
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
ATA N.º 20/2013 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO 
 

Presidente: - António José Pires Almor Branco 

Vereadores Presentes: - Nuno Manuel M. Pinto de Sousa 

 - João Maria Casado Figueiredo 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

Vereadores Ausentes - Júlia Maria A. Lima Sequeira Rodrigues 

 - José Assunção Lopes Maçaira 

Secretariou: - João Paulo Fraga 

Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização 

Hora de Abertura: - 14 Horas 

Local da Reunião: - Paços do Concelho – Salão Nobre da Câmara Municipal 

Antes da Ordem do Dia 
 
Praia Fluvial de Vale de Juncal. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: A questão que coloco é sobre o protocolo da praia fluvial de Vale de 
Juncal, na altura manifestaram disponibilidade em entregar o protocolo e até hoje ainda não recebi. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Obras na Avenida dos Bombeiros Voluntários. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Gostaria de saber se a pavimentação vai ser removida, porque há 
discordâncias entre cotas. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO questionou se o Senhor Vereador se está a referir ao pavimento de 
betuminoso? 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA respondeu: Exato. Mas isso não estava previsto para este período? Uma vez 
que a obra era para concluir, julgo eu, em outubro ou novembro. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a obra está atrasada. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: A obra está atrasada. E quais são os motivos do atraso? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que em relação ao betuminoso vai ser alterado, mas em relação 
ao atraso da obra terá de ser o Eng.º Guedes Marques a dar a resposta. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: E relativamente à situação das águas pluviais, uma vez levantei essa 
questão, há alguma vontade por parte da autarquia em reconsiderar, num troço urbano como aquele, manter as águas pluviais sem 
ligações a caixas, sem ligações a rede? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que não tem um orçamento concreto dessa situação. Para poder 
responder tem de haver um orçamento com valores concretos. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Em relação a esta obra, se bem percebo, temos ainda cerca de 75% de 
trabalhos por realizar. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que não pode garantir que o mapa das empreitadas esteja 100% 
atualizado. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: No mapa refere que foi atualizado dia 04/09/2013. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que o que estava previsto até 31 de Julho, era a fase da avenida 
dos bombeiros voluntários estar pronta e depois iniciar a fase da avenida das amoreiras. Neste momento a avenida dos bombeiros 
voluntários ainda não está concluída, o atraso da obra corresponde a um mês e nove dias. 
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---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Acredite que vai corresponder a mais, bem mais quando considerando 
e reportando a 04 de setembro, que é a data do mapa, onde temos ainda cerca de 75% da obra por executar. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Obra na Plataforma de Desenvolvimento Sustentável. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Estão lá as paletes de tijolos, mas só está lá isso. Em concreto, 
atividade laboral não existe nenhuma. 

Há alguma previsão para o empreiteiro iniciar as obras? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que o acordo com o empreiteiro foi assinado em reunião de 
Câmara, onde constam entre outros, os prazos de conclusão, que têm de ser respeitados. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: E a mesma coisa aplica-se ao Museu do Azeite, também está parado, 
mas o empreiteiro poderá eventualmente… 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que o acordo que foi estabelecido entre a Câmara Municipal de 
Mirandela e o empreiteiro para as duas obras, com os prazos foi aprovado em reunião de Câmara. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: E aquelas quantias de juros de mora que a Câmara tem de pagar 
ao empreiteiro, já foram pagas ou ainda estão por pagar? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que o pagamento está conforme o acordo que foi estabelecido. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Eu sei que consta do acordo, eu só quero saber se já iniciaram o 
pagamento? 
 
---------- O Senhor Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização Dr. João Paulo Fraga, autorizado a 
intervir disse: Houve uma tranche que foi paga quando foi assinado o acordo. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: O pagamento está a decorrer de acordo com o protocolo ou já há 
atraso? 
 
