
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 11/2016 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO 
 

Presidente: - António José Pires Almor Branco 

Vereadores Presentes: - Rui Fernando Moreira Magalhães 

 - José Manuel Correia de Morais 

 - Carlos Fernando Avelens Freitas 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - João Maria Casado Figueiredo 

Secretariou: - João Paulo Fraga 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 

Hora de Abertura: - 09.30 Horas 

Outras Presenças:  - Jorge Eduardo Guedes Marques 

 Diretor do Departamento de Coordenação Geral 

Local da Reunião: - Parque do Império 

Antes da Ordem do Dia 

Saudação. 
 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO deixou uma saudação de bons dias, tendo em conta o local em que nos 
encontramos e o facto de esta Reunião ser uma reunião aberta ao público. Quero simbolicamente aqui e neste local manifestar a 
importância da Feira do Livro, do livro e da cultura. 

Uma saudação a todos e o agradecimento por toda esta disponibilidade, 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Eventos Municipais. 
 
---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Apenas cinco apontamentos, relacionados com eventos recentes e 
que em meu entendimento devem ser referidos: 

1. Relativamente à informação disponibilizada pelo Senhor Presidente da Câmara, cujo registo fará parte desta reunião, permitir-
me-ia referir que no pretérito dia 16 de maio, no âmbito das comemorações do 32.º aniversário da elevação de Mirandela a 
cidade, também assisti ao excelente concerto que nos foi proporcionado pelos jovens músicos da ESPROARTE. Por 
conseguinte, é da mais elementar justiça a inclusão do meu nome uma vez que também estive presente nesse evento, que 
ocorreu em frente aos Paços do Concelho. 

2. Aproveitando esta referência à ESPROARTE gostaria de prestar a minha homenagem a toda a comunidade escolar, jovens 
músicos e seus professores, pelos excelentes espetáculos musicais que nos vêm proporcionando, especialmente estes últimos, 
realizados aquando das comemorações do 32.º aniversário da elevação de Mirandela a cidade, como já referi, também, no 
início das cerimónias de atribuição da medalha de ouro do município ao insigne mirandelense Professor Doutor João Alberto 
Sobrinho Teixeira e, ainda, pelo facto de terem saído vencedores da V Mostra Musical do Eixo Atlântico. 

3. No que concerne à cerimónia da justa homenagem prestada ao Professor Doutor João Alberto Sobrinho Teixeira, queria, na 
pessoa do Senhor Presidente, elogiar todas as pessoas que se encarregaram do protocolo, porquanto demonstraram ter uma 
competência ao mais alto nível e que merece ser assinalada. 

4. Uma palavra de apreço ao Senhor Presidente porque, na cerimónia atrás referida, proferiu um discurso simples, percetível e 
direto, colocando-se no lugar de digno representante não só dos Vereadores que compõem o Executivo como de todos os 
mirandelenses. 

Por último e já que estamos neste local onde decorre a Feira do Livro de Mirandela queria lançar o repto ao Senhor Presidente para 
que em cada ano em que decorra este certame se homenageie um escritor de âmbito nacional e outro de origem ou residente no 
concelho de Mirandela. 
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---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou ainda que no próximo sábado vai-se realizar o encontro “Tua 
Escrita”, que será dinamizado essencialmente pelo escritor mirandelense e torriense Professor Ernesto Rodrigues, mas é 
interessante começar a associar ao “Tua Escrita” um momento de destaque de alguns escritores. É uma sugestão bastante 
interessante e que iremos acolher. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 
01/01 – Informação do Presidente. 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou: 

“Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá-se conhecimento por escrito da presença do 
Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias-gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer 
no concelho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 
Executivo Municipal em permanência.  

1. Presenças: 

• Reunião com a Associação Nacional de Ciprinicultores da Raça Serrana (ANCRAS). 

Dia 12 de maio, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Cedães, António Martins. 

Dia 12 de maio, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com a Direção Central da Caixa Geral de Depósitos. 

