CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
ATA N.º 24/2016
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO
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
40 Anos de Poder Local Democrático em Mirandela.
---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS disse:
“Vamos comemorar hoje 40 anos de Poder Local Democrático, definitivamente uma data que não poderíamos deixar em branco. O
ano de 1976 revelou-se um marco fundamental da democracia – a 2 de abril é aprovada a Constituição da República Portuguesa e a
12 de dezembro realizam-se as primeiras eleições autárquicas livres. Não nos devemos esquecer que, anteriormente ao 25 de Abril,
as câmaras municipais eram corpos administrativos e faziam parte da tutela – pelo que após as eleições conseguem a sua autonomia
consagrada pela constituição. Assim o Poder Local Democrático, como determina a nossa Constituição, é uma das mais
importantes conquistas do 25 de Abril.
Olhando para o passado podemos afirmar que a autarquia local deu um contributo decisivo para o desenvolvimento da região, para
a coesão social e territorial e para a melhoria das condições de vida das populações. Falando de um passado muito recente, se é que
se lhe pode chamar passado, nunca é demais realçar o apoio prestado às famílias mais atingidas pelas carências económicas.
Devemos pois enaltecer o papel dos nossos anteriores responsáveis autárquicos que se dedicaram à causa pública, muitas das vezes
em detrimento das suas vidas pessoais, familiares e profissionais, contribuindo para que a autarquia avançasse para uma cada vez
maior autonomia e descentralização de competências. A importância que tiveram no desenvolvimento do concelho de Mirandela
permite aos atuais eleitos locais perspetivar e planear melhor o futuro. Nunca devemos menosprezar a importância do passado, quer
as decisões tomadas tenham sido as mais corretas, menos corretas ou por vezes as possíveis, pois como diria o falecido poeta
Agostinho Silva - “Como nada entenderam do passado nada podem sonhar para o futuro”. E como de conhecer o passado se trata
- para poder planear o futuro, recorro aqui à Constituição para lembrar que a criação das regiões administrativas, previstas na Lei
Fundamental de 1976, ainda continua por concretizar.”
---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO disse:
“Comemoram-se Hoje, os 40 anos do Poder Autárquico em Portugal, assinalar esta data, é relembrar o papel importante que teve a
Revolução de 25 de Abril de 1974, é neste período de 1974 a 1976, em que ocorre a estabilização do País, a organização de
Instituições, o recenseamento eleitoral, a organização das estruturas partidárias.
Logo 12-12-1976 é uma data, que não podemos esquecer, marca a realização das primeiras Eleições Autárquicas Democráticas em
Portugal.
Não podemos ter dúvidas quanto ao facto de o Poder Local constituir a principal transformação na sociedade do nosso País, porque
teve e têm o papel preponderante na descentralização do Poder Político, na aproximação dos cidadãos aos centros de decisão, e de
um sem número de atribuições e competências, que têm sempre como principal objetivo, contribuir para melhorar a vida de todos,
à escala do concelho e freguesia.
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Também não é demais recordar a situação de subdesenvolvimento que a maior parte das regiões do Interior se encontravam, a
inexistência de sistemas de distribuição de água, de recolha e tratamento de resíduos urbanos e de águas residuais, na esmagadora
maioria das aldeias e até em certos bairros da sede do concelho, a falta de equipamentos sociais, escolares e desportivos, a
inexistência de estradas na verdadeira aceção da palavra, que ligassem as Aldeias entre si e à sede do Concelho, a falta de
calcetamentos ou revestimentos em tantos outros, enfim, um sem número de carências que urgia começar a resolver, para que
também a democracia chegasse à qualidade de vida dos habitantes das zonas mais distantes dos centros de decisão.
Foi com o poder local, nomeadamente os Municípios e as Juntas de Freguesias que foram dados os primeiros passos na
“democratização de proximidade” da vida das pessoas através da eleição dos órgãos de poder local, os Executivos Camarários, as
Assembleias Municipais, as Juntas de Freguesia, passando a conhecer-se os rostos dos decisores eleitos democraticamente,
passando a poder contactar-se com quem tinha a responsabilidade de programar investimentos e recolher receita para que todos os
habitantes, no concelho ou nas freguesias, beneficiassem da proximidade com a nova realidade do poder autárquico. Passando, em
suma, a poder participar na vida democrática, de forma direta e empenhada, o que constitui por si só, nada mais do que o
enraizamento na vida coletiva da nossa sociedade do Poder Local.
