CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
ATA N.º 13/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO
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

Ata da Reunião Anterior

- Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido
previamente distribuída a todos os membros do executivo

Outras Presenças:

- Jorge Eduardo Guedes Marques
Diretor do Departamento de Coordenação Geral

Local da Reunião:

- Paços do Concelho – Salão Nobre da Câmara Municipal

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 Águas do Norte.
Dia 08 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Presidente do Grupo Desportivo do Cachão.
Dia 08 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião CIM–TTM – Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.
Dia 08 de junho, em Vimioso, estiveram presentes a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel
Rodrigues.
• Assembleia-Geral da CIM–TTM – Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes.
Dia 09 de junho, no Aterro de Urjais, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Confraria de N.ª Sr.ª do Amparo.
Dia 09 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Aniversário do Ginásio Clube de Mirandela.
Dia 09 de junho, no Ginásio Clube de Mirandela, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Comemorações do 90.º Aniversário do Sport Clube de Mirandela.
Dia 10 de junho, na sede do SCM, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente Rui
Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Entrega de prémios do Torneio de Pesca Desportiva organizado pela Comissão de Festas de “Nossa Senhora do Ó”.
Dia 10 de junho, em Golfeiras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora Deolinda
Ricardo.
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• Festa de Encerramento da Época 2015/2016 do Grupo Desportivo do Cachão.
Dia 12 de junho, no Cachão, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, e o Vereador Manuel
Rodrigues.
• Concurso de Pesca Desportiva Inter Clubes em Mirandela.
Dia 12 de junho, em Mirandela, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Reunião da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela (CPCJ).
Dia 13 de junho, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Reunião da CIM–TTM – Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes com os Diretores dos Agrupamentos
de Escolas.
Dia 13 de junho, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Freixeda e Vila Verde, André Geraldo.
Dia 13 de junho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com a Comissão Fabriqueira de Cedães e o Presidente da Junta de Freguesia de Cedães.
Dia 14 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Coronel Amílcar Ribeiro Comandante do Comando Territorial da GNR de Bragança e Presidente da
Junta de Freguesia de Torre D. Chama, Fernando Mesquita.
Dia 14 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com Artur Cascarejo do Parque Regional Natural do Vale do Tua e José Fernandes, Presidente da Junta de
Freguesia de Abreiro.
Dia 14 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Presidente da Associação de Futebol de Bragança, António Ramos.
Dia 14 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião do Grupo de Trabalho do Projeto Educativo Municipal.
Dia 14 de junho, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com a Academia de Música Jovem.
Dia 14 de junho, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Torre D. Chama, Fernando Mesquita.
Dia 14 de junho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Cedães, António Martins.
Dia 14 de junho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Secretário-Geral do Eixo Atlântico, Xoán V. Mao.
Dia 15 de junho, no Porto, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião do Conselho Geral da DESTEQUE – Associação Desenvolvimento Terra Quente.
Dia 15 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Presidente do Grupo Desportivo do Cachão, Pedro Grilo.
Dia 15 de junho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela.
Dia 15 de junho, no AEM, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda
Ricardo.
• Reunião com a DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Associação de Municípios Terra Quente
Transmontana (AMTQT).
Dia 16 de junho, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora
Deolinda Ricardo.
• Reunião com a Direção da NucliSol Jean Piaget.
Dia 16 de junho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, Manuel Madureira.
Dia 16 de junho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, João Fraga.
Dia 16 de junho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Inauguração da Exposição “Santo António em Mirandela – Da arte da memória… à arte das mãos”.
Dia 18 de Maio, no Salão Nobre, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente Rui
Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Inauguração das Obras de Restauro e Reabertura ao culto da Igreja da Misericórdia.
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Dia 18 de Maio, na Igreja da Misericórdia, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o VicePresidente Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Feira do “Queijo e do Mel” em Pereira.
Dia 19 de junho, em Pereira, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente Rui
Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Laboratório de Participação Pública sobre a “Música”.
Dia 20 de junho, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o VicePresidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.
• Reunião da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela (CPCJ).
Dia 20 de junho, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Apresentação do Programa de Empreendedorismo da Agência de Desenvolvimento Regional Vale do Tua (ADRVT).
Dia 21 de junho, em Vila Flor, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Laboratório de Participação Pública sobre “Novos conteúdos e Media transmontanos”.
Dia 22 de junho, no Auditório EsACT, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora
Deolinda Ricardo.
2. Eventos e outras ações:
•

10 de junho – Comemorações do 90.º Aniversário do Sport Clube de Mirandela.