---------- O Senhor Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização Dr. João Paulo Fraga, autorizado a 
intervir respondeu: O pagamento está a decorrer de acordo com o protocolo. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Semáforos. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Chamo a atenção que é necessário repor os semáforos, em termos de 
sinalização horizontal, no acesso junto à passagem de nível da Zona Industrial. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a Câmara Municipal de Mirandela está com alguns 
problemas de tecnologia, a tecnologia começa a ficar obsoleta e no passado conseguia-se canibalizar alguns para conseguir colocar 
outros em funcionamento. Neste momento esse problema existe em todos os semáforos, é necessário substituir todo o sistema. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Limpeza de Caixas de Visita. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Estas caixas estão a congestionar e fazem com que crie alguns problemas 
a alguns munícipes, em especial comerciantes, uma fica na confluência entre a avenida das amoreiras e a avenida da república e 
outra é na zona da avenida 25 de abril. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que irá ser verificada a situação. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Limpeza das vias municipais. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Esta questão agradou-me bastante, embora tardia, o Município iniciou as 
limpezas das vias em setembro, porque passar os meses de verão sem proceder à limpeza, para todos estes emigrantes que voltaram 
a casa, parece-me um pouco mau. Mas ainda vem a tempo, é importante limpar antes da chegada do inverno. 
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---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que existem duas equipas em permanência a limpar vias em 
todo o concelho. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Barreiras de segurança. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Era necessário providenciar barreiras de segurança pelo menos para a 
EN 206. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
EDP. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: O Município paga a luz à EDP, mas não paga a manutenção, a 
manutenção está a cargo da EDP? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a manutenção dentro de alguns limites é da 
responsabilidade da EDP, esses limites constam no contrato de concessão, o contrato de concessão pressupõe que a Câmara 
Municipal de Mirandela tem uma tarifa única, no contrato estão pressupostas um conjunto de manutenções que são da 
responsabilidade da EDP. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Obras Estrada Nacional – Vale de Juncal. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Relativamente a Vale de Juncal, é do meu conhecimento que vai haver 
uma intervenção ao nível daquele espaço adjacente à estrada nacional, recordo-me vagamente em tempos, que isso seria 
intervencionado no âmbito dos trabalhos da estrada nacional. 
 
---------- O Senhor Vereador Dr. MANUEL RODRIGUES disse: Isso é o acesso que vai para Vale de Martinho. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: A obra da Escola Superior está parada, ou está em andamento? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a obra da Escola Superior está em andamento. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Está em andamento muito lento. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a obra está a faturar 200 mil € por mês, tal como estava 
previsto. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Mas já está com algum atraso? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que não. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Vejo aqui no mapa que tem uma execução por realizar de 91,06%, 
considerando que a consignação foi em abril e é uma obra com o prazo de execução de 24 meses, parece-me muito pouco trabalho 
realizado. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO afirmou que a informação que tem é que a obra tem decorrido com 
normalidade. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Reabilitação e Adaptação do Edifício da Casa do Povo e Posto da GNR em Torre D. Chama. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Quanto a estas obras, já foram assinados uma série de protocolos, foi-
nos transmitida a ideia, através de uma Newsletter, de que as obras já iam arrancar e vejo no mapa que está ainda por iniciar. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que o processo está ainda em fase de discussão pública. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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Obra Ligação da Avenida dos Bombeiros Voluntários. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Este ajuste direto que há aqui da avenida dos bombeiros, não estava 
contemplado a rotunda do emigrante e rotunda do são João? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que foi uma conduta de água que foi necessário reforçar. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: É um ajuste direto porque seriam trabalhos a mais em relação à obra. 

Em relação à empreitada, chamava a atenção, eu estive a ver as caixas de visita, faltam lá situações de remates, não sei se está 
previsto fazer ou se já é solução final, mas chamava a atenção para estes pormenores, (mostrou fotografia), deduzo eu que esteja 
ainda para concluir. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que essas situações são para concluir. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Rotunda do São João. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Que tipo de intervenção é que estão a prever na rotunda? É só a 
ligação da conduta, ou vai haver uma intervenção mais urbanística, isto é, ao nível dos pavimentos que dão ligação ao bairro, a 
assiduidade para o circuito pedonal? Porque aquilo está um pouco ao abandono. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a intervenção que vai ser realizada é ao nível da 
pavimentação. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Iluminação na Cidade. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Parece-me que em certas zonas de Mirandela a iluminação está a 
iniciar muito tarde, ou seja, às 20h20m parece-me que já é demasiado escuro para a iluminação começar a acender. E falo nisto ao 
longo da rua da república por exemplo, avenida das comunidades europeias e outras, quando outros bairros, possivelmente com 
menos habitação a essa hora já estão iluminados. 

Julgo eu que era necessário reavaliar os horários. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a iluminação é acionada por células fotoelétricas, muitas 
vezes a célula em função da luminosidade do dia, pode arrancar mais tarde relativamente a outra célula que está com uma 
luminosidade diferente. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Estações de Metro. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Deixo aqui uma sugestão relativamente às Estações de Metro. 

