
 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 20/2017 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO 

 

Vice-Presidente: - Rui Fernando Moreira Magalhães 

Vereadores Presentes: - José Manuel Correia de Morais 

 - Carlos Fernando Avelens Freitas 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - João Maria Casado Figueiredo 

Membros Ausentes - António José Pires Almor Branco 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

Secretariou: - João Paulo Fraga 

Chefe da Divisão de Administração Geral, Finanças e Modernização 

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 

Fim de Mandato. 
 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS disse:  

“- Senhor vice-Presidente 

- Cara Vereadora e caros Vereadores 

- Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral 

 - Senhor Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 

- Carla, dedicada funcionária 

Desde o primeiro dia em que iniciei funções, como Vereador da oposição, senti claramente a importância e a responsabilidade que 

o cargo me impunha.  

Passados quatro anos confesso que a experiência adquirida me fez conhecer melhor e mais profundamente a lógica do poder 

autárquico. Posso dizer com mais convicção o quão importante é representar quem nos elege.  

No exercício do cargo conheci outras pessoas e fiz novas amizades. 

Adotei desde o início a política do respeito, de ouvir com humildade predispondo-me a tomar decisões firmes em nome do bem-

estar dos munícipes e da coerência que a função obriga. 

A experiência foi enriquecedora! 

Tive a oportunidade, de saber exatamente o que é a coerência do poder, a dimensão do serviço autárquico e o que deveria fazer a 

fim de que os interesses do município e dos mirandelenses estivessem sempre acima de tudo. 

Senhor vice-Presidente, colegas Vereadores e Vereadora sabem com que lisura me pautei ao longo do mandato que agora termina, 

pugnando sempre pelo seu bom e regular andamento. Para o bem desta autarquia honrei os trâmites legais e respeitei todos os que 

trabalham em prol do município, por entender que aqueles que nos confiaram o lugar, através dos votos, merecem toda a nossa 

atenção e respeito. 

Deixo o cargo com a certeza do dever cumprido, porquanto sinto ter oferecido o melhor de mim. Sempre pugnei por um mandato 

transparente, aberto, democrático e participativo tendo a convicção de que tudo fiz para colaborar na construção de uma cidade e 

concelho mais justos. 

Não queria despedir-me sem dirigir uma palavra de reconhecimento, de uma forma geral, a todos os funcionários do município, nas 

suas diferentes categorias ou cargos, que ao longo deste mandato sempre exerceram as suas funções com afinco, mestria e 

dedicação. Sem eles não teria sido possível responder às diversas exigências e solicitações, nas diferentes áreas e serviços, com os 

elevados níveis de competência, profissionalismo e satisfação demonstrados. Em particular à Secretária do Senhor Presidente, 
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Susana Rodrigues e ao Tiago Pinheiro, que souberam com a sua simpatia, sensibilidade e conhecimentos profissionais, fazer-me 

sentir amparado sempre que experimentava alguma dificuldade de circunstância. Também, ao Dr. Paulo Fraga e à Carla Assis, 

minha amiga, que nos assessoraram de forma irrepreensível, nas reuniões do Executivo da Câmara Municipal. 

Por último, neste momento pós eleitoral, cumpre-me honrar os vencidos e glorificar os vencedores. Para estes fica a 

responsabilidade de continuarem esta nobre missão política, fortalecendo e engrandecendo a nossa cidade e concelho, pugnando 

pelo desenvolvimento e defesa dos interesses e bem-estar de todos os munícipes, sem exceção. 

Obrigado a todos e até sempre!” 

 

---------- O Senhor Vice-Presidente RUI MAGALHÃES disse: Se me permitem algumas palavras, é óbvio que não estou satisfeito, 

estou triste e desiludido, mas a democracia é assim, nunca estive nesta situação de perder umas eleições autárquicas, foi a primeira 

vez, algum dia teria de acontecer e resta-me dar os parabéns ao Partido Socialista e à Dr.ª Júlia Rodrigues por ter conseguido 

vencer pela primeira vez as Eleições Autárquicas em Mirandela. 

Eu continuarei cá, não vou abdicar do direito que tenho de exercer um novo mandato de quatro anos como Vereador desta vez da 

Oposição, terei de assumir essa responsabilidade, estarei aqui nesta mesa nos próximos quatro anos, e exercer uma Oposição 

construtiva e forte, é isso que eu vou fazer e só o posso assumir neste momento em relação a mim. 

Quanto ao resto espero que o futuro em Mirandela seja risonho, vêm novas pessoas, vêm novas ideias, se calhar espero que as 

promessas do Partido Socialista se cumpram, espero que de facto haja uma redução do I.M.I., que a Câmara prescinda dos 5 % do 

I.R.S., que aos funcionários desta Câmara lhe aumentem a todos o vencimento, não sei muito bem como é que isso se faz, mas que 

ganhem todos muito e que fiquem de facto todos muito bem, espero sinceramente que isso aconteça, para bem de Mirandela e dos 

mirandelenses. 