Mas também é importante assinalar agora, e neste momento, que ainda faltam muitas metas a atingir, ainda predominam as
desigualdades entre Litoral e Interior, tem de se avançar com o processo de regionalização, temos de ter uma palavra a dizer nas
consecutivas alterações ao regime legal das autarquias locais.
Não podemos ver repetido o processo de extinção e fusão de freguesias.
Todos sabemos que o poder local se encontra cada vez mais limitado de meios financeiros e de instrumentos legais, e neste
contexto julgo que não podemos permitir que as nossas populações percam a esperança de um maior desenvolvimento e de um
continuar do seu bem-estar, porque não se entenderia sociologicamente, é verdade que se conseguiu muito, mas o sonho de uma
Democracia plena continua, e hoje é principalmente a essência desta matriz que devemos relembrar.
Para terminar, neste dia de comemorações, gostaria de deixar um agradecimento a todos os Autarcas, que ao longo destes deram o
seu contributo.
Um bem-Haja a todos.”
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO disse:
Senhores Vereadores da Câmara Municipal, em vosso nome e com a vossa autorização, permitam-me que saúde os presentes na
sala em nome da Câmara Municipal de Mirandela.
Saúdo o Presidente da Assembleia Municipal e os antigos Presidentes da Assembleia Municipal aqui presentes, saúdo também os
Senhores Presidentes da Câmara convidados e seus familiares, que hoje irão ser homenageados, saúdo todos os antigos Vereadores
da Câmara Municipal aqui presentes, saúdo todos os Membros da Assembleia Municipal atuais e anteriores, os Senhores
Presidentes de Junta atuais e antigos, saúdo todos aqueles que de alguma forma se associaram em algum momento a um ato
eleitoral, a um ato de candidatura, a qualquer um dos Órgãos do Município, Câmara Municipal, Assembleia Municipal ou Junta de
Freguesia.
Juntamo-nos hoje para celebrar um dia simbólico, o dia 12 de dezembro e uma data que por mais que queiramos fazer esforços, não
podemos dissociar da data maior da implantação da democracia em Portugal, o 25 de Abril, qualquer momento em que celebramos,
quer seja o poder local, quer seja o poder autónomo, a questão do 25 de Abril é sempre levantada e é sempre levantada de uma
forma como se hoje em dia não discutíssemos a liberdade e como se hoje em dia a liberdade se transformasse em algo que é
ubíqua, na nossa forma de estar, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver.
Tal acontece principalmente e formalmente com aquilo que é o Poder Local, existem pessoas talvez como eu, com a idade que
tenho, que para nós nunca existiu um antes e um depois, a palavra democracia é utilizada com a vulgaridade e com a simplicidade
de quem viveu apenas nessa democracia e de quem não teve a oportunidade, neste caso a “desgraça” de viver noutros regimes.
Na verdade, é que essa democracia também foi construída para nós e para toda essa geração, através daquilo que nós consideramos
mais diretamente importante e visível, que é o Poder Local.
Será que comemorar uma data, conseguir comemorar uma data, ou pensar comemorar uma data é o mais importante? Discutir se
são 40 anos, se são 45, até que ponto o poderíamos ter feito de uma forma diferente. Podemos questionar se o formato é o mais
adequado? Se as instituições estão todas envolvidas? Se um dos elementos do programa é ou não é o elemento mais importante?
Mas a verdade é que por mais que o programa possa ser contestado, valorizado, ou discutido, o importante é que nós temos hoje a
legitimidade de o fazer, na qualidade de eleitos locais.
Julgo que também é importante entender que a Câmara Municipal, como elemento colegial, é o maior exemplo dessa democracia
participativa, que deu origem a este poder local eleito democraticamente.
A Câmara Municipal reúne-se colegialmente e a Câmara Municipal tem aquilo que é fundamental, a representatividade dos
munícipes, a representatividade da nossa região e principalmente a decisão colegial e é nesse sentido, que para nós a realização de
uma Reunião de Câmara no dia 12 de dezembro, significa para memória futura a tradução daquilo que foi a vontade daqueles que
nesta altura foram eleitos, em traduzir também para esse futuro aquilo que nós desejamos que seja a memória de todos nós, a
memória dos mirandelenses.
A verdade, é que em torno desta mesa, em torno daquilo que é a decisão colegial de uma Reunião de Câmara, representam-se os
interesses dos nossos munícipes, é aqui que é feita a defesa dos nossos munícipes, a defesa do nosso concelho e é aqui que são
apresentados os interesses verdadeiros dos munícipes, pela representação pluralista dos partidos representados, mas também pela
consciência individual e coletiva de todos que se sentam nesta mesma mesa. Nesta mesma mesa está também um elemento