Dia 13 de maio, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Seminário sobre o Poder Local – Ciclo de Palestras em Administração Autárquica da EsACT/IPB.  

Dia 13 de maio, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vice-
Presidente Rui Magalhães. 

• Reunião com a DSRN – DEGEstE. 

Dia 13 de maio, no Porto, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, José Madureira. 

Dia 13 de maio, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM).  

Dia 13 de maio, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Concurso de Ideias Hackathon – Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo (EsACT). 

Dia 14 de maio, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo 

• Comissão de Festas Nossa Senhora do Ó – Festival de Francesinhas. 

Dia 14 de maio, em Golfeiras esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Concerto comemorativo do 32.º aniversário de elevação de Mirandela a Cidade.  

Dia 16 de maio, na Praça do Município, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente 
Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador José Manuel Morais. 

• Reunião da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela (CPCJ). 

Dia 16 de maio, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

• Reunião do Projeto Educativo Municipal. 

Dia 17 de maio, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Visita a Mercado Municipal. 

Dia 17 de maio, no Mercado Municipal, esteve presente esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião da rede das Bibliotecas Escolares (SABE). 

Dia 17 de maio, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• VIII Jornadas Transmontanas de Direito do Consumo – EsACT. 

Dia 18 de maio, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vice-
Presidente Rui Magalhães. 

• Apresentação de produtos desenvolvidos pela ANCRAS no âmbito do projeto AGRIS. 

Dia 18 de maio, na Escola de Hotelaria, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Dia Internacional dos Museus. 
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Dia 18 de maio, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Concurso “MISS EsACT 2016”. 

Dia 18 de maio, em Mirandela, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

• Sessão de Música “JAM SESSION”. 

Dia 18 de maio, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro, José Fernandes. 

Dia 18 de maio, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL). 

Dia 19 de maio, em Lisboa, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Seminário da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Guimarães (CPCJ). 

Dia 19 de maio, em Guimarães, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

• Reunião com a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

Dia 20 de maio, em Lisboa, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Seminário “Estratégia Nacional de  Integração das Comunidades Ciganas 2013-2020” – CPCJ. Dia 20 de maio, no 
Auditório Municipal, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda 
Ricardo. 

• VI Adegas – Serenata Monumental. 

Dia 20 de maio, no Palácio dos Távoras, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Seminário de Apicultura – Associação de Apicultores do Nordeste. 

Dia 21 de maio, no Auditório Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Cooperação entre São Pedro Vale do Conde e o Rio Ave Futebol Clube.  

Dia 21 de maio, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-
Presidente Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

• Confraria da Nossa Senhora do Amparo – Jantar da Sociedade Civil. 

Dia 21 de maio, no Santuário, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente Rui 
Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues. 

• Comissão de Festas Nossa Senhora do Ó – Jantar com Noite de Fados. 

Dia 21 de maio, em Golfeiras esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• VI Adegas – Festival das Tunas. 

Dia 21 de maio, no Parque do Império, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Sessão de Divulgação de Incentivos Municipais – Apoios Municipais a Atividades Económicas. 

Dia 23 de maio, no Auditório Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

2. Eventos e outras ações: 

• 13 de maio – Seminário sobre o Poder Local – Ciclo de Palestras em Administração Autárquica da EsACT.  

 
• 16 de maio – Concerto comemorativo do 32.º aniversário de elevação de Mirandela a cidade.  
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• 18 de maio – VIII Jornadas Transmontanas de Direito do Consumo  –  EsACT/IPB. 

 
• 21 de maio – Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Cooperação entre São Pedro Vale do Conde e o Rio Ave Futebol Clube.  

” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou ainda que a Semana da Juventude e do Desporto, a Feira do Livro, a 
Semana do Ambiente e da Energia e a Feira de Orientação Escolar e Profissional, vão ter cerca de cem eventos, são eventos em 
áreas diferentes, são quatro eventos, com quatro programas diferentes a decorrer. 

