
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
ATA N.º 22/2012 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO 
 

Presidente: - António José Pires Almor Branco 

Vereadores Presentes: - Júlia Maria A. Lima Sequeira Rodrigues 

 - Maria Gentil Pontes Vaz 

 - Nuno Manuel M. Pinto de Sousa 

 - José Assunção Lopes Maçaira 

 - João Maria Casado Figueiredo 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

Secretariou: - João Paulo Fraga 

Diretor do Depart.º de Administração, Finanças e Modernização (R. S.) 

Hora de Abertura: - 14.00 Horas 

Outras Presenças: - António Maria de Carvalho 

Diretor do Depart.º de Urbanismo e Ordenamento do Território 

 - Jorge Eduardo Guedes Marques 

Diretor do Depart.º de Construção, Manutenção e Operação 

Local da Reunião: - Paços do Concelho – Salão Nobre da Câmara Municipal 

Antes da Ordem do Dia 
 
Reorganização Administrativa. 
 

---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Como é do conhecimento de todos, não pude estar presente na 
última reunião e como acho que o processo não está concluído gostaria de ter acesso a algumas informações e documentos: 

- O relatório das conclusões da CARAL; 

- Os questionários efetuados às Freguesias, muito especialmente às Freguesias que foram extintas; 

- A metodologia utilizada no chamado “referendo local nos Avantos”. 

Tenho a certeza que um referendo local tem metodologias próprias e obrigações próprias, portanto para se denominar referendo 
local, terá certamente tido uma metodologia. 

- A metodologia e os registos efetuados na auscultação das populações em Vila Boa e no Franco; 

- As alterações do documento que foi à Assembleia Municipal, designadamente o que mudou com a posição da Junta de Freguesia 
de Pereira, relativamente à sua inclusão. Tal situação não vinha no documento inicial. 

Gostaria de expressar que sou contra este documento, contra a forma como foi elaborado, bem como contra os motivos que estão 
na sua base. Acho que houve manipulação político-partidária, pois Presidentes de Junta votarem contra a extinção das próprias 
Freguesias deve ter sido um “sapo” muito grande de engolir. Quanto a demais conclusões deixarei para mais tarde, depois de me 
entregarem os documentos que agora solicito. 

 

---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que em relação ao relatório de conclusões da CARAL, dos 
questionários, dos referendos e das auscultações às populações, deverá ser enviada para essas entidades a solicitação dos devidos 
documentos. A Câmara Municipal apresentou uma proposta, que aqui foi votada e foi apresentada à Assembleia Municipal, é essa 
proposta que tem que debater. 

Esclareceu que o relatório da CARAL não pertence à Câmara Municipal, é uma comissão da Assembleia Municipal, participada 
por elementos dos vários Grupos Políticos e é a eles que deve ser indicada essa solicitação. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Só o fiz aqui, porque está no relatório que apresentou. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que toda a informação deve ser solicitada às respetivas 
entidades e que se alguém engoliu um “sapo” neste processo, foram todos os portugueses, quando o Partido Socialista assinou com 
a Troika este compromisso. 
 

---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Posso-lhe dizer que no documento visado por si, assinado por si 
diz assim: “O Presidente da Câmara de Mirandela reuniu várias vezes com as Juntas de Freguesia, potencialmente afetadas com a 
presente reforma, tendo em devida conta as conclusões apresentadas pela CARAL”. Eu julgo que este documento, que foi 
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apresentado à discussão devia trazer esclarecimentos, porque está aqui referido, “a qual auscultou e reuniu com os membros dos 
Órgãos Executivos das 37 Freguesias do concelho de Mirandela e respetivos Presidentes das Assembleias de Freguesia”. 

Eu, como Executivo julgo que posso solicitar documentos que devem estar anexos a esta proposta. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a proposta não tem nenhum documento anexo. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Não se pode colocar na proposta uns pré-requisitos, onde se diz 
que se juntaram documentos para chegar a determinadas conclusões, e depois como Vereadora tenho que pedir a outro Órgão os 
mesmos documentos. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que consultou os documentos, mas que os mesmos não são da 
Câmara Municipal. 
 

---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Faz aqui algumas acusações que não são verdadeiras, porque diz 
assim, “Face ao exposto e tendo mais uma vez em devida consideração, a vontade das Freguesias envolvidas na Reforma da 
Administração Local, sem que nada lhes tenha sido imposto pela Câmara Municipal de Mirandela, esta propõe que a Assembleia 
Municipal de Mirandela …”, a vontade das Freguesias, onde é que está aqui evidenciada a vontade das Freguesias? Estou-lhe a 
perguntar pelo relatório de conclusões da CARAL, pelos questionários, pelo referendo local e metodologia utilizada que dizem que 
fizeram nos Avantos. Como foi feita a auscultação das populações? Na questão de transparência que o poder político tem de ter, 
acho que é obrigatório a apresentação desses documentos. 

