CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
ATA N.º 21/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO
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

Antes da Ordem do Dia
Intervenções na Cidade e Estradas Municipais.
---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO disse: Concordo com as intervenções que foram feitas quer na cidade, quer em
algumas Estradas Municipais, no entanto era também importante intervir na EM 206.1, junto da entrada para as Múrias existe lá
uma lomba já há alguns anos e que no decorrer destas intervenções poderiam tê-la corrigido, era uma questão que eu acho que era
conveniente por uma questão de segurança.
A outra diz respeito à EM 578 que vai do cruzamento de Mirandela à Freixeda, em dias de nevoeiro e a falta de pintura, deixa as
pessoas numa situação de pouca segurança.
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral Guedes Marques, autorizado a intervir disse: O Senhor
Vereador tem toda a razão na observação que fez, a EM 206.1 para além da situação que o Senhor Vereador referiu, tem também
alguns outros problemas, nomeadamente, cedência de alguns taludes, que precisam urgentemente de alguma correção, temos isso
presente e orçamentado, as intervenções que se fizeram para além das da cidade, foram na EM 578 com situações de pré-rotura de
um dos taludes derivados ainda do inverno passado.
A Câmara Municipal apresentou uma candidatura a um plano de emergência que foi proporcionado e ao qual a Câmara se
candidatou e sobre essa candidatura ainda não houve nenhuma resposta formal, estavam previstas mais intervenções,
nomeadamente na EM 578.
Em relação à sinalização, aquilo que está previsto é no mínimo pintar todo o eixo da estrada, porque não só nas zonas onde houve
reformulação de pavimento, como praticamente em toda a estrada, o eixo desapareceu praticamente e muito embora o pavimento
não esteja em muito boas condições para aceitar a sinalização, em primeiro lugar está a questão da segurança e nesse ponto de vista
está previsto ainda antes do inverno fazer a pintura do eixo.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Limpeza das Zonas Ribeirinhas.
---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS disse: Sobre a gestão das zonas ribeirinhas, já se sabe mais alguma coisa?
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que não há alterações. Está a ser discutido o novo enquadramento
legal.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

(Ata n.º 21/2016, de 31 de outubro)
Pág. 2 de 9

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 o Presidente da Junta de Freguesia de Torre D. Chama, Fernando Mesquita.
Dia 13 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Abertura do Congresso Medicina Integrativa do Nordeste.
Dia 14 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com a Administração EDP - Distribuição.
Dia 14 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM).
Dia 14 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Seminário sobre a Transparência: Uma Comunidade Esclarecida é uma Comunidade mais Participativa.
Dia 14 de outubro, em Ermesinde, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Encontro de Ex-Combatentes do Ultramar “Os Gringos”.
Dia 15 de outubro, em Mirandela, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Entrega de Prémios das provas de Natação da Associação Regional de Natação do Nordeste.
Dia 15 de outubro, na Piscina de Mirandela, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com o Núcleo Sportinguista de Mirandela.
Dia 17 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Receção/Reunião com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.
Dia 17 de outubro, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o VicePresidente Rui Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Reunião da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela (CPCJ).
Dia 17 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Ação de Formação e Sensibilização “Como Aproveitar os Desperdícios Alimentares”.
Dia 17 de outubro, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães e a
Vereadora Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Futsal Clube de Mirandela.
Dia 18 de outubro, 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 18 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com os alunos Finalistas da Esproarte.
Dia 19 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Frechas, Artur Reis.
Dia 19 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Sessão de Abertura da 2.ª Auditoria Interna de 2016.
Dia 20 de outubro, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora
Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Torre D. Chama, Fernando Mesquita.
Dia 20 de outubro, na Torre D. Chama, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador
Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Confraria da Nossa Senhora do Amparo, Sílvio Santos.
Dia 20 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho.
Dia 20 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Múrias, Mário Augusto.
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Dia 20 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Lamas D’Orelhão, Jorge Carvalho.
Dia 20 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro, José Fernandes.
Dia 20 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Sessão Inaugural da TUAMP – “Amplifica-te”, Sessão de Empreendedorismo da Agência para o Desenvolvimento
Regional do Vale do Tua e a EDP.
Dia 21 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Entrega de cabazes solidários com material escolar para alunos do Agrupamento de Escolas de Mirandela com o apoio do
Intermaché de Mirandela.
Dia 21 de outubro, no Auditório da ESM, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião com a representante da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Mirandela (AEM), Gabriela Lomba
Dia 21 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com os Docentes do Grupo 11.º B – Biologia Geologia do Agrupamento de Escolas de Mirandela (AEM).
Dia 21 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Apresentação do Livro “O Último Degrau” de Maria Leonida Teixeira.
Dia 22 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Campanha de angariação de bens alimentares promovida pelo Banco Solidário.
Dia 22 de outubro, no Intermaché, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com os Pais dos alunos da Residência de Estudantes.
Dia 23 de outubro, na Residência de Estudantes, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Sessão de Abertura das Jornadas de Medicina Geral e Familiar do Nordeste Transmontano.
Dia 24 de outubro, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora
Deolinda Ricardo.
• Reunião com a EDP – Produção, André Soeiro.
Dia 24 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela (CPCJ).
Dia 24 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Reunião com a Direção Geral de Veterinária e Alimentação.
Dia 25 de outubro, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT).
Dia 25 de outubro, em Macedo de Cavaleiros, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o VicePresidente Rui Magalhães.
• Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT).
Dia 25 de outubro, em Macedo de Cavaleiros, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o VicePresidente Rui Magalhães.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, João Fraga.
Dia 25 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abreiro, José Fernandes.
Dia 25 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Campanha de prevenção do cancro da mama.
Dia 26 de outubro, na ESM, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• ” Café Encontro” (CPCJ) .
Dia 26 de outubro, no Museu Municipal, esteve presente o Vice-Presidente Rui Magalhães e a Vereadora da Câmara Municipal
Deolinda Ricardo.
2. Eventos e outras ações:
• 14 de outubro – Sessão de Abertura do Congresso Medicina Integrativa do Nordeste.
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• 15 de outubro – Encontro de Ex-Combatentes do Ultramar “Os Gringos”.