Nestes eventos iremos ter eventos mais simbólicos e eventos mais pontuais, como por exemplo: 

Na Feira do Livro, vamos ter onze apresentações de livros de vários autores, essencialmente autores transmontanos, mas destaco na 
Feira do Livro, na minha opinião, três momentos importantes, para lá dos que estão a decorrer todos os dias, o primeiro momento 
será na quarta-feira onde vai estar presente na Escola Secundária de Mirandela o Diogo Piçarra, a divulgar um livro que escreveu 
dedicado a Fernando Pessoa, temos também aqui a apresentação do livro “Gentes de Mirandela”, que é o terceiro de quatro 
volumes do Padre Ernesto Sales, que foi publicado recentemente e a sua publicação deve-se essencialmente a dois mirandelenses, 
Jorge Golias e Telmo Verdelho, um fez a leitura e outro fez a revisão, é um documento importante para a história de Mirandela, 
temos a “Tua Escrita” onde irá ser realizado um debate interessante e temos todos os dias atividades diversas, desde as 
apresentações até outras dinâmicas que aqui são criadas, outras atividades, alguns espetáculos e cinemas. 

Temos o Dia da Criança, todas as crianças do nosso meio escolar virão a Mirandela, teremos uma animação preparada para eles, 
temos também a I Feira de Orientação Escolar e Profissional, que hoje terá a sua primeira ação, TuaTALKS, serve para lançar um 
conceito diferente de comunicação relacionado com as áreas profissionais, temos amanhã a entrega dos prémios de 
empreendedorismo, aos jovens que concorreram ao programa de empreendedorismo que a Câmara Municipal tem vindo a apoiar, 
temos também na quarta-feira um momento importante do ponto de vista da questão profissional, que é um momento em que virão 
algumas empresas com grandes níveis de recrutamento. 

Ao nível da Juventude e do Desporto, temos muitas atividades a decorrer, temos algumas a destacar, há aqui um momento que é as 
fotografias das coletividades, para a qual convido os Senhores Vereadores, é um momento em que se juntam muitos jovens, na 
próxima semana teremos em Mirandela pela primeira vez um jogo da Seleção Nacional de Sub 15 e associado a esse jogo iremos 
realizar um sorteio para levar um grupo de jovens a Lisboa, para poderem ver o jogo que decorre no 08, da Seleção A Portugal vs 
Estónia. 

Dia 04 temos um dia de animação, com o 1.º Festival Music Fest, no dia 03 e 04 temos a Semana do Empreendedorismo, a 
decorrer na Escola Agrícola, no dia 04 decorre também o já conhecido e tradicional concurso de “Cabra Serrana” e “Leitão de 
Bodes”. 

Amanhã vai ser assinado o contrato da Candidatura do PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e na quinta-feira 
vão também ser assinados os contratos das DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária, estruturas semelhantes à 
Desteque, que são Associações de Desenvolvimento Local, vão ser assinados aqui os contratos das várias DLBC da região. 

Vai haver também a Semana do Ambiente e da Energia, vai ter diversas atividades, nomeadamente, “trocas verdes”, troca de 
embalagens de vidro por plantas, visitas ao Parque Ambiental, formação de compostagem, um Pedambiente – Passeio de Bicicleta 
e Observação da Flora e dia 03 vai haver um WorkShop “Ambiente e Energia”. 

Quem tiver disponibilidade, peço que apareçam e que estejam presentes nos eventos que desejarem. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02 – Conhecimento de Despachos. 
02/01 – DFT – SO Administrativa. 
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---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 23 de maio, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 
seguir se transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 10/2016 
 
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim 
delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o 
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 09 de maio a 23 de maio de 2016. 
 

