
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 03/2015 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO 
 

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: - Andreia Sofia Fernandes Gomes 

Técnica Superior 

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 

Reeleição do Senhor Vice-presidente e Feira da Alheira na Alfândega do Porto. 
 
---------- O Senhor Vereador Dr. JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Relativamente a este ponto gostaria de tecer algumas 
considerações sobre dois eventos que ocorreram no passado recente: 

- A reeleição do Senhor Vice-presidente para o cargo de Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela, e; 

- O certame que decorreu na Alfândega do Porto, a Feira da Alheira de Mirandela. 

No que concerne ao primeiro queria, pois, dar os parabéns ao Dr. Rui Magalhães pela sua reeleição, desejando-lhe os maiores 
sucessos na senda da defesa dos interesses das crianças e jovens mirandelenses. 

Já no que diz respeito ao segundo, a Feira da Alheira realizada no Porto, queria, também, manifestar o meu regozijo pela excelente 
organização verificada. Penso, segundo o que pude ouvir da maior parte dos expositores, que estes terão ficado satisfeitos, não só 
com as vendas realizadas durante o certame mas, também, com a possibilidade de gerarem bons negócios, no futuro. 

Se o evento foi garantidamente um sucesso, isso deve-se em primeiro lugar aos expositores lá presentes, a quem aproveito para 
felicitar pela excelente apresentação dos seus produtos de altíssima qualidade; em segundo, à Associação Comercial e Industrial de 
Mirandela, que apoiou os expositores como, aliás, lhe competia e, por último, à Câmara Municipal de Mirandela, principal 
impulsionadora do certame, que na pessoa do seu Presidente, emprestou ao evento a grandiosidade e o brilho merecidos. 

Mas, na dupla qualidade de convidado e de comprador de alguns dos excelentes produtos lá expostos, queria demonstrar a minha 
satisfação, por um lado, pelas vendas realizadas durante o período de duração da feira, que satisfizeram os expositores e, por outro, 
pela intervenção do Senhor Presidente da Câmara, no decurso do seminário sobre o tema “O papel do azeite e da alheira na Dieta 
Mediterrânica e a sua importância na alimentação dos doentes com insuficiência cardíaca e doentes com hipertensão arterial”, 
que na presença do Senhor Secretário de Estado da Alimentação e de outros ilustres convidados, conseguiu, e permita-me Senhor 
Presidente que utilize a analogia referente à “oliveira”, cuja utilização, aquando da sua intervenção, considerei bastante feliz, 
traduzir em poucas palavras o que deverá ser entendido como colaboração estreita e atenta de uma Câmara que deseja o melhor 
para os seus munícipes, sendo eles comerciantes, industriais ou simples cidadãos necessitados de apoio de quem tem obrigação de 
tudo fazer para os ajudar. 

E das suas palavras retive e depreendi, e peço desculpa se delas fiz uma interpretação abusiva, que existem, dentro da nossa 
sociedade, pessoas que carecem, assim como as oliveiras, de cuidados constantes para que as suas ideias, tal qual as suas folhas, 
não fiquem “secas, empedernidas e viradas para dentro” contribuindo, assim, para a obstaculização do desenvolvimento de 
Mirandela e dos mirandelenses. 

Em meu entendimento deverá, pois, a Câmara Municipal continuar a apoiar este tipo de eventos e, se possível, tentar levá-los mais 
além a fim de que um número maior de portugueses, e porque não de estrangeiros, eventuais adquirentes dos nossos produtos, 
possa tomar conhecimento direto, através da verificação e da degustação, do que de bom se faz por terras de Mirandela. 
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O retorno do investimento feito será sempre maior do que o capital investido, porquanto não só os industriais e comerciantes de 
Mirandela, ao sentirem que poderão contar com a Câmara Municipal, parceiro importantíssimo na ajuda para a divulgação dos seus 
produtos, lucrarão, sendo certo que o mesmo acontecerá, com a própria cidade e o seu concelho uma vez que se manterão, 
seguramente, na ribalta do turismo gastronómico do país. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO agradeceu as considerações do Senhor Vereador e referiu que para além 
dessa mensagem também quero transmitir aos comerciantes e empresários, não só da alheira mas também de todos os produtos da 
nossa região, que a existir “rivalidade” a mesma não deve ser a nível local. Também ficaria bastante satisfeito se estas feiras 
começassem a ser organizadas pelos próprios comerciantes e empresários, o que seria demonstrativo de uma maior coesão, tão 
necessária ao desenvolvimento regional. 
 