Tantos os Vereadores do PS, como o Vereador do CDS/PP, por várias vezes lhe perguntámos como é que estava o processo e o 
Senhor foi-nos adiando a resposta e dizendo que viria aqui a esta reunião o relatório de conclusões e nunca mais veio nada. 

Isto não é Reforma nenhuma, como sabe, isto é uma forma de tentar agradar a uns e a outros. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Desde já felicito aqui a Vereadora do PS por levantar as mesmas 
questões que a Bancada do CDS/PP, através do Deputado Municipal Ricardo Garcia levantou, sobre as questões do referendo 
local, porque de facto a Bancada do PS na Assembleia Municipal quase que “entrou muda e saiu calada”, relativamente a estes 
assuntos. 

Já foi solicitado na Assembleia Municipal de junho pela Bancada do CDS/PP, com toda a legitimidade, entretanto solicitei eu aqui 
enquanto Vereador, também com toda a minha legitimidade política, a 02 de julho e julgo que em outubro, solicitei essas 
conclusões do relatório da CARAL, como todos os documentos anexos e continuo a aguardar essas conclusões, continuarei a 
solicitar nestas reuniões de Câmara, até as mesmas chegarem às minhas mãos. Se demonstrar que são um Executivo que pauta pela 
democracia e pela transparência, acho que o Presidente só tinha a ganhar se de facto soubesse dar indicações ao seu Chefe de 
Gabinete, que disponibilizasse esse mesmo relatório, porque esse relatório está convosco, porque a proposta apresentada foi 
efetuada com o conhecimento que o Presidente tinha do relatório e que está na vossa posse. Não disponibilizar esse relatório, os 
inquéritos que foram feitos às Freguesias chama-se sonegação e o que está a acontecer é que o Executivo em permanência, 
constantemente sonega informação à Oposição, quando esta o solicita com toda a democraticidade envolvida. O Grupo do CDS/PP 
não recebeu esses documentos, e também lhe posso dizer que nem os próprios Presidentes de Junta, os que diretamente estiveram 
envolvidos e veem as suas freguesias serem unidas a outras, tiveram acesso a esse relatório e aos resultados desses inquéritos. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Doação de Senhas de Presença. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Comunico que ainda não me foi entregue o documento que solicitei 
e que foi enviado para a senhora com a doação das senhas de presença dos Vereadores da Oposição. Relativamente aos Senhores 
Vereadores em Permanência, gostaria de saber qual o ponto da situação. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que em relação à doação das senhas de presença, teve a 
oportunidade de entregar ao Dr. Fraga e cada um depois fará a avaliação do que for. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Na sequência do que já foi aqui solicitado pela Senhora Vereadora, já 
há quinze dias e talvez há um mês atrás, solicitei essa informação, pelo que sei e pude constatar pelo documento que está aqui 
disponibilizado, apenas o Presidente da Câmara, na sexta feira passada fez a sua doação, os restantes Membros do Executivo ainda 
não assumiram o compromisso feito na reunião de 16 de julho. Continuarei a solicitar essa informação em todas as reuniões, até 
que essa situação seja efetivamente resolvida. Das duas uma, ou não há vontade em assumir compromissos, ou a informação que 
nos foi disponibilizada não era de todo correta, mas julgo que é a primeira situação que está em causa. 
 
--------- A Senhora Vice-Presidente Dr.ª GENTIL VAZ disse: Eu aceito as críticas e é verdade que o Dr. Fraga mandou um mail 
com o montante relativo ao que cabia a cada um dos Senhores Vereadores da Oposição, combinei com a Dr.ª Manuela articular 
com ela para lhe entregar o cheque, só que ela entrou de baixa. Hoje mesmo vou deixar o cheque. 
 
--------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES perguntou: E o documento em relação à beneficiária? 
 
--------- A Senhora Vice-Presidente Dr.ª GENTIL VAZ disse: Estamos à espera que a Dr.ª Manuela chegue que é para ter reunião 
com ela. 
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--------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: A nossa doação já foi feita há uns meses, julgo que há cerca de três 
meses. Gostaria de uma cópia do documento em que a beneficiária foi informada da nossa doação. 
 