• 12 de junho – Festa de Encerramento da Época 2015/2016 do Grupo Desportivo do Cachão.

• 18 de junho – Inauguração da Exposição “Santo António em Mirandela”.

• 18 de junho – Inauguração das Obras de Restauro e Reabertura ao culto da Igreja da Misericórdia.
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• 19 de junho – Feira do “Queijo e do Mel” em Pereira.

•

20 de maio – Laboratório de Participação Pública sobre a “Música”.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01/02 – Aprovação da ata de 13 de junho.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 13
de junho de 2016.

02 – Conhecimento de Despachos.
02/01 – DFT – SO Administrativa.
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 20 de junho, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a
seguir se transcrevem:
“INFORMAÇÃO N.º 04/2016
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 22 de abril a 20 de junho de 2016
Pedidos de Informação Prévia Indeferidos
3/16 – Sonae RP – Retails Properties, S. A. – Pedido de informação prévia para obras de edificação de comércio a retalho – Rua da
Força Aérea – Mirandela.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 11/2016
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 23 de maio a 20 de junho de 2016.
Autorizações de Utilização Deferidas
28/16 – Geraldo dos Santos Caseiro – Estabelecimento de Restauração - Take Away - Rua Simão Marques, n.º 16 - Mirandela;
29/16 – Mirapapel, Lda. – Indústria – E.N 15 – Lugar Vale D’ Agne - Mirandela;
30/16 – Amílcar Augusto Gomes – Habitação – Barcel.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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“INFORMAÇÃO N.º 11/2016
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 23 de maio a 20 de junho de 2016.
Licenciamentos Deferidos
15/16 – Ana Paula Pito Areias – Reconstrução de uma moradia – Longra – Fundo do Povo – Barcel;
36/16 – César Antunes Quitério – Construção de uma habitação unifamiliar – Av.ª Ponte Europa, Lote n.º 7 – Mirandela.”
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 21 de junho,
que se dá por reproduzido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

03/OA – Proposta do Início de Procedimento de Alteração do Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do
Município de Mirandela.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 16/06/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Assunto: Início do Procedimento de Alteração do Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Mirandela
O Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Mirandela no seu artigo 56.º consagra como contraordenação a
manutenção de terrenos, logradouros e prédios não habitados em condições de manifesta insalubridade e em estado que potencie o
perigo de incêndio e por sua vez comina esses comportamentos com uma moldura sancionatória.
No entanto, existe um vazio legal que discipline a forma de gestão de combustíveis em terrenos privados situados em espaços
urbanos e urbanizáveis, nessa medida considera-se necessário incluir nesse regulamento um capítulo que discipline essa mesma
matéria.
Assim, face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa, da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do estabelecido no
artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto na sua atual redação, na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na sua atual
redação, na Lei n.º 23/96, de 26 de julho na sua atual redação, na Portaria n.º 34/2011, de 13 de janeiro, no Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de setembro na sua atual redação e do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código de Procedimento Administrativo,
aprovado em Anexo pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro, aprovar o início do procedimento de alteração do Regulamento
de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Mirandela.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Início do Procedimento de
Alteração do Regulamento de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Mirandela,
conforme proposto.

04/OA – Proposta do Início de Procedimento de Alteração do Regulamento dos Apoios Económicos do
Município de Mirandela.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 16/06/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Assunto: Início do Procedimento de Alteração do Regulamento dos Apoios Económicos do Município de Mirandela
Torna-se necessário fazer alterações ao Regulamento de Apoios Económico, ao nível da Ação Social Escolar, uma vez que houve
um aumento de verba a este nível, e se pretende para além do apoio que já acontece ao nível dos manuais escolares e refeições,
apoiar ainda ao nível do material escolar.
Assim, face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da
República Portuguesa, da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do disposto no n.º 1
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do artigo 98.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado em Anexo pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de janeiro,
aprovar o início do procedimento de alteração do Regulamento dos Apoios Económicos do Município de Mirandela.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Início do Procedimento de
Alteração do Regulamento dos Apoios Económicos do Município de Mirandela”, conforme
proposto.