Autorizações de Utilização Deferidas 

24/16 – Amílcar Augusto Trigo – Habitação – Rua Padre António Vieira, 80- Mirandela; 

25/16 – Elizabete Silva Batista – Armazém Agrícola – Vale de Freixos – Passos; 

26/16 – Leonel Venâncio Pires – Habitação – Lugar de Lagoas – Vale de Telhas; 

27/16 – Imotua Promoção Imobiliária, Ld.ª – Habitação, Frações E e F – Rua Eng.º Machado Vaz – Loteamento Vale de Cerdeira, Lote 
48 – Mirandela. 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
“INFORMAÇÃO N.º 10/2016 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim 
delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o 
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 09 de maio a 23 de maio de 2016. 

 

Licenciamentos Deferidos 

1/16 – Arménio Adérito Vaz – Posto de Armazenagem de Combustíveis Gasosos (Classe B2) – Rua da Figueira Alvar, n.º 10 – 
Navalho; 

29/16 – Arménio Adérito Vaz – Montagem de uma Rede de Distribuição de Combustíveis Gasosos - Rua da Figueira Alvar, n.º 10 – 
Navalho.” 

 

Licenciamentos Indeferidos 

18/16 – Álvaro José Costa de Mendonça e Moura – Construção de Habitação e Anexo – Chãs – Barcel.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/02 – DSO – Área Funcional de Compras e Aprovisionamento. 
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 23 de maio, 
que se dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/03 – OA – II Modificação Orçamental, I Alteração ao Orçamento da Despesa e I Alteração ao PPI. 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO autorizou por Despacho a mencionada II Modificação ao Orçamento, I 
Alteração ao Orçamento da Despesa e I Alteração ao PPI – 2016, nos valores indicados no documento, que se dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
03/OA – Decisão de Contratar: Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da 

Rede Ciclável e Via Pedonal - Troço da Rua da República, Av.ª das Comunidades Europeias, Av.ª 
Duques de Bragança, Acesso A4, Av.ª da Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro. 

 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pela Técnica da Divisão de Serviços Operativos em 23/05/2016, com o seguinte 
teor: 
 

“Na sequência da superior solicitação efetuada, torna-se necessário proceder à formalização do procedimento pré-contratual 
identificado em assunto. 

No âmbito da candidatura de promoção de mobilidade em modos suaves, pretende a Câmara Municipal de Mirandela executar a 
obra “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal - Troço da Rua da 
República, Av.ª das Comunidades Europeias, Av.ª Duques de Bragança, Acesso A4, Av.ª da Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo 
Pinheiro”, para construção de uma ciclovia, execução de passadeiras de acordo com o Dec. Lei 163/2006, de 8 de agosto, 
pavimentação de passeios, substituição da rede de abastecimento de água, renovação de rede de águas residuais e substituição de 
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troços de rede de águas pluviais, instalação de rede de rega, remodelação de infraestruturas elétricas e equipamento de sinalização e 
de segurança. 

A obra compreende os seguintes trabalhos: 

Trabalhos Preparatórios e Acessórios  

Controlo de Qualidade  

Sistema Público de Abastecimento de Água  

Sistema Público de Drenagem de Águas Residuais Domésticas  

Sistema Público de Drenagem de Águas Pluviais  

Rede de Rega  

Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações  

Pavimentação/ Modos Suaves: 

Passeios e Passadeiras  

Obras Acessórias  

Equipamento de Sinalização e Segurança  

Considerando que o valor estimado da despesa a efetuar é de 2.200.000,00 € (dois milhões e duzentos mil euros), acrescido do 
imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa obter 
autorização para o seguinte: 

1. Prazo de execução: 

Sugere-se um prazo de execução contratual a constar no caderno de encargos de 400 dias.  

2. Decisão de contratar: 

A celebração de um contrato pressupõe, naturalmente, um ato decisório nesse sentido a ser emitido pela entidade para isso 
competente. Esse ato, por seu turno, implica direta e necessariamente a decisão de se pôr em marcha o respetivo procedimento 
legal. 

