO 
DE CONCURSO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade de 
Obras Municipais, datada de dezanove de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,851. --------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
aprovar o convite, o caderno de encargos, o Projeto de execução e 
o plano de segurança e saúde, bem como o valor base para efeitos 
de concurso no montante de cento e quarenta e nove mil, 
novecentos e sessenta e quatro euros e um cêntimo (€149.964,01) 
e o prazo de execução de  trezentos e sessenta e cinco (365) dias .  
------ Mais foi deliberado proceder ao ajuste direto da presente 
empreitada com convite à firma Jaime Nogueira & Filhos, Lda. ------- 

------10. GRUPO MOREIRAS – PROPOSTA DE COMPRA DOS 
SILOS DE CEREAL. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS 
INTEGRADOS DA PRESIDÊNCIA: - Foi presente uma 
comunicação subscrita por António Luís Pimentel Moreira, 
administrador único do Grupo Moreiras, datado de vinte e quatro de 
maio de dois mil e treze, registado com a referência 
2013,EXP,E,GE,2581, da qual constam duas propostas: uma para 
compra do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 445, sito em 
João Dez, freguesia de Vila de Ala, concelho de Mogadouro, 
constituído por uma bateria de silos para armazém de cereais e 
outra para a concessão do referido imóvel por um período de quinze 
anos, renovável por iguais períodos, com o objetivo de aí instalar 
um entreposto comercial para importação e exportação de cereais. - 
------- A Técnica Superior Jurista, na sua informação da Divisão dos 
Serviços Integrados da Presidência, datada de dezoito de junho de 
dois mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,I,GE,285, é 
de opinião que, caso a Câmara delibere proceder à venda do imóvel 
deverá utilizar o procedimento de venda em hasta pública. ------------ 
------ O Executivo, analisado o assunto e tendo em conta a 
importância para o concelho da atividade económica a desenvolver 
naquele espaço com a consequente criação de postos de trabalho 
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deliberou, por unanimidade, ceder o referido imóvel pelo prazo de 
cinco anos, eventualmente renováveis, pagando o cessionário uma 
renda de cem euros (€100,00) mensais, ficando a cargo do mesmo 
todas as despesas relativas a equipamento e maquinaria a instalar, 
bem como todas as despesas de manutenção e conservação, 
mediante contrato a celebrar onde constem de forma detalhada os 
direitos e obrigações de ambas as partes. ---------------------------------- 
------ Mais foi deliberado dar conhecimento da presente deliberação 
à requerente para se pronunciar. ---------------------------------------------- 
IMPEDIMENTOS -  O vereador António Pimentel não participou na 
discussão e votação do presente assunto por ser familiar do 
administrador da requerente. --------------------------------------------------- 
 
--------- 11. ADJUDICAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS DE 
TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2013/2014. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL: - A Câmara, na sequência da informação 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social datada de vinte 
de junho de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,CADMI,I,GE,883 deliberou, por unanimidade, aprovar os 
circuitos especiais de transporte escolar constantes dos mapas 
anexos à aludida informação e a respetiva despesa global no 
montante de setenta e seis mil e duzentos euros (€76.200,00), bem 
como o prazo de execução de duzentos dias. ----------------------------- 
--------- Mais foi deliberado proceder à abertura de concurso público, 
ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, artigos 22.º e 130.º e 
seguintes, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovados pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e posteriores alterações. - 
-------- A Câmara deliberou ainda designar como membros efetivos 
do júri do concurso os trabalhadores Ana da Conceição Sarmento 
Felgueiras, António Afonso Loução e Elisabete da Conceição 
Salomé Monteiro Nogueira, e como membros suplentes as 
trabalhadoras Cláudia Sofia Cristino Guardado e Maria Olímpia 
Marcos. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------- 12. TRANSPORTE PÚBLICO/REDE DE TRANSPORTE 
ESCOLAR – ANO LETIVO 2013/2014. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi 
presente a informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
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Social, datada de dezanove de junho de dois mil e treze, registada 
com a referência 2013,UOCUL,I,GE,850 relativa a uma 
comunicação oriunda da Empresa Santos, Concessionária dos 
circuitos da rede viária do concelho de Mogadouro, datada de vinte 
e sete de maio e registada com a referência  2013,EXP,E,GE,2567, 
na qual se propõe efetuar os percursos em Transporte Público para 
o transporte de alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo. -------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
adjudicar à Empresa Santos, a realização do transporte dos alunos 
dos quatro níveis de ensino que têm que ser deslocados para o 
Centro Escolar do 1.º CEB e Escola Secundária de Mogadouro 
durante o ano letivo de dois mil e treze/dois mil e catorze, e aprovar 
a realização da despesa no montante de duzentos e vinte euros 
(€220), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por circuito e por 
dia. ------------------------------------------------------------------------------------- 
------ 13. MARÍLIO AUGUSTO CORREIA – PEDIDO DE APOIO 
PARA LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA E SANEAMENTOS. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a informação da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Social, datada de dezanove de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,UOCUL,I,GE,858, referente a uma petição apresentada por 
Marílio Augusto Correia, residente em Brunhosinho, através da qual 
solicitou a atribuição de um apoio para a colocação do ramal de 
água na sua habitação. ----------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, e 
nos termos do previsto nas alíneas a) e b) do ponto quatro do artigo 
7.º do Regulamento para a Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 
do Município de Mogadouro ordenar aos serviços a execução do 
referido ramal  isentando o requerente do pagamento das referidas 
taxas de acordo com o previsto referido regulamento. ------------------- 
 