fundamental da consolidação deste poder local, nesta mesma mesa temos também a representação de todos os funcionários
municipais, daquilo que do ponto de vista municipal é a implantação deste poder local e aqui também, julgo que neste dia é
necessário deixar também uma homenagem a todos esses, que construíram esse poder local ao longo destes anos.
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A participação do Senhor Diretor de Coordenação Geral, Eng.º Guedes Marques, representa aqui também a participação nas
Reuniões da Câmara, formalmente através da representação de todos os serviços municipais, mas também todo o trabalho que é
levado até ao momento em que a decisão é realizada em cima desta mesa.
As coisas não são simples e não são feitas de forma leve quando nós trabalhamos na área política, mas a verdade é que se não
houvesse paixão possivelmente não existia representatividade política e principalmente se não houvesse dedicação e não houvesse
voluntarismo, nós não estaríamos aqui a celebrar estes momentos.
Um percurso destas caraterísticas foi trilhado durante anos e anos por homens e por mulheres, que no momento em que decidiram
concorrer em prol do seu concelho, não olharam tanto para a questão política, mas olharam mais para a questão desse mesmo
concelho e esta é a grande vitória do poder local, esta é a grande vitória que todos nós hoje queremos celebrar, 40 anos depois.
A verdade é que para todos nós também este percurso tem rostos, rostos que nos acompanharam, rostos que nós nos habituamos a
ver e principalmente rostos nos quais nós nos habituamos a depositar as nossas esperanças e os anseios deste concelho, associar a
este momento a atribuição da Medalha de Ouro do Municípios a quatro Presidente de Câmara, aos quatro Presidentes de Câmara
eleitos desde o 12 de dezembro de 1976, é para nós um motivo de orgulho, penso mesmo que de unanimidade e aclamação dentro
da Câmara Municipal, mas também de felicidade por nos podermos associar a este momento de reconhecimento.
O papel único, feito pelas Camaras Municipais e protagonizado por estes Presidentes de Câmara, está na consciência de cada um
de nós, está na consciência daqueles que queiram ver muito para lá dos homens e das mulheres que normalmente estão associados a
estes Órgãos, mas principalmente associados aquilo que é o verdadeiro anseio de uma população e a vontade que essa população
tem em conseguir progredir.
Se alguém construiu um país em que a palavra democracia hoje em dia é ubíqua, foram homens e mulheres, foram presidentes de
Câmara, foram vereadores, foram membros das Assembleias Municipais os seus presidentes e senhores presidentes de Junta, mas a
verdade é que todo um processo de construção de um concelho e de um país, foi feito pela dedicação, pela capacidade e pelo
protagonismo destes homens e mulheres, que neste caso nós hoje aqui homenageamos, Maximino Monteiro, Marcelo Jorge Lago,
José Gama, José Silvano, são nomes que nós queremos que fiquem marcados na história da memória de Mirandela por aquilo que
eles conseguiram, na proximidade com os seus cidadãos, no conhecimento que geraram para todos nós e principalmente pelo
esforço que dedicaram a todos nós também.
A verdade é que nestes dias também, temos a tendência para fazer um pouco o balanço daquilo que é o poder local, aquilo que
conseguiu o poder local e até que ponto o poder local atingiu de alguma forma o que nós desejaríamos, do ponto de vista da sua
autonomia, do ponto de vista da sua implantação.
É a maior bandeira política que alguém pode utilizar e continua a ser do ponto de vista de representatividade, apenas aquela que
nunca é chamada para nada, estamos com 40 anos e a verdade é que a palavra autonomia continua a ser confundida com delegação
de competência e cada vez que falamos em mais competências para os municípios, apenas falamos em mais responsabilidades e
apenas falamos em criar, mais uma vez, dificuldades aos munícipes, que o digam as Juntas de Freguesia, que com as dificuldades
que vão tendo ao longo dos anos têm vindo a representar este esforço.
Neste momento, nesta data e neste dia que eu considero de felicidade, muito mais que contestar, muito mais que refletir, eu gostaria
de em conjunto convosco, em conjunto com todos os que se associaram a esta Reunião de Câmara, prestar um tributo profundo,
sincero e honesto, a todos aqueles e a todas aquelas que em determinado momento em prol de Mirandela e na defesa de Mirandela
foram candidatos, eleitos ou não eleitos, a uma lista municipal e por Mirandela deram a sua cara.
A todos eles o meu agradecimento e a todos eles o meu motivo de muito obrigado.
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:
A Unidade de Cuidados na Comunidade de Mirandela (UCC) promove Semana Comemorativa do Dia Mundial da
Diabetes.
Dia 19 de novembro, em Mirandela esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

