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 --------------------- Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Mogadouro, realizada no dia nove de julho do ano de dois mil e 
treze. --------------------------------------------------------------------------------  
------- Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no 
edifício dos Paços do Município e Sala das Sessões, pelas nove 
horas e quinze minutos, sob a presidência do Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara, António Guilherme Sá de Morais 
Machado e dos Excelentíssimos vereadores João Manuel dos 
Santos Henriques, João Fernando Pinto de Freitas Meira, Maria 
Teresa Rodrigues Pimentel Sanches Calejo das Neves, Armando 
Emanuel Rainha Simões Pacheco, António Joaquim Pimentel e 
Fernando José Bártolo e comigo António Luís Moreira, Chefe da 
Unidade Orgânica Administrativa e Financeira, a secretariar, reuniu 
ordinariamente a Câmara Municipal de Mogadouro. --------------------- 
------- Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi 
deliberado proceder de seguida à apreciação e votação dos 
seguintes pontos: ---------------------------------------------------------------- 

 

 - O BALANCETE: - Foi presente o balancete do pretérito dia oito 
de julho. Verificou-se um total de disponibilidades no valor de dois 
milhões quatrocentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e 
três euros e trinta e oito cêntimos (€2.462.783,38). ----------------------- 
 

 
***** 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
------ Neste período não foi presente qualquer assunto. ----------------- 
 

 

ORDEM DO DIA 

 
------- 1. ATAS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 25/06/2013: - Foi presente a ata da última 
reunião ordinária realizada no vinte e cinco de julho de dois mil e 
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treze, cuja fotocópia, foi previamente distribuída a todos os 
membros do Executivo. ----------------------------------------------------------
------ Colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. - 
 

2. GESTÃO URBANÍSTICA DO CONCELHO. 
 

------ 2.1. FERNANDO JOSÉ RITO – PEDIDO DE TRANSMISSÃO 
DE LOTE SITO NA ZONA INDUSTRIAL: - Foi presente um 
requerimento apresentado pelo Sr. Fernando José Rito, a solicitar 
autorização para proceder à transmissão do lote número cinquenta 
e quatro (54) do loteamento Industrial de Mogadouro a favor de 
Fernando José Rito, Sociedade Unipessoal, Lda. e a solicitar o 
averbamento do processo 100/96 para o nome da referida firma. --- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 
exarado em oito de julho de dois mil e treze que deferiu o solicitado. 
 
----- 2.2. MOISÉS FRANCISCO LOPES NOGUEIRA – 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO – MOISÉS 
NOGUEIRA E ANTÓNIO CAMPOS. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO. – Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de quatro de julho 
de dois mil e treze, com o número 328, respeitante a um pedido de 
alteração de alvará de loteamento Moisés Nogueira e António 
Campos, em Mogadouro, concretamente no que se refere ao lote 
numero cinco do referido loteamento, solicitada pelo Sr. Moisés 
Francisco Lopes Nogueira. ------------------------------------------------------ 
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação supra deliberou, por unanimidade, ordenar ao serviços  
que, de acordo com o definido no n.º 3 do art.º 27.º do Decreto-Lei 
n.º 55/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, procedam à notificação do 
proprietários dos lotes constantes no alvará, concedendo-lhes um 
prazo de dez dias para que os mesmos se pronunciem sobre esta 
alteração. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
------- 2.3. ALDA DE LURDES SALGADO CAMPOS – PEDIDO DE 
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE NEGÓCIO. INFORMAÇÃO DA 
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UNIDADE DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO. 
Foi presente uma petição subscrita pela Sra. Alda de Lurdes 
Salgado Campos, 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 a 
Câmara não vê inconveniente e é de parecer favorável à celebração 
de Negócio Jurídico, constituição de compropriedade, ou aumento 
de compartes, sobre os prédios rústicos inscrito na matriz  sob  os 
número setenta e dois (72), secção B e duzentos e dezassete (217), 
secção G, ambos da freguesia de Meirinhos, concelho de 
Mogadouro. ------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
da Unidade Orgânica de Ordenamento do Território e Urbanismo, 
deliberou, por unanimidade, deferir o pedido e emitir parecer 
favorável à pretensão da munícipe. ------------------------------------------ 
 
----- 2.4. 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 
junho de dois mil e treze. ------------------------------------------------------- 
 

Lic.ª Nome Loca da Obra Destino da Obra 

33/13 Casa das Quintas, Lda. Quintas das Quebradas Atividades Recreativas e culturais 