Assim, a decisão de contratar é do Órgão Executivo do Município de Mirandela, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos 
Contratos Públicos, abreviadamente designado pela sigla CCP, da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, aplicável por força da alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º (Norma revogatória) do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

3.Escolha do tipo de procedimento: 

Para os efeitos previstos na alínea b) do artigo 19.º do CCP, propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 
16.º, do mesmo diploma legal, a realização do seguinte procedimento pré-contratual: 

� Concurso Público. 

A competência para a escolha do procedimento a adotar cabe ao Órgão Executivo do Município de Mirandela. 

4. Designação do júri: 

De acordo com disposto no artigo 67.º do CCP, é necessária a designação de um júri para conduzir o presente procedimento pré-
contratual, composto em número ímpar, por um mínimo de três membros efetivos, em que um dos quais presidirá e dois suplentes, 
pelo que se propõe a seguinte constituição do mesmo: 

Presidente: Rui Manuel Fernandes, Chefe da DSO; 

1.º Membro efetivo: Maria de Fátima Dias da Rocha Pereira, Técnica Superior; 

2.º Membro efetivo: Luis António Nogueira Vinhais, Técnico Superior; 

1.º Membro suplente: Jorge Eduardo Guedes Marques, Diretor do DCG; 

2.º Membro suplente: Paulo João Ferreira Magalhães, Chefe da DFT. 

Substituirá o Presidente do júri, nas suas faltas e/ou impedimentos, o 1.º membro efetivo. 

A competência para a designação do júri é do Órgão Executivo do Município de Mirandela, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 67.º do CCP. 

5.Audiência prévia: 

Com vista a garantir a transparência da atividade da Câmara Municipal de Mirandela e, consequentemente, a sua imparcialidade e a 
sua igualdade de tratamento dos administrados o júri realizará a fase de audiência prévia dos interessados, nos termos do disposto 
no art.º 147.º do CCP. 

6.Cabimento: 

Torna-se necessário efetuar a proposta de cabimento com vista a cativar a verba referente ao ano económico de 2016, no valor de 
500.000,00 €, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor.  

À consideração superior.” 
 
---------- Vem acompanhada de Caderno de Encargos e Programa de Procedimento, que se dão por reproduzidos. 
 
---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 23/05/2016, exarou o seguinte Despacho: 
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“Em cumprimento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) do Município de Mirandela, submete-se à 
aprovação em Reunião de Câmara pelo Executivo Municipal da abertura do correspondente procedimento nos termos propostos.” 
 
---------- Processo despesa n.º 1392 de 23/05/2016. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar: 

1 – A abertura do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “Plano 
de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS 1: Criação da Rede Ciclável e Via 
Pedonal - Troço da Rua da República, Av.ª das Comunidades Europeias, Av.ª Duques de 
Bragança, Acesso A4, Av.ª da Galiza e Troço da Rua Rafael Bordalo Pinheiro”; 

2 - As peças procedimentais; 

3 – O preço base no valor de 2.200.000,00 € (dois milhões e duzentos mil euros), acrescido de 
IVA à taxa em vigor; 

4 – O prazo de execução de 400 (quatrocentos) dias; 

5 – A constituição do júri referida na Informação Técnica; 

6 – Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

04/OA – Início de Procedimento de Alteração do Regulamento Interno de Utilização da Frota Automóvel do 
Município de Mirandela. 

 
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 23/05/2016, com o seguinte teor: 
 

“PROPOSTA 

 

Assunto: Início do Procedimento de Alteração do Regulamento Interno de Utilização da Frota Automóvel do Município de 
Mirandela. 

 

Considerando que o Regulamento Interno de Utilização da Frota Automóvel do Município de Mirandela se encontra em vigor 
desde 2010, face ao tempo decorrido até momento e aos desajustamentos que se têm verificado importa proceder às necessárias 
adaptações. 

Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação e no 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovar o início do procedimento de alteração do 
Regulamento Interno de Utilização da Frota Automóvel do Município de Mirandela.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Início de Procedimento de 
alteração do Regulamento Interno de Utilização da Frota Automóvel do Município de 
Mirandela, conforme proposto. 