•

• Visita à União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira.
Dia 19 de novembro, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Consagração de Catequistas e Magusto na Igreja de São Bento
Dia 20 de novembro, em S. Bento, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
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• II Encontro de Carros Clássicos em Mirandela.
Dia 20 de novembro, em Mirandela, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Tomada de Posse da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Bragança (FAJUVISDB).
Dia 20 de novembro, no Museu Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Distribuição de Separadores de páginas de livros na sensibilização para a Convenção sobre os Direitos das Crianças
(CPCJ de Mirandela)
Dia 20 de novembro, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Apresentação do Plano Local de Promoção e de Proteção dos Direitos e dos Deveres das Crianças e Jovens de Mirandela
(CPCJ de Mirandela).
Dia 21 de novembro, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o VicePresidente, Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Provincial dos Salesianos de Portugal, Padre Artur Pereira.
Dia 22 de novembro, no Palácio dos Távoras esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Visita à Freguesia de Mascarenhas.
Dia 22 de novembro, em Mascarenhas, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador
Manuel Rodrigues.
• Missa de Santa Cecília da ESPROARTE.
Dia 22 de novembro, na Igreja de N.ª Sr.ª da Encarnação, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente do Grupo Desportivo do Cachão, Pedro Grilo.
Dia 22 de novembro, no Palácio dos Távoras esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco
Concerto de Santa Cecília da ESPROARTE e entrega de Prémios de Mérito Escolar da Junta de Freguesia de
Mirandela.
Dia 22 de novembro, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o VicePresidente, Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