05/OA – Proposta de Atribuição do Valor da Bolsa de Formação – Regulamento do Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres – “Verão Jovem”.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 21/06/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Assunto: Proposta de Atribuição de Valor da Bolsa de Formação
- Regulamento do Programa Municipal de Ocupação de Tempos Livres – “Verão Jovem”
Nos termos do disposto no Artigo 8.º - Direitos dos Jovens Participantes do Regulamento do Programa Municipal de
Ocupação de Tempos Livres – “Verão Jovem” os jovens participantes durante o período de ocupação no Programa têm direito:
a) A um seguro de Acidentes Pessoais da responsabilidade da Câmara Municipal, o qual cobrirá não só os acidentes ocorridos
durante o programa, mas também os que tiverem lugar durante as deslocações entre o local do Programa e a residência do
jovem;
b) A uma bolsa de formação por cada turno do Programa e cujo montante é aprovado e fixado anualmente de acordo com a
dotação orçamental do Município.
A bolsa referida na alínea b) do número anterior não tem caráter de remuneração/retribuição de qualquer prestação de serviço e
estará a pagamento a partir da segunda quinzena do mês seguinte ao da conclusão do turno do Programa, através de transferência
bancária ou emissão de cheque, conforme preferência indicada pelo jovem na inscrição.
Nesse sentido proponho que o valor da bolsa de formação, por cada turno, seja fixada em 30 euros por participante, para um limite
máximo de 50 participantes por turno.
Caso se verifique um elevado número de inscrições, será ponderado o limite agora estabelecido de participantes por turno.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto:
1 – Aprovar que o valor da Bolsa seja fixado em 30,00 € (trinta euros) por participante;
2 – Aprovar o limite máximo de 50 (cinquenta) participantes por turno.

06/OA – Proposta de Constituição da Comissão de Vistorias.
---------- Foi presente um Parecer subscrito pelo Chefe da Divisão de Fomento Territorial Paulo Magalhães em 09/06/2016, com o
seguinte teor:
“De acordo com o previsto no n.º 2, do art.º 65.º do decreto lei 555/99 de 16/12, na redação dada pelo decreto lei 136/2014 de
9/06, a comissão de vistorias é constituída no mínimo por três técnicos municipais a designar pela Câmara Municipal dos quais
pelo menos dois devem ter formação e habilitação legal para assinar projetos correspondentes à obra a objeto da vistoria.
Nestes termos propõem-se uma comissão de vistorias com a seguinte composição:
Membros efetivos:
Eng.º Luís Beleza
Eng.º José Manuel Necho
Fiscal Carlos Rebelo
Membros suplentes:
Eng.º Luís Vinhais
Eng.ª Alice Correia
Arq.ª Adelaide Carpinteiro
À consideração superior “
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral Guedes Marques em 09/06/2016, emitiu o seguinte Parecer:
“Propõe-se a aprovação da comissão com a constituição referida/proposta pelo Chefe da DFT.”
---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 13/06/2016, exarou o seguinte Despacho:
“De acordo,
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À reunião de Câmara para aprovação da constituição da Comissão de Vistorias conforme proposta.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Constituição da Comissão de
Vistorias, conforme proposto.

07/OA – Proposta de Constituição da Comissão de Vistorias no Âmbito da Segurança.
---------- Foi presente um Parecer subscrito pelo Chefe da Divisão de Fomento Territorial Paulo Magalhães em 09/06/2016, com o
seguinte teor:
“De acordo com o previsto no n.º1, do art.º 90.º do decreto-lei 555/99 de 16/12, na redação dada pelo decreto-lei 136/2014 de
9/06, a comissão de vistorias é constituída no mínimo por três técnicos municipais a designar pela Câmara Municipal dos quais
pelo menos dois devem ter formação e habilitação legal para assinar projetos correspondentes à obra a objeto da vistoria.
Nestes termos propõem-se uma comissão de vistorias com a seguinte composição:
Membros efetivos:
Arq.º Henrique Pereira
Eng.º Cristiano Ricardo
Eng.º José Manuel Necho
Membros suplentes:
Eng.º Rui Fernandes
Eng.ª Alice Correia
Arq.ª Celene Marta
À consideração superior “
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral Guedes Marques em 09/06/2016, emitiu o seguinte Parecer:
“Propõe-se a aprovação da comissão com a constituição referida/proposta pelo Chefe da DFT.”
---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 13/06/2016, exarou o seguinte Despacho:
“De acordo,
À reunião de Câmara para aprovação da constituição da Comissão de Vistorias conforme proposta.”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Constituição da Comissão de
Vistorias no Âmbito da Segurança, conforme proposto.