---------- O Senhor Vereador Dr. JOSÉ MANUEL MORAIS disse: São palavras sinceras e merecidas baseadas na constatação de 
factos. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Estrada Municipal 206-1 – Acesso às Gandariças. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Gostaria de trazer novamente a esta Câmara uma preocupação, minha e 
de todos os moradores da Aldeia de Gandariças, no que diz respeito ao acesso de Gandariças à Estrada Municipal 206-1. 

É de facto necessário dar uma resposta, coerente e eficaz, mesmo sabendo das dificuldades que neste momento o Município 
atravessa, 

A deterioração do acesso é cada vez mais evidente, põe em causa a circulação em Segurança de pessoas e bens. 

Não quero, nem pensar, ou supor o que estes munícipes, poderão ter de enfrentar numa situação de emergência médica. 

Repare-se, não é possível pavimentar o referido acesso, então afirme-se que é possível fazer um esforço no sentido de proporcionar 
condições de segurança, tratem-se as bermas da estrada, coloquem uma camada de tout-venant, caso não seja possível em todo o 
acesso, ao menos nas zonas completamente degradadas, é necessário é ter uma atitude proativa. 

Não podem, é os munícipes deste concelho, pensar que não vale a pena, alimentar o descrédito em tempos como os que vivemos, é 
extremamente mau, como tal, merecem uma resposta que traga alguma esperança, na resolução dos seus problemas. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que apenas serão realizadas obras de melhoramento, uma vez 
que neste momento não existem verbas para poder efetuar a pavimentação dessa estrada. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Feira da Alheira na Alfândega do Porto. 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: É também com muita satisfação, que dou os parabéns a todos os que 
participaram no evento. Tenho conhecimento que foi um sucesso. 

No entanto gostaria de deixar um recado, para quem está num mercado com o vigor e com a capacidade de expansão, o que só por 
si traz um aumento da qualidade, e de bem-estar às empresas e consequentemente aos seus colaboradores e em particular ao 
concelho, é necessário ter a perceção de que o caminho se percorre com estratégias de cooperação, sem desconfiança e 
principalmente com um grau de humildade, que permita caraterizar uma postura de credibilidade no setor. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Colocação de Corrimão. 
 
---------- O Senhor Vereador Dr. JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Foi com enorme satisfação que ontem fui informado da 
colocação de um corrimão na Rua da Tarana. Por isso, todos nós devemos congratular-nos com o benefício que a sua colocação 
vem trazer, principalmente, aos moradores com dificuldades de locomoção e residentes naquela artéria. Contudo, e se a colocação 
se limitar apenas a um dos lados da rua, temo que não produza os efeitos desejados, porquanto o lado o mais utilizado na 
movimentação dos peões é o esquerdo, no sentido de quem sobe a Rua da Tarana, indo da Avenida 25 de Abril. Por conseguinte, 
solicito que seja pensada a hipótese de colocação de outro corrimão, agora do lado esquerdo, no sentido ascendente da rua. 
 
---------- O Senhor Vereador Dr. MANUEL RODRIGUES disse: Será verificada a possibilidade de colocação do corrimão do lado 
esquerdo. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 
01/01 – Informação do Presidente. 
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---------- O Senhor Presidente Eng.º 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: 

•  Conferência sobre Processo Executivo organizada pela PSP - 65º aniversário da sua existência na cidade de Mirandela. 

Dia 22 de janeiro, no auditório Municipal, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães e a 
Vereadora, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Videoconferência/Briefing nacional da PSP. 