34/13 José António Urze Castelo Branco Agricultura 

35/13 Teresa de Jesus Rodrigues Ferreira Figueirinha Habitação familiar 

36/13 Octávio Guilhermino Pereira Ventozelo Agricultura 

37/13 Belmiro Anjos Reis Ventozelo Habitação familiar 

38/13 Joaquim do Nascimento Marcos Peredo de Bemposta Habitação familiar 

39/13 Maria José Cordeiro Mogadouro Habitação familiar 

40/13 José Maria Gonçalves Urrós Estabelecimento de restauração e 
bebidas  

 
 
------ 2.5. DEFERIMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS POR 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: - A Câmara tomou 
conhecimento dos processos de obras deferidos pelo vereador com 
competências delegadas durante o mês de junho de dois mil e 
treze: -------------------------------------------------------------------------------- 
 

Proc.º Nome Local da Obra Natureza 

21/13 Marcelino Augusto Salgado Remondes Construção nova 

5/13 Daniel de Jesus Pires Tó Construção nova 

43/13 António Alberto Martins Sanhoane Construção nova 

60/06 Alonsos & Branco, Lda. Mogadouro Construção nova 
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Proc.º Nome Local da Obra Natureza 

52/09 Adriano Guedes Pego Bemposta Construção nova 

38/12 José Martinho Gomes Bemposta Ampliação 

36/13 TUACAR – Automóveis, Lda. Mogadouro Ampliação 

 
 
------- 2.6. MÁRIO DO NASCIMENTO NETO – CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO: - Foi presente 
a informação número 327, da Unidade Orgânica de Ordenamento 
do Território e Urbanismo, datada de três de julho de dois mil e 
treze, respeitante a uma operação urbanística de licenciamento de 
obras de alteração de um edifício de habitação para habitação 
bifamiliar, situado no Bairro da Transnorte, em Mogadouro. ----------- 
------  A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
anteriormente mencionada deliberou por unanimidade concordar 
com o teor da informação supra e aprovar as alterações à habitação 
e o pagamento das compensações urbanísticas no montante de  
dois mil e oitenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos 
(€2.084,68€). ----------------------------------------------------------------------- 
 
------ 2.7. MÁRIO DO NASCIMENTO NETO – CONSTITUIÇÃO DE 
PROPRIEDADE HORIZONTAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
ORGÂNICA DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO: - Foi presente a informação da Unidade Orgânica de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de vinte e sete de 
junho de dois mil e treze, com o número 330, respeitante a um 
pedido de aprovação de Constituição de Propriedade Horizontal de 
um edifício de habitação bifamiliar, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Mogadouro sob o número 3055/20130311, 
localizado na Rua do Canto, em Mogadouro, Propriedade de Mário 
do Nascimento Neto. -------------------------------------------------------------- 
----- A Técnica é de parecer que o edifício satisfaz todos 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.º do Código Civil. No 
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entanto o pedido só poderá ser aprovado após admissão da 
comunicação prévia referente ao processo de construção do 
edifício. -------------------------------------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
supra deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição em regime 
de propriedade horizontal. ---------------------------------------------------- 
 
------- 2.8. JOÃO MANUEL DOS SANTOS HENRIQUES -  
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 1/90. 
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 301, datada de vinte de junho de dois mil e treze, 
respeitante a um pedido de alteração de alvará de loteamento de 
António Guilherme Sá de Morais Machado & Irmãos, sito na 
Avenida Calouste Gulbenkian, em Mogadouro, concretamente no 
que se refere aos lotes um, dois e três do referido Loteamento 
apresentado por João Manuel dos Santos Henriques. ------------------ 
----- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a informação 
supra deliberou, por unanimidade ordenar aos serviços que, de 
acordo com o definido no n.º 3 do art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 
55/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, procedam à notificação 
dos proprietários dos lotes constantes no alvará, concedendo-lhes 
um prazo de dez dias para que os mesmos se pronunciem sobre 
esta alteração. ---------------------------------------------------------------------- 
- IMPEDIMENTOS – O vereador João Henriques não participou na 
votação e discussão do presente assunto por ser proprietário dos 
lotes em causa. --------------------------------------------------------------------- 
 