•

• Reunião do Núcleo Executivo da Rede Social.
Dia 22 de novembro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Semana Europeia de Prevenção de Resíduos e Semana da Reflorestação Nacional.
Dia 23 de novembro, Parque ambiental - Urjais, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Assinatura de Protocolos de Cooperação Institucional entre o Porto Canal, a EsACT/IPB e a Câmara Municipal de
Mirandela.
Dia 24 de novembro, no Auditório da EsACT, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o
Vereador Manuel Rodrigues.
• Encontro Ibero-Americano de Democracia Participativa em Braga.
Dia 24 de novembro, em Braga, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro, Carlos Cadavez.
Dia 24 de novembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, José Madureira.
Dia 24 de novembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• I Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, organizadas pelo Hospital Terra Quente SA (HTQ).
Dia 25 de novembro, no Auditório Municipal, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Ciclocrosse - Taça de Portugal, na Torre Dona Chama.
Dia 27 de novembro, na Torre Dona Chama, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Inauguração da Casa Velório de São Salvador.
Dia 27 de novembro, em S. Salvador, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, a Vereadora
Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues.
• Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT).
Dia 27 de novembro, em Vila Flor, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
• Corta Mato Distrital do Desporto Escolar, ano letivo 2016/2017.
Dia 28 de novembro, no Parque Dr. José Gama, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.
• Encontro Nacional da Comissão de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens no Funchal/Madeira.
Dia 28 de novembro a 02 de dezembro, na Madeira, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Sessão de Abertura da Auditoria Externa de Acompanhamento (SGS).
Dia 02 de dezembro, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o VicePresidente Rui Magalhães.
• Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a APPACDM de Mirandela comemorou o com uma marcha.
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Dia 02 de novembro, em Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora
Deolinda Ricardo.
• Festa da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela (APPACDM).
Dia 02 de dezembro, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Rui Magalhães e a Vereadora
Deolinda Ricardo.
• Hino Athatiskos na Igreja de Nossa Senhora da Encarnação
Dia 02 de dezembro, na Igreja da N.ª Sr.ª da Encarnação, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Rui Magalhães e a
Vereadora Deolinda Ricardo.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, José Madureira.
Dia 02 de dezembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Torre D. Chama, Fernando Mesquita.
Dia 02 de dezembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com o Presidente da União de Freguesia de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz.
Dia 05 de dezembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Ceia de Natal do Ginásio Clube de Mirandela.
Dia 03 de dezembro, em Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vice-Presidente
Rui Magalhães.
• Sessão de Encerramento da Auditoria Externa de Acompanhamento (SGS).
Dia 05 de dezembro, 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 05 de dezembro, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.
• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, Manuel Fraga.
Dia 05 de dezembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Reunião com a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM).
Dia 05 de dezembro, 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 05 de dezembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.
• Plano de Combate ao Insucesso Escolar – CIM–TTM.
Dia 06 de dezembro, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.
2. Eventos e outras ações:
•

19 de novembro – UCC Mirandela promove Semana Comemorativa do Dia Mundial da Diabetes.

•

20 de novembro – II Encontro de carros antigos.

•

21 de novembro – Apresentação do Plano Local de Promoção e de Proteção dos Direitos e dos Deveres das Crianças e Jovens
de Mirandela (CPCJ de Mirandela).
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•

22 de novembro – Concerto de Santa Cecília da ESPROARTE e entrega de Prémios de Mérito Escolar da Junta de Freguesia
de Mirandela.

•

23 de novembro – Semana Europeia de Prevenção de Resíduos e Semana da Reflorestação Nacional.

•

24 de novembro – Assinatura de Protocolos de Cooperação Institucional entre o Porto Canal, a EsACT/IPB e a Câmara
Municipal de Mirandela.

• 25 de novembro – I Jornadas Saúde de Trás-Os-Montes e Alto Douro.

• 27 de novembro – Ciclocrosse - Taça de Portugal na Torre Dona Chama.
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• 27 de novembro – Inauguração da Casa Velório em São Salvador.

• 02 de dezembro – Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a APPACDM de Mirandela comemorou o com uma marcha.