Dia 23 de janeiro, na esquadra da PSP de Mirandela, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui 
Magalhães e a Vereadora, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Conversas à volta do azeite. 

Dia 23 de janeiro, no auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Reunião da Comissão Alargada da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela.  

Dia 23 de janeiro, no auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães. 

• Visita do Dr. Aristides Sousa, Delegado Regional da DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares à Escola de 
Hotelaria e Turismo.  

Dia 23 de janeiro, na Escola de Hotelaria e Turismo, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel Rodrigues. 

• Sessão de “O Meu Bairro”. 

Dia 25 de janeiro, na Escola do 1º CEB do Pinheiro, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António 
Branco, o Vice-Presidente, Dr. Rui Magalhães, a Vereadora, Dr.ª Deolinda Ricardo e o Vereador, Dr. José Morais. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Múrias. 

Dia 26 de janeiro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Sessão de Diálogos Diretos. 

Dia 26 de janeiro, no GAM, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com a Esproarte. 

Dia 26 de janeiro, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e a 
Vereadora, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Reunião com as coletividades para eleição do representante na CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Mirandela.  

Dia 26 de janeiro, no auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães. 

• Reunião do Conselho Diretivo da Associação de Municípios Terra Quente Transmontana (AMTQT). 

Dia 27 de janeiro, em Carrazeda de Ansiães, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e o 
Vice-Presidente, Dr. Rui Magalhães. 

• Conselho Diretivo e Assembleia Geral da DESTEQUE. 

Dia 27 de janeiro, em Carrazeda de Ansiães, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com o responsável nacional do Turismo do estado do Perú. 

Dia 27 de janeiro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com Resíduos do Nordeste EIM . 

Dia 27 de janeiro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Freixeda e Vila Verde. 

Dia 28 de janeiro, no edifício dos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Grupo de trabalho da 3.ª Idade. 

Dia 28 de janeiro, no salão Nobre, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e a Vereadora, 
Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Reunião com Parque Natural do Vale do Tua. 

Dia 28 de janeiro, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• 32.º Aniversário do Instituto Politécnico de Bragança. 

Dia 28 de janeiro, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

Dia 28 de janeiro, na Escola Secundária, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães e a 
Vereadora, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Reunião Administração Hospital Terra Quente SA. 
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Dia 28 de janeiro, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Fradizela. 

Dia 29 de janeiro, no edifício dos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Presidente da Direção da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses 

Dia 29 de janeiro, no edifício dos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel Rodrigues. 

• Visita ao espaço Miguel Torga em S. Martinho da Anta.  

Dia 29 de janeiro, no local, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Visita do Secretário de Estado do Ambiente à Feira da Alheira de Mirandela 2015 no edifício da Alfândega da cidade do 
Porto.  

Dia 30 de janeiro, no Porto, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela. 

Dia 30 de janeiro, no edifício dos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Dr. Manuel Rodrigues. 

• Visita do Secretário de Estado da Alimentação e da Investigação Agroalimentar, Prof. Doutor  Nuno Vieira e Brito à 
Feira da Alheira de Mirandela 2015 no edifício da Alfândega da cidade do Porto.  

Dia 31 de janeiro, no Porto, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e o Vereador, Dr. José 
Morais. 

• Comemoração Paróquia de São João Bosco.  

Dia 31 de janeiro, na Igreja de São João Bosco, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng. António Branco e o 
Vice-Presidente, Dr. Rui Magalhães. 

• Apresentação do Livro Infantil “Criatividade e afetos na 4ª idade”, de Maria Teresa Gonçalves.  

Dia 31 de janeiro, na Biblioteca Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• II Encontro Municipal de petizes e traquinas.  

Dia 01 de fevereiro, no pavilhão do Inatel, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Reunião da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela.  

Dia 02 de fevereiro, no auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Magalhães. 

• Corta-Mato Distrital. 

Dia 02 de fevereiro, no parque D. José Gama, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco e a 
Vereadora, Dr.ª Deolinda Ricardo. 