--------3. 6.ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS DO ANO DE 2013: - Depois de explicada pelo 
vereador António Pimentel, a Câmara deliberou, por maioria, com 
três abstenções dos vereadores João Meira, Armando Pacheco e 
Fernando Bártolo, aprovar a 6.ª Alteração ao Plano Plurianual de 
Investimentos do Ano de 2013, no valor de cento e quarenta e seis 
mil euros (€146.000,00), em reforços e em diminuições. --------------- 
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-------4.CAPELA MORTUÁRIA - DESPACHO DO SENHOR 
PRESIDENTE SOBRE A NÃO ACEITAÇÃO DOS ERROS E 
OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS. Para ratificação: - 
Foi presente um despacho do Senhor Presidente, datado de dois de 
julho de dois mil e treze, registado com a referência 
2013,EXP,I,GE,308 a não aceitar os erros e omissões do caderno 
de encargos do concurso da empreitada da “Capela Mortuária”. ---- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho supra referido. ------------------------------------------- 
 
-------- 5. ADJUDICAÇÃO DO BAR E ESPLANADA DAS 
PISCINAS DESCOBERTAS DO COMPLEXO DESPORTIVO DE 
MOGADOURO – 2013 – RELATÓRIO FINAL. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL. 
Para ratificação: - Foi presente a informação da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Social, datada de vinte e oito de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,CADMI,I,GE,932. --------------------------------------------------------- 
------ A Técnica refere ter terminado em vinte e sete de junho de 
dois mil e treze o prazo de dez dias para os concorrentes  
candidatos à concessão de exploração do Bar e Esplanada das 
Piscinas Descobertas do Complexo Desportivo para o Ano de 2013 
se pronunciarem. ------------------------------------------------------------------- 
------- A Técnica refere ainda que durante o período em questão não 
foram recebidas quaisquer reclamações. ------------------------------------ 
 ------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho exarado pelo Senhor Vice-presidente, proferido 
em vinte e oito de junho de dois mil e treze, que aprovou o Relatório 
Final e adjudicou a Concessão do Bar e Esplanada das Piscinas 
Descobertas do Complexo Desportivo de Mogadouro à concorrente 
Maria Adelaide Alves, pelo montante de mil e vinte e seis euros 
(€1.026,00) por mês. ------------------------------------------------------------- 
 
-------- 6. AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADORA COM RODAS – 
ABERTURA DE PROCEDIMENTO. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
DE OBRAS MUNICIPAIS: - Foi presente a informação da Unidade 
de Obras Municipais, datada de cinco de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,OMADM,I,GE,786. ---------------------  
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
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aprovar o valor base para efeitos de concurso no montante de cento 
e vinte e oito mil euros (€128.000,00) o prazo de entrega de 
sessenta (60) dias e proceder à abertura de concurso público com 
vista à aquisição de uma escavador. --------------------------- 
------ Foi ainda deliberado designar como membros efetivos do júri 
do concurso os trabalhadores Abel Afonso Varandas, como 
presidente, Maria Olímpia Marcos e Maria José Miguel Lopes e, 
como membros suplentes, Fernando Joaquim Moreno e António 
Maria Loução. ----------------------------------------------------------------------- 
 
------- 7. ARRUAMENTOS EM VÁRIAS ALDEIAS – APROVAÇÃO 
DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS. Para ratificação: - Foi 
presente, em anexo à informação da Unidade de Obras Municipais, 
datada de vinte e oito de junho de dois mil e treze, registada com a 
referência 2013,OMADM,I,GE,931, o Plano de Segurança e Saúde 
enviado pela empresa Gualdim Ansiães & Filhos, Lda.,  
adjudicatária da empreitada de “Arruamentos em Várias Aldeias”. --- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor vereador com competências 
delegadas, exarado em um de julho de dois mil e treze, que 
aprovou o referido Plano de Segurança e Saúde. ------------------------- 
 
-------- 8. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE 
MANUTENÇÃO FÍSICA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE 
ARQUIVOS, ARQUEOLOGIA, EXPLORAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE MONUMENTOS E EDIFÍCIOS HISTÓRICOS – APROVAÇÃO 
DA MINUTA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DA DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. Para ratificação: - Foi 
presente, em anexo à informação da Divisão Administrativa e 
Financeira, datada de vinte e cinco de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,EXP,I,GE,294, a minuta do 
contrato referente ao Procedimento por Ajuste Direto da Prestação 
de serviços de “Aquisição de Serviços nas Áreas de Manutenção 
Física, Conservação e Organização de Arquivos, Arqueologia, 
Exploração e Conservação de Monumentos e Edifícios Históricos”, 
a celebrar entre o Município de Mogadouro e a sociedade 
Descobrirvantagem, Lda. com sede na Rua Dr. Manuel Pardal de 
Castro, freguesia e concelhos de Mogadouro. ----------------------------- 
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-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 
exarado em vinte e cinco de junho de dois mil e treze, que aprovou 
a minuta do contrato supra referido. ------------------------------------------ 
 