08/OA – Apoio às Juntas de Freguesia do Concelho de Mirandela.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 20/06/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Apoio às Juntas de Freguesia do Concelho de Mirandela
Considerando as situações excecionais que ocorreram no território concelhio, provocado por um conjunto de várias situações
climatéricas anormais marcadas por pluviosidade torrencial que afetaram todo o país, traduziram inundações desmesuradas em
todas as Freguesia/Uniões de Freguesia do Concelho de Mirandela, provocando diversos danos em estruturas de natureza pública
com necessidade de intervenção urgente, essencialmente ao nível do arranjo de caminhos rurais e reconstrução de muros de suporte
de terras.
No sentido de repor a normalidade, submete-se à deliberação da Câmara Municipal a aprovação de um subsídio a atribuir a cada
Freguesia/União de Freguesia do Concelho de Mirandela no montante de 2.000,00€.”
---------- Processo despesa n.º 1562 de 21/06/2016.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio a cada
Freguesia/União de Freguesia do Concelho de Mirandela no montante de 2.000,00€ (dois mil
euros), conforme proposto.

09/OA – Proposta de Atribuição de Prémios aos Vencedores do Concurso de Ideias “Escola Empreendedora
2016”.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor em 22/06/2016, com o
seguinte teor:
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“PROPOSTA
Assunto: Proposta de atribuição de prémios aos vencedores do Concurso de Ideias “Escola Empreendedora 2016”
Com o objetivo sensibilizar e motivar os jovens para as práticas empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa e dinamismo
no Concelho, o Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor – GAEE lançou em 2014 o Concurso de Ideias “Escola
Empreendedora”.
O Concurso de Ideias “Escola Empreendedora” destina-se a alunos, desde que a frequentar o ensino secundário ou curso
profissional com equivalência ao ensino secundário em estabelecimento de ensino ou centro de formação profissional do concelho
de Mirandela e tem como objetivo central angariar ideias de negócio de diversos setores de atividade, que tenham viabilidade para
a região, estimulando ao mesmo tempo as capacidades empreendedoras dos alunos.
Na edição de 2016 foram rececionadas 6 candidaturas, que envolveram 3 escolas participantes, 20 alunos e 7 professores
orientadores.
A análise das candidaturas ficou a cargo do júri, constituído pelos sete parceiros do GAEE.
Pelo exposto, e considerando que:
•

Em regulamento do concurso previa-se a atribuição de prémios no valor de 300,00€, 150,00€ e 50,00€ respetivamente aos 1.º,
2.º e 3.º classificados;

•

Esta iniciativa promove os valores participativos e empreendedores dos alunos das escolas de Mirandela;

•

O Concurso de Ideias “Escola Empreendedora” é uma iniciativa distinguida com o selo do Programa Estratégico +e +i,
atribuído pelo Ministério da Economia, pela importância da sua contribuição para o estímulo da cultura e das práticas de
empreendedorismo e inovação em Portugal;

•

Os prémios das Edições de 2014 e 2015 foram apoiados pelo Município de Mirandela;

Considerando ainda a classificação final da edição de 2016, ordenada de acordo com a grelha seguinte:
Projeto

Alunos participantes

Escola

Classificação

Easy Power gerador solar
portátil

Rafael Alberto Freitas Branco
Juliana Alexandra Morais Martins

1º

David Correia

CONSULTUA – Ensino e
Formação Profissional,
Lda

Viagem à tradição
- Gaita de foles

António João dos Santos F. e
Malta Gomes

Escola Profissional de
Arte de Mirandela

2º

Sandra Raquel Meias Monteiro
Cordeiro
AquaTua

Marta Isabel Sá Pinto
Ângela Maria Alves Saldanha

CONSULTUA – Ensino e
Formação Profissional, Lda.

3º

Aida Filipe Martins Pereira
Alexandra Gabriela Lopes Pereira
Propõe-se que a Câmara Municipal de Mirandela, delibere atribuir os prémios contantes do Regulamento do Concurso de Ideias
“Escola Empreendedora” aos três primeiros classificados nos valores líquidos de 300,00€, 150,00€ e 50,00€ respetivamente.”
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 21/06/2016, exarou o seguinte Despacho:
“À reunião.”
---------- Processo despesa n.º 1565 de 21/06/2016.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos prémios constantes
do Regulamento do Concurso de Ideias “Escola Empreendedora 2016” aos três primeiros
classificados nos valores de 300,00€, 150,00€ e 50,00€ respetivamente, conforme proposto.