Quanto às pessoas que, nomeadamente, o Senhor Vereador José Manuel Morais, também lhe desejo as maiores felicidades em 

termos pessoais e profissionais, embora a Câmara Municipal vá ter mais uma Reunião no dia 16 deste mês, não sei se os Senhores 

Vereadores irão estar presentes, penso que sim e nessa altura vamos despedir-nos definitivamente, agradeço também, embora como 

já disse vou estar aqui, agradeço à Carla, agradeço ao Fraga, agradeço ao Ricardo, à Andreia, a todas as pessoas que assessoraram 

estas Reuniões, eles são funcionários da Câmara Municipal, continuarão aqui e terão obviamente que lidar com pessoas novas, mas 

tenho a certeza que não vai haver problemas nenhuns, nunca alguém me vai ouvir dizer que “depois de nós o dilúvio”, não, volto a 

dizer, são pessoas novas com ideias novas e com certeza que tentarão implementar as políticas que prometeram aos mirandelenses. 

Espero sinceramente que toda a gente seja feliz, eu sei que há pessoas que estão a sofrer neste momento, porque é óbvio que isto 

mexe muito com as vidas pessoais e familiares das pessoas, foram investimentos que fizeram na vida, mas há que levantar a cabeça 

e seguir em frente, eu acho que ninguém tem de se envergonhar daquilo que fez, fizemos aquilo que achamos que devíamos fazer, 

os mirandelenses entenderam desta vez não nos dar um voto de confiança, teremos de aceitar e agradecer também àqueles que 

apesar de tudo confiaram em nós e votaram em nós. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 

01/01 – Aprovação da ata de 18 de setembro. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 18 

de setembro de 2017. 

 

01/02 – Justificação de Faltas. 
 

---------- O Senhor Chefe da Divisão Administrativa e Financeira João Paulo Fraga, autorizado a intervir disse: O Senhor 

Presidente e o Senhor Vereador Manuel Rodrigues, não podem estar presentes por motivos profissionais. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta do Senhor Presidente e do 

Senhor Vereador Manuel Rodrigues. 

 

02 – Conhecimento de Despachos. 

02/01 – DFT – SO Administrativa. 
 

---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 25 de setembro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 

seguir se transcrevem: 

 

“INFORMAÇÃO N.º 05/2017 

 

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 17 de agosto e 11 de setembro de 2017. 
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Autos de Embargo 

Despacho de 17/08/2017 – Eurico Miguel Martins Dias – Demolição/desaterro de edifício – na Rua do Rosário, n.º 48 a 54 – 

Mirandela, as obras estavam a ser executadas, sem que para o efeito possuísse qualquer licença 

passada por esta Câmara. 

Despacho de 11/09/2017 – Fernando Monteiro Bento – Demolição/desaterro de edifício – na Rua da Portela – Mirandela, as obras 

estavam a ser executadas, sem que para o efeito possuísse qualquer licença passada por esta Câmara.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“INFORMAÇÃO N.º 06/2017 

 

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 12 e 22 de setembro de 2017. 

 

Pedidos de Informação Prévia Deferidos 

16/17– Sandra Cristina Ferro Geraldes – Pedido de informação prévia para reconstrução e alteração de edifício turismo rural na 

modalidade de Casa de Campo – Rua da Capela – Vale de Juncal.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/02 – DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento. 
 

---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foram presentes o Mapa das Empreitadas em Curso e o Mapa de Contratos 

de Aquisição de Serviços, atualizados em 27 de setembro, que se dão por reproduzidos. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/03 – DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros. 
 

--------- Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 26 de setembro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 

seguir se transcrevem: 

 

Informação n.º 24/SOCT 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 

concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, durante o mês de setembro de 2017. 

 

Licenças de Festividade e de Ruído 

Nome do Requerente Localidade Licença 

Comissão de Festas em Honra de S. Martinho Vale de Martinho Ruído 

Comissão de Festas em Honra de São Miguel - Frechas Frechas Ruído 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Informação n.º 25/SOCT 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 

concedidos terrenos para sepultura durante o mês de setembro/2017. 

 

Nome Residência Cemitério 

Fernando Moura Januário Mirandela  Golfeiras 

Armanda de Jesus Custódio Ferreira Ramos e filhos Mirandela  Golfeiras 

António Alberto Tavares e Carlos Manuel Tavares Mirandela  Golfeiras 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

07/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Resumo Diário. 
 

---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 26 de setembro de 2017 que apresenta os seguintes valores: 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 663.545,66€ 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 902.048,15€ 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.565.593,81€ 
 

DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 342.137,54€ 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

08/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Ordens de Pagamento. 
 

---------- Foi presente a informação n.º 20/DAF de 27/09/2017 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 13 a 26 de setembro de 2017, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no 

montante total de 1.092.073,51 €: 

 

Descrição Valores em €  

Ordens de Pagamento Orçamentais  1.092.073,51 € 

Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 825,02 € 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

09/DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa. 
 

---------- Foi presente a informação n.º 20/DSO de 27/09/2017 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 13 a 26 de setembro de 2017, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa 

no montante total de 225.025,32 €: 

 

Nome do Responsável Valores em €  

António José Pires Almor Branco 225.025,32 

Rui Fernando Moreira Magalhães --:-- 

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo --:-- 

Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 

 

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 Vice-Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 09 horas e 45 minutos. 

 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 

Rui Fernando Moreira Magalhães 

 

O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

 

__________________________ 

João Paulo Fraga 

 