-------- 9. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NA VILA DE 
MOGADOURO – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: - 
Foi presente em anexo à informação da Divisão Administrativa e 
Financeira, datada de vinte e seis de junho de dois mil e treze, 
registada com a referência 2013,EXP,I,GE,296, a minuta do 
contrato referente ao procedimento por Ajuste Direto do 
fornecimento de Serviços de Limpeza Urbana na Vila de 
Mogadouro”, a celebrar entre o Município de Mogadouro e a 
Sociedade FOCSA – Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, 
S. A., com sede na Freguesia de Aldoar, Porto. ---------------------------
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do vereador com competências delegadas, 
exarado em vinte e sete de junho de dois mil e treze que aprovou a 
supra identificada minuta. ---------------------------------------------------- 
 
-------- 10. LIMPEZA DA ZONA ENVOLVENTE DA CEPSA, EM 
MOGADOURO – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA UNIDADE 
DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, analisado o assunto e tendo 
por base a informação da Unidade de Obras Municipais, datada de 
vinte e oito de junho de dois mil e treze, registada com a referência   
2013,OMADM,I,GE,926, deliberou, por unanimidade,  aprovar a 
conta final da empreitada da “Limpeza da Zona Envolvente da 
Cepsa, em Mogadouro”, no total de dois mil quatrocentos e vinte e 
cinco euros (€2.425,00). --------------------------------------------------------- 
 
------- 11. PAVIMENTAÇÃO DO CURRAL DA ALMIGRADEIRA EM 
PEREDO DE BEMPOSTA – CONTA FINAL. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE OBRAS MUNICIPAIS: - A Câmara, na sequência da 
informação da Unidade de Obras Municipais, datada de vinte e oito 
de junho de dois mil e treze, registada com a referência  
2013,OMADM,I,GE,927, deliberou, por unanimidade, aprovar a 
conta final da empreitada de “Pavimentação do Curral da 



ATA Número 14/13 Pag. 196 

Reunião de 09 de julho de 2013  

 

Almigradeira, em Peredo de Bemposta”, no valor de dois mil e cem 
(€2.100,00). ------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 12.PEDIDO DE RATIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO 
CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013-
2015 DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO. 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E SOCIAL. Para ratificação – A Câmara, analisado 
o assunto deliberou, por unanimidade ratificar o despacho do 
Senhor Presidente, proferido em um de julho de dois mil e treze, na 
informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e Social, 
registada com a referência 2013,UOCUL,I,GE,936, que, nos termos 
do n.º 3 do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 11 de janeiro, ratificou o 
Plano de Ação do Projeto CLDS+/Candidatura contratualizada com 
a Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro para dois mil e 
treze/dois mil e quinze e já aprovado pelo CLAS de Mogadouro. ----- 
 
------- 13. OLÍVIO DOMINGOS CAÇADOR – SOLICITA AJUDA 
PARA A RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. INFORMAÇÃO DA 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL – Foi 
presente a informação da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Social, datada de quatro de julho de dois mil e treze, registada com 
a referência 2013,UOCUL,I,GE,953, relativa a uma petição 
subscrita por Olívio Domingos Caçador, datada de cinco de março 
de dois mil e treze e registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,962, na qual solicita a atribuição de apoio para a 
recuperação da sua habitação em Ventoselo. ----------- 
------- A Câmara, analisado o assunto e tendo por base a 
informação da técnica deliberou, por unanimidade, indeferir o 
pedido. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 14.COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTA ANA 
2008 - SOLICITA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO 
ENVOLVENTE DA CAPELA DE SANTA ANA. INFORMAÇÃO DA 
UNIDADE DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
URBANISMO: - Foi presente a informação da Unidade de 
Ordenamento do Território e Urbanismo, datada de vinte e um de 
junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,UOOTU,I,GE,889, relativa a uma petição da Comissão de 
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Festas de Santa Ana a solicitar autorização para proceder à 
ocupação da via pública por um período de trinta dias em torno da 
capela de Santa Ana a fim de proceder à pintura exterior daquele 
imóvel. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido. -------------------------------------------------------------------- 
 