• 15 de outubro – Entrega de Prémios das provas de Natação da Associação Regional de Natação do Nordeste.

• 17 de outubro – Receção ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

• 21 de outubro – Sessão Inaugural da TUAMP – “Amplifica-te” em Mirandela.

• 21 de outubro – Entrega de cabazes solidários com material escolar para alunos do Agrupamento de Escolas de Mirandela com
o apoio do Intermaché de Mirandela.
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• 24 de outubro – Sessão de Abertura das Jornadas de Medicina Geral e Familiar do Nordeste Transmontano.

”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01/03 – Aprovação da ata de 17 de outubro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 17
de outubro de 2016.

02 – Conhecimento de Despachos.
02/01 – DFT – SO Administrativa.
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 24 de outubro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a
seguir se transcrevem:
“INFORMAÇÃO N.º 01/2016
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 10 e 21 de outubro de 2016.
Autos de Embargo
Despacho de 16/09/2016 – António Rui Alves Fernandes – Construção de um muro de vedação e de um alpendre, na Rua D. Maria II –
Mirandela, sem que para o efeito possuísse qualquer licenciamento;
Despacho de 30/09/2016 – Marco Paulo Saldanha – Construção de um alpendre com churrasqueira, na Rua Jogos do Rio, n.º 138 –
Mirandela, sem que para o efeito possuísse qualquer licenciamento ou comunicação prévia;
Despacho de 03/10/2016 – Henrique Parente Cardoso – Execução de terraplanagem/desaterro de um lote de terreno, no Loteamento S.
Sebastião – Mirandela, sem que para o efeito possuísse qualquer licenciamento;
Despacho de 10/10/2016 – Adérito Manuel Gomes – Reabilitação de edifício em desacordo com o projeto, na Rua da República –
Mirandela.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 06/2016
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 10 e 21 de outubro de 2016
Pedidos de Informação Prévia Deferidos
5/16 – António José Simões Lopes dos Santos – Pedido de informação prévia para construção de um estabelecimento
comercial/serviços/armazém – Rua Eng.º Machado Vaz/Rua de Baixo – Mirandela;
7/16 – José Manuel Cristóvão Veríssimo – Pedido de informação para construção de uma moradia – Lugar de Laranjal –
Mascarenhas.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 19/2016
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 10 e 21 de outubro de 2016.
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Autorizações de utilização deferidas
56/16 – Herdeiro de António Maria Pilão – Habitação – Rua Venâncio Calhau, n.º 1 – Mascarenhas;
58/16 – Telmo Jorge Galvão Seixas – Armazém agrícola – Lugar de Paredinhas – Frechas;
59/16 – Rogério José Romão – Garagem – Loteamento da Cocheira, Lote 5 – Mirandela;
60/16 – António dos Santos Palas – Armazém para Industria e Serviços – Rua da Estrecada, 79 – Vila Novas das Patas;
61/16 – Maria da Luz Lage – Armazém agrícola – Lugar do Carneiro – Abreiro;
62/16 – José Inácio Valente – Armazém para Comércio e Serviços – Lugar de Lameirinhas – Cruzamento da Bouça;
63/16 – Rui Paulo Carcau Contins – Habitação - Lugar de Azenha – Passos.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 19/2016
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 10 e 21 de outubro de 2016.
Licenciamentos Deferidos
67/16 – Rui Manuel Monteiro Lopes – Construção de uma garagem – Rua Dr. Joaquim Trigo de Negreiros – Avidagos.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