”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01/02 – Informação Financeira.
---------- Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar ao Executivo
Municipal a seguinte Informação Financeira com data de reporte de:
- 01 de janeiro a 30 de novembro 2016:
Descrição
1.º Saldo Transitado de 2015
2.º Receita Cobrada
3.º Despesa Paga
4.º Saldo de Tesouraria
5.º Dívida a Instituições Bancárias
6.º Dívida a Fornecedores, Empreiteiros e outras Entidades

Valores em €
388.752,96 €
17.945.575,22 €
16.886.548,64 €
1.059.026,45 €
11.641.570,17 €
5.508.009,91 €

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01/03 – Aprovação da ata de 23 de novembro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 23
de novembro de 2016.

02 – Conhecimento de Despachos.
02/01 – DFT – SO Administrativa.
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 05 de dezembro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a
seguir se transcrevem:
“INFORMAÇÃO N.º 08/2016
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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 16 de novembro e 2 de dezembro de 2016
Pedidos de Informação Prévia Deferidos
9/16 – Biossemente Sociedade Agrícola, Lda. – Pedido de informação prévia para construção de uma adega – Travessa da Fonte Fradizela;
10/16 – Carla Alexandra Gomes Pires Aguiar Ferreira – Pedido de informação prévia para construção de uma habitação – Bairro da
Preguiça – Mirandela.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 21/2016
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 16 de novembro e 2 de dezembro de 2016.
Autorizações de utilização deferidas
65/16 – José António Gomes Aires – Habitação – Rua do Canto, n.º 5 – Vale de Gouvinhas;
66/16 – Bernardino José Xavier – Arrumos – Estanca Rios – Mirandela;
67/16 – Filipe Manuel Vicente – Habitação – Rua do Cemitério, n.º 223 – Pereira;
69/16 – Maria da Conceição Pires dos Santos Anjos – Habitação – Rua dos Combatentes – Aguieiras;
70/16 – Imotua Promoção Imobiliária, Lda. – Comércio, Frações: A; B; e C – Rua Eng. Machado Vaz, n.º 1477 – Mirandela;
71/16 – Armindo Augusto Alves – Habitação bifamiliar – Rua da Figueira – Mirandela.”
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
“INFORMAÇÃO N.º 23/2016
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 16 de novembro e 02 de dezembro de 2016.
Licenciamentos Deferidos
81/16 – Carlota Alzira Lamas – Construção de um muro – Carvalhal – Avidagos;
84/16 – João Cândido Rodrigues Ferreira – Construção de um muro – Serra Pelada – Mirandela.”
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 06 de
dezembro, que se dá por reproduzido.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

03/OA – “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” – Minuta do Contrato Ratificar.
---------- Foi presente um Despacho exarado pelo Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 06/12/2016, com o seguinte teor:
“DESPACHO
Com referência ao procedimento que visa a realização da empreitada designada “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”, aprovo, nos termos do disposto no n.º
3 do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a título excecional e por motivos de urgência na celebração do contrato, a
minuta do contrato a celebrar.
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O presente ato deverá ser submetido a ratificação do Órgão Executivo, na primeira reunião a realizar, sob pena de anulabilidade.”
---------- Vem acompanhado da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Minuta do Contrato referente à
empreitada “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”,
conforme proposto.