--------- O Senhor Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Modernização (Reg. Subs.) Dr. João Paulo Fraga, 
autorizado a intervir disse: Essa informação é efetuada pela Dr.ª Manuela. 
 
--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: O que é que já foi comunicado à senhora? 
 
--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que neste momento não tem essa informação.  
 
--------- O Senhor Vereador Dr. JOSÉ MAÇAIRA disse: Eu não quero o meu nome envolvido nisso, já dei orientações para pagar 
porque eu não recebo senhas, já dei orientações para transferirem essa verba e não quero o meu nome envolvido nisto. Dá a 
impressão que querem mostrar que deram. 
 
--------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Não tem nada a ver com isso Dr. Maçaira, o Senhor está a ser 
incorreto. È que o seu vencimento vem da Câmara Municipal. 
 
--------- O Senhor Vereador Dr. JOSÉ MAÇAIRA disse: E a sua senha vem da Câmara Municipal. 
 

--------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: A minha senha vem da Câmara Municipal. O senhor está a perceber 
mal a situação. 

Porque é que a doação das senhas dos Vereadores da Oposição é feita em agosto ou em setembro e a doação do valor equivalente 
dos Vereadores em Permanência não? 
 
--------- O Senhor Vereador Dr. JOSÉ MAÇAIRA disse: É isso que está a ser feito. 
 
--------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Então que se faça a comunicação à Senhora. São situações distintas: 
uma, na qual é a Câmara Municipal a atribuir um subsídio, a outra refere-se é a doação dos Vereadores. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Cães Assilvestrados. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Gostaria de saber o ponto de situação e também a estratégia que foi 
utilizada na abordagem, relativamente ao que foi apresentado como proposta. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a proposta foi enviada à Divisão de Serviços Urbanos, para 
fazerem os contactos e que na próxima reunião será prestada informação sobre o ponto de situação. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Mensagem. 
 

---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Recebi através do meu facebook pessoal uma mensagem e por vir 
na qualidade de Vereadora, passo a ler o conteúdo da mesma, para informação do Executivo: “Senhora Vereadora. O Presidente 
da Câmara passou a impedir-me de ter acesso à sua página, porque fiz comentários a fotografias que ele posta (coloca,) em seu 
desacordo ou criticando algumas atividades. Pensei que era uma página do Município e pelo que sei ele retira e apaga todos os 
que comentam as suas fotografias, que ali coloca de forma negativa, ou criticam e são muitos. Afinal existe um serviço público 
que tem censura, acabem com isto, pelos vistos ele fez esta página para os da sua militância e para promover a sua imagem e 
preparar-se para as próximas eleições autárquicas, é o culto do “senhor todo poderoso”, tomem medidas. 

Apesar de concordar com a criação de uma página do Município no facebook, fui crítica relativamente a criar outra página para o 
Presidente do Município. Acho que a página devia ser a mesma e que na qualidade de Vereadora tenho obrigação de lhe dizer 
aquilo que os munícipes nos informam. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que todos os comentários são bem vindos, aceita-os como 
naturais e fazem parte da sua atividade. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Assuntos Pendentes. 
 

---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Tenho alguns assuntos que estão pendentes, nomeadamente, solicitei 
na última reunião e volto a solicitar e desta vez não depende do seu Chefe de Gabinete, depende de si o estudo do Centro 
Tecnológico efetuado pela Quaternaire, volto a solicitar o inquérito sobre o comércio tradicional efetuado pela Mircom, que 
ficaram de entregar. 
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Registo para vosso conhecimento, um e-mail que recebi de resposta a um dos assuntos que eu apresentei na reunião de 10 de 
setembro, relativamente ao contrato de trabalho a termo certo, levantei esta questão ao Presidente da Câmara, foi-me enviado um e-
mail pelo Senhor Diretor do DAFM, cujo e-mail tinha a explicação dada por uma Técnica da Câmara Municipal e que 
naturalmente eu agradeço a explicação, mas aquilo que foi questionado e foi aqui levantado, não era aquilo que a Técnica me 
respondeu, apesar de ter ajudado a clarificar certos pontos, contudo continuo a aguardar uma resposta política do Presidente da 
Câmara e é o Presidente da Câmara que deve dar essa resposta e não pedir a técnicos que façam esse trabalho, porque o que eu 
questionei foi a si e sobre a legalidade do pagamento feito pela Mircom a alguém que tinha acabado um contrato de trabalho com a 
Câmara Municipal. É completamente diferente da resposta que eu recebi. 