02/02 – DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento.
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 25 de
outubro, que se dá por reproduzido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

03/OA – Proposta de Orçamento Municipal para o ano económico de 2017.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 26/10/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Assunto: Proposta de Orçamento Municipal para o ano económico de 2017
De acordo com o estabelecido no art.º 45 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, o órgão executivo apresenta
ao órgão deliberativo, até 31 de outubro de cada ano, a proposta de orçamento municipal para o ano económico seguinte.
Nesta conformidade, submete-se à aprovação Câmara Municipal, para posterior apresentação à Assembleia Municipal a Proposta
de Orçamento Municipal para o ano económico de 2017.”
---------- Vem acompanhada de Proposta de Orçamento Municipal para o ano económico de 2017, documento que se anexa e se
dá por reproduzido.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com seis votos a favor (quatro dos membros do PSD,
um do membro do PS José Manuel Morais e um do membro do CDS/PP Carlos Freitas) e um voto
contra do membro do PS João Casado, conforme proposto:
1 - Aprovar a Proposta de Orçamento Municipal para o ano económico de 2017;
2 – Apresentar à Assembleia Municipal a referida Proposta.
---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS apresentou a seguinte Declaração de Voto:
“Declaração de Voto
Na sequência do que vem acontecendo nestes últimos dois anos a Câmara Municipal de Mirandela apresenta-nos uma proposta de
orçamento, para o ano de 2017, assente numa base rigorosa e consciente das limitações impostas pelos compromissos assumidos e
inscritos no Plano de Saneamento Financeiro, ainda em curso, que condicionam os investimentos e sugerem uma maior atenção no
que concerne à contenção e redução da despesa.
Esta proposta de orçamento, cujo montante ascende a 31.328.138,00 €, mais 6.152.324,00 €, relativamente ao ano de 2016, é
justificada pelos investimentos em equipamentos de educação, cuja concretização está prevista para o ano de 2017.
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Mesmo assim, mantém, por um lado, a aproximação à receita que efetivamente se pretende cobrar, acrescida dos valores
relacionados com as candidaturas comunitárias, entretanto já aprovadas e, por outro, procura a melhoria das taxas de execução do
orçamento da despesa.
Por conseguinte, dever-se-á, e mais uma vez, enaltecer a elaboração da presente proposta de orçamento para 2017, porquanto o
Executivo continua a demonstrar, inequivocamente, que pretende manter a estratégia, que venho também defendendo, no que
concerne à consolidação financeira da Câmara Municipal de Mirandela, procurando preservar o seu bom nome enquanto parceiro
dos diversos atores da nossa sociedade.
Mesmo continuando prisioneiro do Plano de Saneamento Financeiro, o Executivo demonstra mais uma vez, com esta proposta de
orçamento, não querer perder a oportunidade de um novo ciclo de desenvolvimento franqueado pelo novo quadro comunitário,
assumindo, de igual modo, compromissos de gestão rigorosa cujos resultados, relacionados com a sustentabilidade económica e
financeira da Câmara Municipal de Mirandela, irão fazer-se notar no futuro.
Pelo que acima explicitei decidi votar favoravelmente a presente proposta de Orçamento para 2017.”
---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS apresentou a seguinte Declaração de Voto:
“Declaração de Voto
Em relação ao Orçamento, ele para mim é equilibrado, embora muito mais ambicioso que o anterior, o que vai obrigar a um maior
rigor nas contas, mas vou votar favoravelmente.”
---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO apresentou a seguinte Declaração de Voto:
“Declaração de Voto
Relativamente ao Orçamento para o ano de 2017, vou realçar que concordo com a matriz adotada, isto é, os mapas da
despesa/receita, bastante próximos da real execução do Município, ou a caminhar para este nível, como documenta a parte do
Orçamento Participativo, temos uma possibilidade de investimento real na estratégia do Município, continua com um nível de
impostos que é necessário para fazer face ao equilíbrio do Município.
Não vou optar por uma intervenção como em anos anteriores, que é fazer um relato de análise ao nível das rubricas para cada
espacialidade.
Deixo aqui um conceito que não é novo, mas que tem bastante aplicabilidade em questões políticas, que é a chamada consciência
política, porque comentar que o valor proposto para o Orçamento Participativo é manifestamente baixo, comentar que o Orçamento