04/OA – Proposta de atribuição de Medalhas de Ouro do Município de Mirandela aos Presidentes da Câmara
Municipal de Mirandela, democraticamente eleitos pós-25 de abril.
“PROPOSTA
Assunto: Atribuição de Medalhas de Ouro do Município de Mirandela aos Presidentes da Câmara Municipal de Mirandela
democraticamente eleitos pós - 25 de Abril
No dia 12 de dezembro de 2016 passaram 40 anos das primeiras eleições verdadeiramente livres e democráticas realizadas em
Portugal. No dia 12 de dezembro de 1976 tiveram lugar em Portugal as primeiras eleições autárquicas, tendo havido votações
separadas para as câmaras municipais, as assembleias municipais e as assembleias de freguesia e mais tarde para os plenários de
cidadãos eleitores para as freguesias com menos de 300 eleitores.
O exercício do cargo de Presidente de Câmara Municipal sendo, embora, uma obrigação legal e normal merece ser enaltecida e
objeto de louvor público.
Desta forma, entendeu o Município de Mirandela atribuir a medalha de ouro a todos os presidentes da Câmara Municipal de
Mirandela e eleitos democraticamente nas eleições autárquicas depois do 25 de abril de 1974, sem deixar de reconhecer também o
valor e o espírito de missão das comissões administrativas nomeadas após aquela data.
Esse tributo não deixa de ser extensível aos restantes eleitos locais municipais e de freguesia, aos seus dirigentes e colaboradores e
também às associações, às coletividades, ao sector da economia social e à sociedade civil em geral.
Nos termos do Regulamento das Distinções Municipais, as distinções honoríficas têm por finalidade homenagear publicamente
pessoas singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, que contribuam para o engrandecimento e dignificação do Município de
Mirandela, bem como aquelas que se elevem dos demais pelo serviços ou contributos em prol da comunidade. A medalha de ouro
do município destina-se a agraciar pessoas singulares ou coletivas que se tenham distinguido por feitos excecionais em qualquer
ramo da atividade humana, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, por notáveis atos de coragem ou de
abnegação, ou pela concessão de benefícios de excecional relevância ao município, cujo nome tenha ficado ou esteja ligado à
história do município.
Assim sendo, propõe-se submeter à Reunião de Câmara a atribuição da Medalha de Ouro do Município de Mirandela aos seguintes
antigos Presidentes de Câmara Municipal de Mirandela, eleitos após o 25 de Abril de 1974:
•

Maximino José da Silva Monteiro

•

Marcelo Jorge Lago

•

José Augusto Gama

•

José Maria Lopes Silvano”
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por escrutínio secreto com sete votos a favor, aprovar a
atribuição da Medalha de Ouro do Município de Mirandela ao antigo Presidente de Câmara
Municipal de Mirandela, eleito após o 25 de Abril de 1974, Maximino José da Silva Monteiro.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por escrutínio secreto com sete votos a favor, aprovar a
atribuição da Medalha de Ouro do Município de Mirandela ao antigo Presidente de Câmara
Municipal de Mirandela, eleito após o 25 de Abril de 1974, Marcelo Jorge Lago.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por escrutínio secreto com sete votos a favor, aprovar a
atribuição da Medalha de Ouro do Município de Mirandela ao antigo Presidente de Câmara
Municipal de Mirandela, eleito após o 25 de Abril de 1974, José Augusto Gama.
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por escrutínio secreto com sete votos a favor, aprovar a
atribuição da Medalha de Ouro do Município de Mirandela ao antigo Presidente de Câmara
Municipal de Mirandela, eleito após o 25 de Abril de 1974, José Maria Lopes Silvano.
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09/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Resumo Diário.
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 05 de dezembro de 2016 que apresenta os seguintes valores:
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------TOTAL DE DISPONIBILIDADES ----------------------------------------------

1.061.581,68€
837.707,67€
1.899.289,35€

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

70.257,97€

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

10/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Ordens de Pagamento.
---------- Foi presente a informação n.º 25/DAF de 06/12/2016 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 19 de novembro a 05 de dezembro de 2016, foram processadas e autorizadas Ordens de
Pagamento no montante total de 745.211,19 €:
Descrição
Ordens de Pagamento Orçamentais
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria

Valores em €
744.118,72 €
1.092,47 €

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

11/DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa.
---------- Foi presente a informação n.º 02/DSO de 20/01/2016 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 19 de novembro a 05 de dezembro de 2016, foram processadas e autorizadas Requisições
Externas de Despesa no montante total de 437.044,49 €:
Nome do Responsável
António José Pires Almor Branco
Rui Fernando Moreira Magalhães
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo
Manuel Carlos Pereira Rodrigues

Valores em €
437.044,49
--:---:---:--

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