• Reunião com Associação Comercial e Industrial de Mirandela. 

Dia 2 de Fevereiro, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião da Comunidade Intermunicipal Terra de Trás-os-Montes com Agrupamentos de Escolas e Escolas Profissionais. 

Dia 04 de fevereiro, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

• Reunião com o Moto Clube de Mirandela. 

Dia 04 de fevereiro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Branco. 

2. Eventos e outras ações: 

• 30 e 31de janeiro e 1 de fevereiro – Feira da Alheira de Mirandela na Alfândega do Porto 

 

 
• 02.02.2015 – Corta-mato Distrital 
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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 31 de janeiro de 2015: 
 

Descrição Valores em €  
1.º Saldo Transitado de 2014 615.683,57 € 
2.º Receita Cobrada 1.326.793,23 € 
3.º Despesa Paga 1.641.569,91 € 
4.º Saldo de Tesouraria  300.883,64 € 
5.º Dívida a Instituições Bancárias  14.299.203,57 € 
6.º Dívida a Fornecedores, Empreiteiros e outras Entidades 8.109.129,79 € 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
01/03 – Aprovação da ata de 26 de janeiro. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 26 
de janeiro de 2015. 

 
02 – Conhecimento de Despachos. 
02/01 – DUOT – SO Administrativa e de fiscalização. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 02 de fevereiro, pelo Senhor Vereador Dr. Manuel Rodrigues que 
a seguir se transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 01/2015 
 
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 01 e 30 de janeiro de 2015. 
 

Comunicações Prévias Admitidas 

75/14 – Motivos Campestres, Lda. – Construção de um pavilhão para armazém, comércio e serviços – Zona Industrial, Rua D - Lote 
1K-C  – Mirandela.” 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
“INFORMAÇÃO N.º 01/2015 

 
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 01 e 30 de janeiro de 2015. 
 

Autos de Embargo 

Despacho de 12/01/2015 – Luís Manuel Fernandes Lamas – Construção de um armazém agrícola, obra concluída no tosco com placa, 
sem portas e janelas, na Rua Dr. Miguel Bacelar, n.º 10 em Alvites, sem que para o efeito possuísse 
qualquer licenciamento.” 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
“INFORMAÇÃO N.º 02/2015 

 
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 19 e 30 de janeiro de 2015. 
 

Autorizações de Utilização Deferidas 

1/15 – Geraldo & Pinto, Lda – Comércio, serviços e armazém – Zona Industrial Norte – Rua F, n.º 34 – Mirandela; 

2/15 – Lúcia Maria Lage Gomes de Sá – Serviços – Rua da Igreja, n.º 113 – S. Pedro de Vale do Conde; 
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3/15 – Carla Cristina Anselmo Esteves – Casa de campo – Guribanes.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 03/2015 
 
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 19 e 30 de janeiro de 2015. 
 

Licenciamentos Deferidos 

121/11 – Duarte dos Santos Bóia Padrão – Construção de uma moradia – Caravelas; 

31/14 – Nuno Filipe Pereira Teixeira – Construção de edifício para instalação de indústria similar para fabrico de produtos à base de 
carne – Rua dos Barreiros, n.º 1462 – Contins; 

33/14 – Manuel Pires Alberto – Legalização e conclusão de uma moradia – Lombo da Raza – Mirandela; 

55/14 – Maria Manuela Teixeira – Construção de um muro de vedação – Lugar do Prado – Vale de Asnes; 

81/14 – Luís Filipe Dias Correia – Instalação de uma exploração agro-pecuária/capril – Vila Boa; 

6/15 – João Maria Beça – Recuperação e reposição de muros – Suçães.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/02 – DEE – Área Funcional de Recursos Físicos. 
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 03 de 
fevereiro, que se dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/03 – DAGFM – Área Funcional de Recursos Financeiros. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 03 de fevereiro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 
seguir se transcrevem: 
 

Informação n.º 04/SOTAL 
 
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 janeiro/2015. 