face a anos anteriores ou nomeadamente, no Plano de Investimentos previsto pelo Município, é elevado ou não, comentar que o
valor proposto para as transferências para as Juntas de Freguesia é minimalista, quando estamos a entrar no espaço das Autárquicas
de 2017, comentar que alguns investimentos feitos no passado se tornaram verdadeiros descalabros financeiros no presente,
comentar o nível de endividamento das empresas participadas, como a AIN, comentar a reestruturação do Município de Mirandela.
Tudo isto depende da sensibilidade de criar na opinião pública do concelho, de uma forma generalista o ideal político de cada
partido.
É evidente que é preciso ter um caráter muito forte para saber lidar ou justificar estas várias opções, logo a consciência política, por
vezes pode ser bastante deturpada, pode ser por vezes traiçoeira, dada a panóplia de interpretações subjetivas que possamos tomar,
no momento da interpretação ou justificação da tomada de posição.
No fundo, basta saber qual é o papel a que nos propusemos, qual é a posição que ocupamos e sabermos contudo justificar os
pontos de vista numa base credível.
Daí ser necessário cada vez mais um projeto sólido, consistente, em que seja perfeitamente visível qual o caminho que pretendemos
para o nosso Município e não continuar a dependência da consciência política da subjetividade, que nos obriga na maioria das
vezes, a tomar uma posição frágil, em comparação com o projeto que deveríamos seguir.
Em conformidade com o que está traduzido nesta Declaração de Voto, eu opto pelo voto em consciência política, que é o voto
contra.”
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO apresentou a seguinte Declaração de Voto:
“Declaração de Voto
A minha Declaração de Voto será efetuada na apresentação da Proposta final do Orçamento, em conjunto com as Grandes Opções
do Plano, também da Câmara Municipal.”

04/OA – Proposta de Apoio à Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 26/10/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Assunto: Apoio à Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses
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A recente reabilitação do edifício sede da Associação dos Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM), traduziu-se
também num aumento de encargos com a manutenção e mesmo de equipamentos necessários para o regular funcionamento das
instalações.
Desde a sua reabilitação o edifício tem estado a apoiar diferentes coletividades o que traduz o seu interesse público.
Assim, e considerando que as receitas da ASMAM se resumem às atuações de verão da Banda 1º Maio e que essas mesmas receitas
são aplicadas na própria Banda, proponho a atribuição de um subsídio com caráter excecional de 10.000,00€ para apoio às
atividades correntes desta associação.”
---------- Processo despesa n.º 2443 de 26/10/2016.
---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS perguntou: As obras estão realizadas?
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que as obras estão concluídas, neste momento a dificuldade tem sido
receber o resto do dinheiro que tinha sido aplicado e também porque a Câmara Municipal reduziu o subsídio gradualmente e eles
têm tido dificuldades na manutenção, uma vez que eles têm cedido o espaço a algumas instituições o que faz com que tenham um
acréscimo de custos.
---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO disse: Eu há já algum tempo falei que isto era extremamente importante para o
Município, se possível, que todos os subsídios ou todas as verbas despendidas para investimento, infraestruturas, neste caso
edifícios, arruamentos, arranjos e outras, que fosse considerada uma proposta em termos da Câmara e que houvesse, quando há
transferência desse capital, que houvesse um registo notarial em que o Município ficaria com uma parte do edifício.
Eu voltava a reiterar e dizer que gostava que isso fosse implementado, se possível e se concordarem com ela.
Para qualquer tipo de apoio, o dinheiro que sai da Câmara Municipal que é dinheiro público e que é dado a outra instituição,
ficasse numa escritura pública, em que o Município tivesse sempre uma palavra a dizer no futuro relativamente a isso. Não sei se
juridicamente é possível, mas deixo aqui a minha sugestão.
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que parece uma boa sugestão.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Apoio à Associação de Socorros
Mútuos dos Artistas Mirandelenses no valor de 10.000,00 € (dez mil euros), para apoio às
atividades correntes desta Associação, conforme proposto.