10/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego – Iniciativa “Emprego
já” - Construções Artur Gomes Lda.
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 11489 em 21/06/2016, com o seguinte teor:
“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego – Iniciativa “Emprego Já”
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo à
Criação de Emprego, junto enviamos a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara
Municipal:
- Construções Artur Gomes, Lda.”
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---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida.
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 21/06/2016, exarou o seguinte Despacho:
“À Reunião.”
---------- Processo despesa n.º 1570 de 22/06/2016.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio não
reembolsável previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE majorado pelo disposto no n.º 2, alínea a) do
mesmo artigo (inscrito no Serviço de Emprego há pelo menos 12 meses consecutivos), no valor
global de 1.200,00€ (50% após a comprovação da celebração do contrato de trabalho e os
restantes 50% após o decurso de um período não inferior a 12 meses e após comprovação do
estrito cumprimento das obrigações legais inerentes ao contrato de trabalho) a Construções Artur
Gomes, Lda., conforme proposto.

11/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego – Iniciativa “Emprego
já” - Génioregra, Unipessoal Lda.
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 11490 em 21/06/2016, com o seguinte teor:
“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego – Iniciativa “Emprego Já”
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo à
Criação de Emprego, junto enviamos a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara
Municipal:
- Génioregra, Unipessoal Lda.”
---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida.
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 21/06/2016, exarou o seguinte Despacho:
“À Reunião.”
---------- Processo despesa n.º 1570 de 22/06/2016.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio não
reembolsável previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE majorado pelo disposto no n.º 2, alínea a) do
mesmo artigo (inscrito no Serviço de Emprego há pelo menos 12 meses consecutivos), no valor
global de 1.200,00€ (50% após a comprovação da celebração do contrato de trabalho e os
restantes 50% após o decurso de um período não inferior a 12 meses e após comprovação do
estrito cumprimento das obrigações legais inerentes ao contrato de trabalho) a Génioregra,
Unipessoal Lda., conforme proposto.

12/OA – Candidaturas no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego – Iniciativa “Emprego
já” - Elisabete Maria Teixeira Ochôa.
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 11490 em 21/06/2016, com o seguinte teor:
“Assunto: Envio de candidaturas a Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego – Iniciativa “Emprego Já”
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo à
Criação de Emprego, junto enviamos as seguintes candidaturas instruídas e avaliadas tecnicamente para pronúncia da Câmara
Municipal:
- Elisabete Maria Teixeira Ochôa.”
---------- Vem acompanhado de pareceres da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida.
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 21/06/2016, exarou o seguinte Despacho:
“À Reunião.”
---------- Processo despesa n.º 1574 de 22/06/2016.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio não
reembolsável previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE majorado pelo disposto no n.º 2, alínea a) do
mesmo artigo (inscrito no Serviço de Emprego há pelo menos 12 meses consecutivos), no valor
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global de 3.600,00€ (50% após a comprovação da celebração dos contratos de trabalho e os
restantes 50% após o decurso de um período não inferior a 12 meses e após comprovação do
estrito cumprimento das obrigações legais inerentes ao contrato de trabalho) a Elisabete Maria
Teixeira Ochôa, conforme proposto.

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL
13/DAF – Área Funcional de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Resumo Diário.
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 21 de junho de 2016 que apresenta os seguintes valores:
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------TOTAL DE DISPONIBILIDADES ----------------------------------------------

1.303.587,87€
924.469,98€
2.228.057,85€

DOCUMENTOS---------------------------------------------------------------------

81.151,44€

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

14/DAF – Área Funcional de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Ordens de Pagamento.
---------- Foi presente a informação n.º 13/DAF de 22/06/2016 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 07 a 21 de junho de 2016, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no montante
total de 1.413.635,92 €:
Descrição
Ordens de Pagamento Orçamentais
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria

Valores em €
1.323.201,58 €
90.434,34 €

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

15/DSO – Área Funcional de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa.
---------- Foi presente a informação n.º 13/DSO de 22/06/2016 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 07 a 21 de junho de 2016, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa no
montante total de 245.035,44 €:
Nome do Responsável
António José Pires Almor Branco
Rui Fernando Moreira Magalhães
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
Manuel Carlos Pereira Rodrigues

Valores em €
245.035,44
--:---:---:--

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, na sua atual
redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever.
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 09 horas e 45 minutos.
O Presidente da Câmara Municipal;
__________________________
António Pires Almor Branco
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;
__________________________
João Paulo Fraga