 
Nome Residência Cemitério 
Carlos J. Pereira, Henrique J. Pereira e Vitor A. Pereira Mirandela Golfeiras 
Carlos Alberto Pires Mirandela Golfeiras 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 05/SOTAL 

 
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 310/2002, de 18 de dezembro, durante o mês de janeiro de 2015. 

 
 Licenças de Festividade e de Ruído 

Nome do Requerente Localidade Licença 
Comissão de Festas de Frechas Frechas Ruído 
Comissão de Festas de Frechas Frechas Ruído 
Associação de Estudantes de Escola Superior. de 
Comunicação, Adm. e Turismo de Mirandela. 

Mirandela Ruído 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 06/SOTAL 

 
Informo V. Ex.ª, que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram emitidos e 
renovados os seguintes Cartões de Ocupante do Mercado Municipal durante o mês de janeiro/2015. 
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 Renovações 
Nome Artigos Residência 
Elvira do Céu Sá Frutas e Hortaliças Mirandela 
José Manuel Teixeira Almeida Frutas e Hortaliças Novais 
Maria Margarida Ferreira Frutas e Hortaliças Contins 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 07/SOTAL 

 
Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 
autorizados os seguintes averbamentos de licença de táxi, durante o mês de janeiro de 2015. 
 

Licença N.º Titular Residência 
8 Táxis Auto Tuela, Lda. Eivados 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
02/04 – OA – I Modificação Orçamental, I Alteração ao Orçamento da Despesa, I Alteração ao PPI, I Alteração 

ao PAM. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO autorizou por Despacho a mencionada I Modificação ao Orçamento, I 
Alteração ao Orçamento da Despesa, I Alteração ao PPI e I Alteração ao PAM – 2015, nos valores indicados no documento, que se 
dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

03 – OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento da Zona Industrial – Essência do Douro Wines and 
Gourmet, Lda. 

 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 2183 de 04/02/2015, com o seguinte teor: 
 

“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento da Zona Industrial 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento da Zona Industrial, 
junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal: 

- Essência do Douro Wines and Gourmet, Lda. 
 
---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO em 04/02/2015, exarou o seguinte Despacho: 
 
“À reunião.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a aquisição do lote 5 J na Zona 
Industrial a “Essência do Douro Wines and Gourmet, Lda.”, de acordo com o previsto no 
Regulamento da Zona Industrial, conforme proposto. 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

04 – DAGFM – Área Funcional de Recursos Financeiros – Tesouraria – Balancete. 
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 03 de fevereiro de 2015 que apresenta os seguintes valores: 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 281.139,16€ 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 824.350,68€ 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.105.513,09€ 

 
DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 80.642,19€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
05 – DAGFM – Área Funcional de Recursos Financeiros – Contabilidade – Ordens de Pagamento. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 03/DAGFM de 04/02/2015 que a seguir se transcreve: 



(Ata n.º 03/2015, de 09 de fevereiro) 
Pág. 8 de 8 

 
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 21 de janeiro a 03 de fevereiro de 2015, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento 
no montante total de 1.021.380,38 €: 
 

Descrição Valores em €  
Ordens de Pagamento Orçamentais  1.019.141,19 € 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 2.239,09 € 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
06 – DEE – Área Funcional de Recursos Físicos – Aprovisionamento e Empreitadas – Requisições Externas de 

Despesa. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 03/DEE de 04/02/2015 da Divisão de Edifícios e Equipamentos: 
 
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 21 de janeiro a 03 de fevereiro de 2015, foram processadas e autorizadas Requisições Externas 
de Despesa no montante total de 1.378.965,81 €: 
 

Nome do Responsável Valores em €  
António José Pires Almor Branco 955.835,39 
Rui Fernando Moreira Magalhães 629,90 
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 4.145,76 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues 82.078,30 
  
Requisições de valor igual ou inferior a 200,00 € 5.607,14 
Requisições de valor superior a 200,00 € 1.037.082,21 

 
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, 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 
 
 

A Técnica Superior; 
 

__________________________ 
Andreia Sofia Fernandes Gomes 

 