Se repararmos as nossas Estações do Metro estão muitíssimo vandalizadas, não só vandalizadas como desleixadas por parte da 
entidade que deve tomar conta desse património, que é a Câmara Municipal. 

O que sugeria em relação à Estação Jaques Delors, se repararem aquilo tem um articulado e na maior parte do articulado os vidros 
estão todos partidos, o articulado dá-lhe uma certa estética, mas na minha opinião mantinha-se o articulado mas sem vidros, mais 
vale não ter lá os vidros e assim não há vidros para vandalizar. 

Do ponto de vista estético mantinha a mesma leitura, não tinha era os custos de manutenção e não estaria tão disponível a atos de 
vandalismo. 

O que me preocupa, é que todo esse património, outrora ex-libris desta cidade e deste Município, está num completo abandono e 
não é atrativo para a cidade, já há claros sinais de fraca manutenção, ou de um completo desleixo por parte do poder político em 
relação a todo um património que outrora foi construído para modernizar esta cidade e modernizar o concelho. 

São situações simples, que não requerem dinheiro, requerem sim dedicação, não estou com isto a dizer que há falta de dedicação 
por parte dos funcionários, mas eu acho que há de facto falta de dedicação por parte da gestão política. 

Era bom que houvesse aqui uma nova maneira de pensar, gostaria de ver Mirandela com uma outra atitude perante estas situações 
simples de resolver. 

Tenho pena que o regulamento sobre a publicidade não tivesse sido levado à Assembleia Municipal e tivesse sido aprovado, até 
porque uma das sugestões que deixei lá, foi criar zonas para colocação de cartazes, colocação de outdoors, não só para promoção 
comercial, mas também de propaganda política, porque considero inaceitável, por exemplo, que se coloquem cartazes em cima de 
jardins ou junto a uma estátua que foi inaugurada aquando das festividades do Motoclube, acho que deixa muito a desejar para 
aquilo que é um património que valoriza a cidade, a cidade é conhecida por “Cidade Jardim” e independentemente de ser uma 
altura de campanha eleitoral, acho que tem de haver um certo respeito. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Ordem do Dia 
 
01 – Órgãos da Autarquia (OA). 
01/01 – Informação Financeira. 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, considerando que o intuito é o conhecimento 
atual da Dívida da Câmara Municipal, cumpre informar o seguinte: 
 

DESCRIÇÃO Valores em Euros 
1.º Saldo transitado de 2012 538.798,51 
2.º Receita cobrada de 01 de janeiro a 31 de agosto 21.063.125,25 
3.º Despesa paga de 01 de janeiro a 31 de agosto 20.649.008,39 
4.º Saldo de Tesouraria em 31 de agosto 952.915,37 
5.º Dívida a Instituições Bancárias a 31 de agosto 16.293.880,94 
6.º Dívida a Fornecedores, Empreiteiros e outras entidades em 31 de agosto 9.211.380,50 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
01/02 – Justificação de Faltas. 
 
---------- O Senhor Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização Dr. João Paulo Fraga, autorizado a 
intervir disse: Informo que a Senhora Vereadora, Dr.ª Júlia Maria A. Lima Sequeira Rodrigues não pode estar presente por 
motivos de saúde e o Senhor Vice-Presidente Dr. José Assunção Lopes Maçaira, não pode estar presente por motivos 
profissionais. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dos Senhores Vereadores 
ausentes. 

 
02 – Conhecimento de Despachos. 
02/01 – DUOT – SO de Obras Particulares e Loteamentos. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 02 de setembro, pelo Senhor Presidente que a seguir se 
transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 08/2013 
 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, 
informo o Executivo das decisões tomadas durante o período compreendido entre 19 e 30 de agosto de 2013. 
 

Comunicações Prévias Admitidas 

124/10 – Elsa Maria Pereira Colmeais – Instalação de estabelecimento de restauração e bebias – Loteamento dos Telheiros, Lote 18 – 
Mirandela.” 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
“INFORMAÇÃO N.º 18/2013 

 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5A/2002 de 11 de janeiro, informo 
o Executivo das decisões tomadas durante o período compreendido entre 19 e 30 de agosto de 2013. 
 