------- 15. ÁLVARO BORGES MONTEIRO – PEDIDO DE 
PAGAMENTO DE LICENÇA EM PRESTAÇÕES: - Foi presente 
uma petição subscrita por Álvaro Borges Monteiro a solicitar que lhe 
seja autorizado o pagamento em prestações da licença de 
esplanada, de um estabelecimento de bebidas, sito no lugar de  
Variz, freguesia de Penas Róias, no valor de cento e quarenta e 
quatro euros (€144,00), em três prestações mensais. ------------------- 
-------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
deferir o pedido e autorizar o pagamento da referida licença em três 
prestações mensais iguais e sucessivas. ------------------------------------ 
 
------  16. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO – 
PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA RECUPERAÇÃO DE PATRIMÓNIO 
RELIGIOSO: - Foi presente uma petição oriunda da Santa Casa da 
Misericórdia de Mogadouro, datada de vinte e quatro de junho de 
dois mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,2921, a 
solicitar a atribuição de um apoio económico destinado à 
comparticipação das obras de conservação que a aquela instituição 
pretende efetuar na igreja da Misericórdia, da qual é proprietária, 
designadamente a nível dos alterares e pintura da abóbada. ---------- 
----- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no montante de quarenta e cinco mil duzentos e 
sessenta e nove euros (€45.269,00), a liquidar durante o ano de 
dois e catorze e mediante protocolo a celebrar para o efeito. ---------- 
- IMPEDIMENTOS: - O vereador João Henriques não participou na 
discussão e votação do presente assunto por fazer parte da Mesa 
Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro. -------- 
 
------ 17. CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE 
MOGADOURO – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA UM 
CURSO DE TRIPULANTE DE AMBULÂNCIA TRANSPORTE: - Foi 
presente uma petição oriunda da Cruz Vermelha Portuguesa 
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Delegação de Mogadouro, datada de vinte e sete de junho de dois 
mil e treze, registada com a referência 2013,EXPE,GE,2964, a 
solicitar a atribuição de um apoio económico destinado a 
comparticipar as despesas relativas o curso de Tripulante 
Ambulância Transporte, promovido por aquela instituição. 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de mil quatrocentos e dez euros 
(€1.410,00), correspondente à parte a pagar pelos formandos, após 
cabimentação da referida verba pelo Núcleo de Contabilidade e 
mediante celebração de protocolo entre o Município e a Cruz 
Vermelha – Delegação de Mogadouro. -------------------------------------- 
 
------ 18. JUNTA DE FREGUESIA DE PEREDO DE BEMPOSTA – 
GESTÃO DE PISCINA E ZONA ENVOLVENTE DAS CASAS DE 
TURISMO RURAL – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente um pedido 
oriundo da Junta de Freguesia de Peredo de Bemposta, datado de 
vinte e seis de junho de dois mil e treze, registado com a referência 
2013,EXP,E,GE,2962, a solicitar a atribuição de uma ajuda 
monetária para a gestão do espaço da Piscina e Zona Envolvente, 
propriedade da requerente. ----------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir à junta de freguesia um subsídio no valor de mil euros 
(€1.000,00), após cabimentação pelo Núcleo de Contabilidade, a 
fim de comparticipar as despesas inerentes à manutenção daquele 
espaço. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
------ 19. JUNTA DE FREGUESIA DE REMONDES – UTILIZAÇÃO 
DAS PISCINAS E TRANSPORTE PARA O GRUPO DE 
CRIANÇAS A FREQUENTAR O PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DE 
FÉRIAS ESCOLARES. Para ratificação: - Foi presente um pedido 
oriundo da Junta de Freguesia de Remondes, datado de vinte e oito 
de junho de dois mil e treze, registado com a referência 
2013,EXP,E,GE,2994. ------------------------------------------------------------ 
------ A junta de freguesia solicita autorização para utilização das 
Piscinas Municipais Descobertas, por parte das crianças, Jovens e 
respetivos monitores do Projeto de ATL e o seu transporte de 
Remondes para Mogadouro durante o período de oito de julho a 
seis de setembro de dois mil e treze. ----------------------------------------- 
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------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
ratificar o despacho do Senhor Vice-presidente, exarado em um de 
julho de dois mil e treze, que autorizou o solicitado. ---------------------- 
 