------  14. SARA DOS ANJOS DIAS – PEDIDO DE APOIO 
SOCIAL/HABITACIONAL. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a 
informação da Unidade de Desenvolvimento Económico e Social, 
datada de dezanove de junho de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,UOCUL,I,GE,853, respeitante a uma petição 
apresentada pela Sra. Sara dos Anjos Dias, residente em 
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Meirinhos, a solicitar a atribuição de um apoio económico para  
melhoramento da sua habitação. ---------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
supra referida deliberou, por unanimidade indeferir o pedido e não 
atribuir qualquer apoio, dado que a requerente não satisfaz os 
requisitos previstos e necessários à sua atribuição. ---------------------- 
 
------ 15. JUNTA DE FREGUESIA DE VALVERDE – PROTOCOLO 
PARA ARRANJO DO CAMINHO DO CEMITÉRIO: - Foi presente 
uma petição oriunda da Junta de Freguesia de Valverde, datada de 
doze de junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2704, a solicitar o apoio da autarquia, na realização 
das obras do Caminho do Cemitério, através da atribuição de um 
apoio no valor de seis mil euros (€6.000,00). ------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir para o efeito um subsídio no montante de seis mil euros 
(€6.000,00), mediante protocolo a celebrar entre o Município e  
aquela Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------- 
 
------ 16. JUNTA DE FREGUESIA DE BEMPOSTA – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DE AUTOCARRO: - Foi presente uma comunicação 
oriunda da Junta de Freguesia de Bemposta, datada de cinco de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2582, a solicitar a  cedência do autocarro do 
município para o dia 15 de junho para efetuar o transporte do Grupo 
de Pauliteiras de Bemposta a Bragança com vista à participação do 
mesmo num espetáculo teatral. ----------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da ordem 
de trabalhos dado o mesmo ser extemporâneo. --------------------------- 
 
------ 17. MIGUEL GRAÇA MOURA – PROPOSTA PARA 
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LINGUAGEM MUSICAL. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a informação da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Social, datada de dezassete de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,UOCUL,I,GE,832, relativa a uma proposta apresentada pelo 
Sr. Miguel Graça Moura sobre a realização de palestras sobre 
Linguagem Musical. --------------------------------------------------------------- 
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------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
concordar com a técnica e não aderir à  proposta apresentada  uma 
vez que o Município de Mogadouro já disponibiliza ao público uma 
grande oferta deste tipo de aprendizagem. ---------------------------------  
 
------- 18. ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURA/ORQUESTRA DO 
NORTE – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO: - Oriundo da 
Associação Norte Cultural – Orquestra do Norte, foi presente uma 
comunicação datada de seis de junho de dois mil e treze, registada 
com a referência 2013,EXP,E,GE,2615, à qual se encontra em 
anexo o Protocolo de Colaboração entre a referida Associação e o 
Município de Mogadouro, com o objetivo promover e divulgar a 
cultura musical. --------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
conceder poderes aos Senhor Presidente para outorgar o referido 
protocolo e aprovar a realização da despesa no montante de dez 
mil e quinhentos euros (€10.500,00). ----------------------------------------- 
 