Autorizações de Utilização Deferidas 

61/13 – Serafim dos Anjos Vaz – Habitação – Rua dos Olivais, S. Pedro Velho; 

66/13 – Cancela & Carvalho, Lda – Pavilhão Desportivo – Rua das Oliveirinhas, Torre D. Chama; 

67/13 – Cancela & Carvalho, Lda – Pavilhão Escolar – Rua das Oliveirinhas, Torre D. Chama; 

69/13 – Cancela & Carvalho, Lda – Habitação – Rua das Oliveirinhas n.º 1, Torre D. Chama; 

74/13 – Armindo Augusto Aleixo Ochôa – Habitação – Bronceda; 

75/13 – Margarida da Conceição Reis – Habitação – Rua José Mariano, n.º 23, Vale de Salgueiro.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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“INFORMAÇÃO N.º 18/2013 
 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5A/2002 de 11 de janeiro, informo 
o Executivo das decisões tomadas durante o período compreendido entre 19 e 30 de agosto de 2013. 
 

Licenciamentos Deferidos 

59/12 – Christophe Eva Rene Ghislain Absilis – Alteração e ampliação de uma habitação – Bairro Nordeste, 50 – Cachão; 

27/13 – Luís Acácio Gomes – Alteração de edifício para estabelecimento de restauração e bebidas – Estrada Nacional n.º 24 – 
Mascarenhas; 

28/13 – Telmo Jorge Alves de Carvalho – Remodelação/reconstrução de uma moradia – Torre D. Chama.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/02 – DCMO – SO de Obras Municipais. 
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 04 de 
setembro, que se dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/03 – DAGFM – SO de Taxas e Licenças. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 02 de setembro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues, que a 
seguir se transcrevem: 
 

Informação n.º 40/SOTAL 
 
Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 02 de Janeiro de 2012, foram 
concedidos terrenos para sepultura durante o mês de agosto/2013. 
 

Nome Residência Cemitério 
Maria da Conceição e Rosa Maria Morais Mirandela Golfeiras 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 41/SOTAL 

 
Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 02 de Janeiro de 2012, foram 
concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro, durante o mês de agosto de 2013. 
 

Licenças de Festividade e de Ruído 
Nome do Requerente Localidade Licença 
Comissão de Festas de Vale de Asnes Vale de Asnes Festividade 
Comissão de Festas de Vale de Asnes Vale de Asnes Ruído 
Comissão de Festas de São Sebastião Mirandela Festividade 
Comissão de Festas de São Sebastião Mirandela Ruído 
Comissão de Festas do Vimieiro Vimieiro Festividade 
Comissão de Festas do Vimieiro Vimieiro Ruído 
Comissão de Festas dos Eivados Eivados Festividade 
Comissão de Festas dos Eivados Eivados Ruído 
Comissão de Festas de Vale da Sancha Vale da Sancha Festividade 
Comissão de Festas de Vale da Sancha Vale da Sancha Ruído 
Associação Cultural Recreat. e Desp.de Valbom dos Figos Valbom dos Figos Festividade 
Associação Cultural Recreat. e Desp. de Valbom dos Figos Valbom dos Figos Ruído 
Comissão de Festas de Mosteiró Mosteiró Festividade 
Comissão de Festas de Mosteiró Mosteiró Ruído 
Comissão de Festas de Nossa Senhora do Ó Golfeiras Festividade 
Comissão de Festas de Nossa Senhora do Ó Golfeiras Ruído 
Associação Amigos de Guide Guide Festividade 
Associação Amigos de Guide Guide Ruído 
Comissão de Festas de Mascarenhas Mascarenhas Festividade 
Comissão de Festas de Mascarenhas Mascarenhas Ruído 
Comissão de Festas de Vale de Madeiro Vale de Madeiro Festividade 
Comissão de Festas de Vale de Madeiro Vale de Madeiro Ruído 
Comissão de Festas da Freixedinha Freixedinha Festividade 
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Comissão de Festas da Freixedinha Freixedinha Ruído 
Comissão de Festas do Romeu Romeu Festividade 
Comissão de Festas do Romeu Romeu Ruído 
Comissão de Festas de Frechas Frechas Festividade 
Comissão de Festas de Frechas Frechas Ruído 
Comissão de Festas de Torre de Dona Chama Torre Dona Chama Festividade 
Comissão de Festas de Torre de Dona Chama Torre Dona Chama Ruído 
Comissão de Festas de Penedo Redondo Penedo Redondo Festividade 
Comissão de Festas de Penedo Redondo Penedo Redondo Ruído 
Comissão de Festas de São Sebastião Mirandela Festividade 
Comissão de Festas de São Sebastião Mirandela Ruído 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 42/SOTAL 

 
Informo V. Ex.ª, que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 02 de Janeiro de 2012, foram emitidos e 
renovados os seguintes Cartões de Ocupante do Mercado Municipal durante o mês de agosto/2013. 
 