------- 20. COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DO CAMINHO – PEDIDO DE APOIO: - Foi presente 
uma comunicação oriunda da Comissão de Festas de Nossa 
Senhora do Caminho, datada de dezanove de junho de dois mil e 
treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,2797, a solicitar o 
apoio da autarquia na realização das festividades em honra de 
Nossa Senhora do Caminho. --------------------------------------------------- 
------ A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
atribuir, como forma de apoio, um subsídio no montante de 
dezasseis mil euros (€16.000,00) destinado ao fornecimento de 
almoços aos idosos, no âmbito do encontro de anciãos do concelho 
e fornecer o apoio logístico para o evento.  --------------------------------- 
------ Relativamente ao apoio ao programa das festas a Câmara 
deliberou que possíveis apoios financeiros só serão eventualmente 
analisados após a apresentação de contas e só no caso de 
situações imprevisíveis que ocasionem abaixamento nas receitas, 
originando prejuízo nas festividades. ----------------------------------------- 
 
-------21. MONÓPTERO BIKERS – CLUBE DE BTT DE 
MOGADOURO – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS: - Foi presente uma petição da Associação 
Monóptero Bikeres - Clube de BTT de Mogadouro, sem data, 
registada com a referência 2013,EXP,E,GE,2687 a solicitar o 
patrocínio da autarquia para a aquisição de equipamento dos 
atletas de BTT. ---------------------------------------------------------------------- 
------- A Câmara, analisado o assunto deliberou, por unanimidade 
atribuir um apoio financeiro no montante de quinhentos euros  
(€500,00), com a contrapartida de ser incluída publicidade do 
Município no equipamento dos atletas, após cabimentação da 
referida verba pelo Núcleo de Contabilidade e mediante a 
celebração de protocolo. --------------------------------------------------------- 
 
------ 22. ANTÓNIO DE JESUS CORDEIRO – PEDIDO DE APOIO 
PARA PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DO LIVRO “PENAS 
RÓIAS, ALDEIA COM MEMÓRIA”: - Foi presente uma 
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comunicação subscrita pelo Sr. António de Jesus Cordeiro, datada 
de um de junho de dois mil e treze, registada com a referência 
2013,EXP,E,GE,3006 a solicitar informações sobre o número de 
exemplares que a autarquia tem intenções de adquirir da obra da 
sua autoria intitulada “Penas Róias, Aldeia com Memória”. ------------ 
-------O Executivo, analisado o assunto deliberou, por unanimidade, 
manter a deliberação tomada em reunião de Câmara, de onze de 
junho de dois mil e treze, sendo o número de exemplares  a adquirir 
definido após conhecimento da obra. ---------------------------------------- 
 
------ 23. DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES – AGREGAÇÃO DO JI’S A EB1’S SITUADAS NO 

MESMO ESPAÇO GEOGRÁFICO CONTÍGUOS/UNIFICAÇÃO 

DOS CÓDIGOS EB1/JI. Para conhecimento: - A Câmara tomou 

conhecimento do teor da comunicação da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares datada de dezassete de junho de dois 

mil e treze, registada com a referência 2013,EXP,E,GE,3005. -------- 

 

ASSUNTOS URGENTES DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA 

 

------ 24. COMISSÃO FABRIQUEIRA DA FIGUEIRINHA – 

ARRANJO DA IGREJA DA FIGUEIRINHA- PEDIDO DE APOIO:- 

Foi presente uma comunicação oriunda da Comissão Fabriqueira 

da Figueirinha, datada de oito de julho de dois mil e treze, registado 

com a referência 2013,EXP,E,GE,3133, a informar que a Igreja da 

Figueirinha se encontra em estado avançado de degradação e que 

se torna necessário proceder à substituição do telhado e do forro 

para evitar a degradação interior do imóvel. ------------------------------- 

- A Comissão Fabriqueira refere ainda que as obras previstas se 

estimam em vinte mil euros, dispondo a mesma apenas de três mil 

e oitocentos euros. --------------------------------------------------------------- 

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

apoiar a realização das obras referidas, atribuíndo para o efeito um 
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subsídio de quinze mil euros (€15.000,00) após cabimentação da 

verba pelo Núcleo de Contabilidade e mediante protocolo a celebrar 

entre o Município de Mogadouro e a requerente. ------------------------- 

 

------- PAGAMENTOS: - A Câmara tomou conhecimento dos 
pagamentos efetuados entre o dia vinte e cinco de junho e o dia oito 
de julho de dois mil e treze na importância de seiscentos e catorze 
mil, oitocentos e setenta e três euros e vinte e seis cêntimos 
(€614.873,26). ---------------------------------------------------------------------  
 
 
------- 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 vinte minutos, de que para constar se 

lavrou a presente ata que eu, António Luís Moreira 

____________,coadjuvado pelo Assistente Técnico Paulo Jorge 

Ribeiro Salomé, redigi e subscrevi. ------------------------------------------- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