------ 19. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE 
MOGADOURO – PEDIDO DE APOIO PARA PROMOÇÃO DO 
COMÉRCIO TRADICIONAL: - Foi presente uma petição oriunda da 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Mogadouro, 
datada de onze de junho de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,EXP,E,GE,2713, a solicitar a atribuição de um 
apoio financeiro no montante de dez mil euros (€10.000,00) com 
vista à criação de um portal e aquisição de material publicitário, 
destinado à promoção do comércio local. ----------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e 
Fernando Bártolo, atribuir à dita Associação um subsídio, no 
montante de sete mil e quinhentos euros (€7.500,00), após 
cabimentação pelo Núcleo de Contabilidade, e mediante protocolo a 
celebrar para o efeito. ------------------------------------------------------------- 
------- Os vereadores João Meira, Aramando Pacheco e Fernando 
Bártolo justificaram a sua forma de votação por entenderem que o 
valor concedido é exagerado. --------------------------------------------------  
 
------ 20. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 
PEDIDO DE CEDÊNCIA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DURANTE 
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O MÊS DE JULHO DE 2013: - Foi presente uma petição oriunda da 
Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro, datada de dezoito de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2762, a solicitar autorização para que as crianças 
inscritas no Jardim de Infância daquela instituição, possam 
frequentar as Piscinas Municipais de Mogadouro às segundas, 
quartas e sextas-feiras, no período da manha. ---------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
deferir o pedido e isentar a Santa Casa da Misericórdia do 
pagamento das taxas respetivas. ---------------------------------------------- 
------ IMPEDIMENTOS  - O Vereador João Henriques não participou 
na discussão e votação do presente assunto por ser o Provedor da 
Santa Casa da Misericórdia. ---------------------------------------------------- 
 
------ 21. ANTÓNIO CARVALHO AFONSO E IRMÃO – PEDIDO DE 
ANULAÇÃO DE PROCESSO EXECUÇÃO FISCAL 101/13: - Foi 
presente uma petição oriunda da sociedade António Carvalho 
Afonso & Irmão, Lda., datada de vinte e sete de maio de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,2411, a solicitar a 
anulação do Processo de execução Fiscal com o número 101/13 
uma vez, que segundo o requerente, quer a publicidade e a 
ocupação da via pública com toldos  foram retirados durante o mês 
de julho do ano de dois mil e onze. ------------------------------------------- 
------ O Fiscal Municipal em quatro de junho de dois mil e treze, 
confirmou o afirmado pelo requerente. --------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ordenar aos serviços a anulação do referido processo  e isentar a 
requerente  do pagamento das custas. -------------------------------------- 
 
------ 22. VII TORNEIO INTER-FREGUESIAS DE FUTSAL. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL: - Foi presente a informação da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Social, datada de catorze de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,I,GE,284. --------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
anteriormente referida deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho proferido pelo Senhor Vice-presidente, exarado em 
catorze de junho de dois mil e treze, que autorizou a atribuição de 
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um subsídio, no montante de cinco mil e quatrocentos euros 
(€5.400,00) a Doce Modéstia – Associação de Danças Tradicionais, 
destinado ao pagamento das despesas relativas à realização do VII 
Torneio Inter-Freguesias de Futsal, organizado pela referida 
Associação. -------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 23. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – COMISSÃO 
POLITICA CONCELHIA DE MOGADOURO – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DO PARQUE DA VILA: - Foi presente uma petição 
oriunda da Comissão Politica Concelhia do Partido Social 
Democrata a solicitar a cedência do Parque da Vila no dia sete de 
julho das catorze horas às vinte horas para a apresentação dos 
candidatos daquele partido politico às eleições autárquicas/2013. --- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido e ceder o espaço solicitado para os fins 
pretendidos. ------------------------------------------------------------------------- 
  