 Concessão 
Nome Artigos Residência 
Maria Margarida Ferreira Produtos Agrícolas Contins 
Zélia da Conceição Silva Ferreira Produtos Hortícolas Contins 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 43/SOTAL 

 
Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 02 de Janeiro de 2012, foram 
concedidos as seguintes Licenças de Ocupação de Via Pública durante o mês agosto/2013. 
 

Titular Área Ocupada Local 
Génioregra, Lda. Esplanada (16m2) Mirandela 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 44/SOTAL 

 
Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 02 de Janeiro de 2012, foram 
concedidos os seguintes horários de Funcionamento durante o mês de agosto/2013. 
 

Nome Tipo de Estabelecimento Localidade 
Sílvia Alexandra Geraldo Alves Sobrinho Venda a Retalho Mirandela 
Alzira Maria de Oliveira Ferreira Pires Estabelecimento de Bebidas Mirandela 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
02/04 – OA – VI Modificação Orçamental, V Alteração ao Orçamento da Despesa, IV Alteração ao PAM e V 

Alteração ao PPI. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO autorizou por Despacho a mencionada VI Modificação ao Orçamento, V 
Alteração ao Orçamento da Despesa, IV Alteração ao PAM e V Alteração ao PPI – 2013, nos valores indicados no documento que 
se dá por reproduzido. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Há aqui um reforço para a aquisição de bens de capital, terrenos 
no valor de 135 mil €, o que é que a Câmara Municipal pretende comprar? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que esse valor refere-se às expropriações do acesso oeste à A4. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO perguntou: Quais são as intervenções que vão fazer nos cemitérios, tem aqui 
um reforço de 20 mil €? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que são intervenções que estão sempre a decorrer, 
pavimentações, limpeza, reparações, entre outras. 
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---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Estão a prever a construção definitiva de instalações sanitárias 
no cemitério velho, ou vai continuar com o contentor? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que vão ficar aquelas que estão lá, o que vai ser feito é um 
espaço para armazenamento de material e estão a ser feitos corrimões. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Que uso é que vai ser dado às instalações antigas dos bombeiros? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que existem várias hipóteses, neste momento está a funcionar 
como depósito arqueológico. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Mas depois disso? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que pode acontecer que continue a funcionar como depósito 
arqueológico. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 
 
03 – DAGFM – Subunidade Orgânica de Contabilidade e Tesouraria – Balancete. 
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 05 de setembro de 2013 que apresenta os seguintes valores: 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 947.586,41€ 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 1.029.952,38€ 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.977.538,79€ 

 
DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 59.884,44€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
04 – DAGFM – SO de Aprovisionamento e Património – Autorizações de Despesa Requisições. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 18/DAGFM-SA-RC de 06/09/2013 da Divisão de Administração Geral, Finanças e 
Modernização: 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, cumpre informar o Executivo que, no período 
compreendido de 23 de agosto de 2013 A 05 DE setembro DE 2013, foram efetuadas as requisições com os n.ºs 1122 a 1134, 1136 
a 1152, perfazendo o valor total de 186.353,17 €: 
 

Nome do Responsável Valores em Euros  
António José Pires Almor Branco 5.809,95 
José Assunção Lopes Maçaira --:-- 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues 180.543,22 
  
Requisições de valor igual ou inferior a 200,00€ 1.258,69 
Requisições de valor superior a 200,00€ 185.094,48 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
05 – DAGFM – SO de Contabilidade e Tesouraria – Autorizações de Despesa e Ordens de Pagamento. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 18/DAGFM de 06/09/2013 que a seguir se transcreve: 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, cumpre informar o Executivo que, no período 
compreendido de 23 agosto a 05 de setembro de 2013, foram efetuadas as seguintes autorizações de pagamento: 
 

DESCRIÇÃO Valores em Euros 
Ordens de Pagamento Orçamentais autorizadas 292.553,24 € 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 2.174,18€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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---------- 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 2 a 4, do art. 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 
n.º 5 – A/02, de 11 de janeiro, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei 
transcrever. 
 
 
 
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 14 horas e 40 minutos. 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
 

António Pires Almor Branco 
 
 

O Chefe da Divisão de Admin. Geral, 
Finanças e Modernização; 

 
__________________________ 

João Paulo Fraga 

 