05/OA – Proposta de Horários de Comércio Tradicional.
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 26/10/2016, com o seguinte teor:
“PROPOSTA
Assunto: Horários de Comércio Tradicional
A promoção e valorização comercial assentam em diversos vetores, desde a animação, à diversificação ou mesmo à diferenciação.
Nesse sentido, a Câmara Municipal e a MIRCOM têm vindo a promover um conjunto de iniciativas com o objetivo de valorizar e
animar o comércio tradicional de Mirandela e motivar os comerciantes para o incremento da atratividade da oferta local.
São exemplos as promoções de Páscoa, em que foram oferecidos vales de produtos regionais em aquisições no comércio
tradicional, os Talentos de Mirandela em que as localizações foram associadas a horários de funcionamentos noturnos e ofertas de
brindes ou ainda os Sábado em Grande em que são realizados descontos diretos pelos comerciantes.
Neste momento está em planeamento o Sábado em Grande associado ao São Martinho em um conjunto de iniciativas para o Natal,
para lá da tradicional iluminação.
Uma das componentes importantes na dinamização comercial prende-se com os horários de funcionamento praticados pelos
estabelecimentos comerciais e a sua adaptação aos fluxos comerciais e às épocas específicas de maior consumo.
Nesse sentido, e considerando a necessidade de incentivar o comércio tradicional para se tornar mais atrativo proponho que entre 1
de novembro e 1 de janeiro seja deliberada a autorização para a prática de horários livres, em feriados, fim-de-semana e em dias
específicos em que ocorram ações de promoção.”
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que a Câmara Municipal vai ter um programa animação comercial
que para além do dia de amanhã, iremos ter os chamados “sábados em grande” e teremos também várias atividades comerciais e a
ideia é que todo o comércio se associe um pouco a esta dinâmica comercial e possam de alguma forma beneficiar com este horário.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prática de horários livres entre o
dia 01 de novembro de 2016 a 01 de janeiro de 2017, em feriados, fins-de-semana e em dias
específicos em que ocorram ações de promoção, conforme proposto.
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06/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Resumo Diário.
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 25 de outubro de 2016 que apresenta os seguintes valores:
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------TOTAL DE DISPONIBILIDADES ----------------------------------------------

1.273.454,10€
842.492404€
2.115.946,50€

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

80.950,37€

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

07/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Ordens de Pagamento.
---------- Foi presente a informação n.º 22/DAF de 26/10/2016 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 12 a 25 de outubro de 2016, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no montante
total de 556.612,80 €:
Descrição
Ordens de Pagamento Orçamentais
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria

Valores em €
556.458,53 €
154,27 €

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

08/DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa.
---------- Foi presente a informação n.º 22/DSO de 26/10/2016 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 12 a 25 de outubro de 2016, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa
no montante total de 157.504,55 €:
Nome do Responsável
António José Pires Almor Branco
Rui Fernando Moreira Magalhães
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
Manuel Carlos Pereira Rodrigues

Valores em €
157.504,55
--:---:---:--

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 10 horas.

O Presidente da Câmara Municipal;
__________________________
António Pires Almor Branco
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira;
__________________________
João Paulo Fraga