------- 24. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA ANA – 
PEDIDO DE APOIO: - Foi presente uma comunicação oriunda da 
Comissão de Festas em Honra de Santa Ana -2013, datada de 
onze de junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2627, a solicitar a colaboração da autarquia na 
realização da Festa de Santa Ana, através do empréstimo do Palco 
Móvel, da montagem de duas tendas e duas barracas metálicas, 
propriedade do Município, bem como o empréstimo de bancos e 
cadeiras e a isenção do pagamento da Licença de Ruido para os 
período de cinco a oito de julho. -------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido e apoiar a realização da festividade cedendo para 
tal todo o apoio solicitado. ------------------------------------------------------- 
 
------- 25. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA ANA – 
PEDIDO DE APOIO MONETÁRIO: - Foi presente uma petição 
oriunda da Comissão de Festas em Honra de Santa Ana, datada de 
vinte e oito de maio de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2390, a solicitar a atribuição de um apoio 
monetário, destinado ao pagamento do conjunto “Rumo Nordeste” e 
da Banda Filarmónica da Associação de Bombeiros Voluntários de 
Mogadouro. -------------------------------------------------------------------------- 
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------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
não atribuir o apoio solicitado uma vez que a referida Comissão não 
tem personalidade jurídica. ------------------------------------------------------ 
-------- Mais foi deliberado autorizar, como forma de apoio, o 
pagamento à Banda de Música, no montante de mil e quinhentos 
euros (€1.500,00), após cabimentação da verba pelo Núcleo de 
Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------- 
 
------- 26. ASSOCIAÇÃO TRILHOS DO SABOR – PEDIDO DE 
CEDÊNCIA DA PISTA DE RÁDIO MODELISMO: - Foi presente 
uma petição oriunda da Associação Trilhos do Sabor, datada de 
seis de junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,2626, a solicitar a cedência do sítio “Pista de radio 
modelismo”, situada na avenida do sabor, com a finalidade de 
retomar a modalidade. ----------------------------------------------------------- 
------- À referida comunicação encontra-se em anexo um contrato de 
comodato, datado de trinta e um de maio de dois mil e treze,  
celebrado entre a Associação Mogadouro Vivo e a Associação 
Trilhos do Sabor. ------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por maioria, com 
uma abstenção do vereador Armando Pacheco, indeferir o pedido 
dado não reconhecer legitimidade à Associação Mogadouro Vivo. -- 
------- O Vereador Armando Pacheco justificou a sua posição de 
voto porque é seu entendimento que há responsabilidade a apurar 
àquela associação. ---------------------------------------------------------------- 
------ IMPEDIMENTOS - A vereadora Teresa Neves não participou 
na discussão e votação do presente assunto por ser familiar de um 
dos membros da Direção da Associação Trilhos do Nordeste. -------- 
 
------ 27. ASSOCIAÇÃO SONHAR SANHOANE – PEDIDO DE 
AJUDA: - Foi presente uma petição da Associação  
SonharSanhoane, sem data, registado com a referência 
2013,EXP,E,GE,2763, a solicitar a cedência de transporte em 
autocarro para o Grupo de Pauliteiros daquela Associação, de 
Mogadouro para Lisboa, no dia oito de Agosto e de Lisboa para 
Mogadouro, no dia doze de Agosto,  bem como a atribuição de um 
apoio monetário a fim de comparticipar as despesas com a 
deslocação e estadia dos referidos elementos que vão atuar nas 
festas da Ilha do Pico, nos Açores. -------------------------------------------- 
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----- A Câmara analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ceder o transporte para os dias solicitados e atribuir um subsídio no 
montante de mil e quinhentos (€1.500,00) após cabimentação pelo 
Núcleo de Contabilidade. -------------------------------------------------------- 

------- 28. ANA DE LURDES FERNANDES PARRA – PEDIDO 
PARA UTILIZAÇÃO GRATUITA NAS INSTALAÇÕES DAS 
PISCINAS MUNICIPAIS: - Foi presente uma petição subscrita pela 
Sra. Ana de Lurdes Fernandes Parra, sem data, registada com a 
referência 2013,EXP,E,GE,2572, a solicitar entrada gratuita nas 
piscinas Municipais para a sua filha, Ana Carolina Fernandes Neto 
Parra e um acompanhante. ----------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas que 
que deferiu o pedido. ------------------------------------------------------------- 
 