 
05/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio – Campeonato da Europa Aquabike 2016 – Mirandela. 
 
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 23/05/2016, com o seguinte teor: 
 

“PROPOSTA 
 

Assunto: Campeonato da Europa Aquabike 2016 - Mirandela 

Nos anos recentes a Câmara Municipal de Mirandela não tem apoiado financeiramente a prova do Campeonato da Europa de 
Jetski. 

Desde logo com o apoio do IPDJ e da Fundação de Desporto foi possível, em conjunto com a Federação Portuguesa de 
Motonáutica garantir a continuidade da prova, não obstante as dificuldades que a modalidade tem sentido em termos nacionais e 
internacionais. 

No presente ano não existe garantia de qualquer tipo de financiamento por estas ou outras entidades pelo que será necessário 
garantir de forma solidária a componente referente ao fee da prova, isto é o valor que é pago à Federação Internacional para que a 
mesma seja realizada. 

Nesta conformidade, propõe-se à deliberação da Câmara Municipal a aprovação de um subsídio de 5.000,00 € à Federação 
Portuguesa de Motonáutica.” 
 
---------- Processo despesa n.º 1391 de 23/05/2016. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o subsídio no valor de 5.000,00 € 
(cinco mil euros) à Federação Portuguesa de Motonáutica, conforme proposto. 
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06/OA – Loja n.º 26 do Mercado Municipal – Entrega de Loja - Sandra Maria Fonseca Castelões Anjos. 
 
---------- Foi presente uma proposta subscrita pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues em 23/05/2016, com o seguinte teor: 
 

“PROPOSTA 
 

Assunto: Loja n.º 26 do Mercado Municipal. 

A concessionária da loja nº. 26 do 1º. Andar do Mercado Municipal, Sandra Maria Fonseca Castelões Anjos, vem propor à 
Câmara a entrega da loja. 

Proponho que seja aceite a devolução da loja n.º 26, mediante o pagamento de 5.000,00€ (cinco mil euros) à concessionária, para 
que a mesma possa ser utilizada pelos Serviços Municipais. 

À reunião de Câmara.” 
 
---------- Processo despesa n.º 1390 de 23/05/2016. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar a devolução da Loja n.º 26 do 1.º andar do Mercado Municipal, mediante a 
restituição de 5.000,00€ (cinco mil euros) à concessionária Sandra Maria Fonseca Castelões 

Anjos e que a mesma seja utilizada pelos Serviços Municipais; 

2 – Dar conhecimento aos interessados do teor desta deliberação. 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

07/DAF – Área Funcional de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Resumo Diário. 
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 22 de maio de 2016 que apresenta os seguintes valores: 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 1.834.471,55€ 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 863.026,08€ 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 2.697.497,63€ 

 
DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 81.577,69€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
08/DAF – Área Funcional de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Ordens de Pagamento. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 11/DAF de 23/05/2016 que a seguir se transcreve: 
 
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
que, no período compreendido de 11 a 23 de maio de 2016, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no montante 
total de 411.330,60 €: 
 

Descrição Valores em €  
Ordens de Pagamento Orçamentais  409.630,60 € 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 1.700,00 € 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
09/DSO – Área Funcional de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 11/DSO de 23/05/2016 da Divisão de Serviços Operativos: 
 
Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
que, no período compreendido de 11 a 20 de maio de 2016, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa no 
montante total de 309.350,88 €: 
 

Nome do Responsável Valores em €  
António José Pires Almor Branco 309.350,88 
Rui Fernando Moreira Magalhães --:-- 
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo --:-- 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
 
 
---------- E não havendo mais nada a tratar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos 
termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art. 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a qual vai 
assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever. 
 
 
 
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 10 horas. 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
António Pires Almor Branco 

 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

 
__________________________ 

João Paulo Fraga 

 