----- 29. ANTÓNIO BONITO - PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE 
ESTÁGIO CURRICULAR EM ENGENHARIA CIVIL, RAMO 
HIDRÁULICA NO MUNICÍPIO DE MOGADOURO: - Foi presente  
uma comunicação subscrita por António Bonito a solicitar  a 
realização de um estágio curricular em engenharia civil, ramo 
hidráulica. ---------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
indeferir o pedido por não ser oportuno. ------------------------------------- 
 
------- 30. AGÊNCIA DE ENERGIA DE TRÁS-OS-MONTES – AE-
TM – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012. Para 
conhecimento: - A Câmara tomou conhecimento do “Relatório de 
Gestão e Contas do Exercício de 2012”,da  Agência de Energia de 
Trás-os-Montes, anexo ao ofício daquela entidade, datado de onze 
de junho de dois mil e treze e registado com a referência 
2013,EXP,E,GE,2709. ------------------------------------------------------------ 

 
------ 31. ARNALDO MARTINS DE AZEVEDO FIGUEIRAS – 

COMENTÁRIO SOBRE O PARQUE DE CAMPISMO DE 

MOGADOURO. Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento do teor da comunicação enviada pelo Sr. Arnaldo 
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Martins de Azevedo Figueiras, datado de treze de junho de dois mil 

e treze e registado com a referência 2013,EXP,E,2741. ---------------- 

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 os assunto 
seguintes: ---------------------------------------------------------------------------- 
 

------- 32. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DA VILA DE 
MOGADOURO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE 
INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E AMBIENTE: - A 
Câmara, na sequência da informação da Divisão de Infraestruturas, 
Equipamentos e Ambiente, datada de vinte de junho de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,UOIEA,I,GE,882, deliberou, 
por unanimidade, aprovar o caderno de encargos, o programa de 
procedimento, a planta da Vila, o valor base para efeitos de 
concurso, no montante de cento e cinquenta e três mil e seiscentos 
euros (€153.600,00) por ano e que por um período de cinco anos 
totaliza o valor de setecentos e sessenta e oito mil euros 
(€768.000,00) e proceder à abertura de concurso público 
internacional, de acordo com a alínea b) do art.º 20.º e art.º 130.º e 
seguintes, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------  
-------- Mais foi deliberado designar para júri do concurso os 

trabalhadores José Joaquim Pinto, Maria José Miguel Lopes, Abel 

Afonso Varandas, como membros efetivos e, como membros 

suplentes os trabalhadores Maria Olimpia Marcos, Hélder Valdez 

Ferreira e Ernesto Manuel Fernandes Roca. ------------------------------ 

 ------- Foi ainda deliberado submeter o assunto à Assembleia 

Municipal para autorizar, nos termos do n.º 1 e 6 do art.º 22 do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, a repartição de encargos no 

valor de cento e cinquenta e três mil e seiscentos euros 

(153.600,00) por ano durante o período de vigência do contrato.” ---- 

------ 33. TECSAM – TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS, S. A. 

– UNIDADE DE HEMODIALISE DE MOGADOURO – CEDÊNCIA 
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DE TERRENO: – A Câmara, analisada o pedido oriundo da 

sociedade TECSAM – Serviços Médicos, S. A., datada de vinte e 

cinco de junho, deliberou, por unanimidade, ceder a parcela de 

terreno com a área de oito mil cento e oitenta e dois (8.182) metros 

quadrados, a destacar do prédio inscrito matriz sob o artigo 51-B, 

sita no “entroncamento”, pelo prazo de quarenta e cinco (45) anos, 

destinada, à instalação de bungalows para turismo de diálise. -------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia nove e o dia vinte e quatro de 
junho de dois mil e treze, na importância de oitocentos e cinquenta 
e três mil quatrocentos e setenta e seis euros e sessenta e nove 
cêntimos (€853.476,69). ---------------------------------------------------------  
 

 

------- ENCERRAMENTO: - Foi, finalmente, deliberado, por 
unanimidade, aprovar a presente ata em minuta, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, a fim de que tudo o que foi tratado na reunião se torne 
executório imediatamente, tendo o Senhor Presidente encerrado a 
reunião pelas onze horas e quarenta 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. ----------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