Como também foram levantadas outras questões nessa mesma reunião que ainda continuam pendentes e continuam por responder, 
não vou perder tempo a elencar essas questões, o Presidente da Câmara tem conhecimento das situações, o Secretário desta reunião 
tem conhecimento dessas situações e naturalmente deve de alguma forma cumprir com o seu papel e se as respostas não estão 
disponíveis, pelo menos aqui nesta reunião, identificar as questões que estão pendentes e justificar o seu atraso caso elas não sejam 
entregues. São questões solicitadas com toda a legitimidade pelo Vereador do CDS/PP e muitas vezes também pelos Vereadores do 
PS relativamente a outros assuntos. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Informação do Senhor Presidente. 
 

--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Não tive acesso ao envio em formato digital da Ordem de Trabalhos, 
nem da Informação do Senhor Presidente, estive a ler agora, mas gostava de saber em concreto, em cada uma dessas reuniões 
foram efetuadas com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Eng.º António Almor Branco, gostava de saber, efetivamente 
o que é que foi discutido. 

- Reunião com a Junta de Freguesia São Pedro Velho, 09 de outubro; 

- Reunião com a direção da Casa do FCP, Mirandela. 

- Assembleia-geral do Hospital Terra Quente 

- Reunião com a Junta de Freguesia do Cobro 

- Reunião com a Junta de Freguesia de Vale de Asnes. 
 

--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a reunião com a Casa do FCP, foi para tratar o problema da 
não apresentação de contas pela Casa do Porto há dois anos. 

Na Assembleia-geral do Hospital Terra Quente discutiu-se a abertura do Hospital e o aumento de capital que eventualmente possa 
vir ser realizado. 

Com a Junta de Freguesia do Cobro o assunto foi os transportes escolares. 

Com a Junta de Freguesia de Vale de Asnes foi um problema com a entrada de Cedaínhos. 
 
--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Temos aqui o assunto das auditorias externas da Qualidade que está 
devidamente elencado e há uma reunião com o Senhor Ministro da Economia, foi só com o Senhor Ministro da Economia? 
 
--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que foi com o Senhor Ministro da Economia e com a Senhora 
Secretária de Estado do Turismo. 
 
--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: E foi para discutir o quê, em concreto? 
 
--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que foi para discutir sobre a Escola de Hotelaria de Mirandela. 
 
--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: A Escola de Hotelaria de Mirandela, mas o quê, em concreto? 
 
--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que essa reunião foi para esclarecer as cláusulas do protocolo 
assinado. 
 

--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Relativamente a essa reunião e à situação da Escola de Hotelaria, 
apenas gostaria de dizer aqui o seguinte, era importante e acho que o Presidente da Câmara deve ter essa iniciativa, que se cumpra 
o número mínimo necessário de alunos para se poder manter a Escola em Mirandela. A Câmara deve efetivamente encetar todos os 
esforços, eu também creio que está a ser feito, no sentido de se manter a Escola de Hotelaria com um número mínimo de alunos 
que é necessário, para que um dia mais tarde não venha dizer que a culpa é do Governo. 

Quanto à Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua, que assuntos é que foram discutidos? 
 
--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que o assunto mais importante que foi tratado foi a 
administração do Parque Natural, neste momento estão a decorrer os estudos preparatórios e está a ser definido um modelo. 
 
--------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Tem o envolvimento de privados? 
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--------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que nos primeiros dias de novembro, vai ser realizado um 
debate em torno desse projeto e que envolverá várias entidades para debater a proposta do Parque Natural. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

Ordem do Dia 
 
01 – Órgãos da Autarquia (OA). 
01/01 – Informação do Senhor Presidente. 
 
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Modernização (Reg. Subs.) Dr. João Paulo Fraga, 
autorizado a intervir, informou que não existem informações. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02 – Conhecimento de Despachos. 
02/01 – DUOT – SO de Obras Particulares e Loteamentos. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 16 de outubro, pelo Senhor Presidente que a seguir se 
transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 19/2012 
 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, 
informo o Executivo das decisões tomadas durante o período entre 28 de setembro a 16 de outubro de 2012. 
 

Autorizações de Utilização Deferidas 
53/10 – Herdeiros de José Gonçalves Pacheco – Armazém – Vila Nova das Patas – Carvalhais; 
54/12 – Herdeiros de José Gonçalves Pacheco – Habitação – Vila Nova das Patas – Carvalhais; 
74/12 – Herdeiros de Abílio Augusto Teixeira – Habitação – Rua 1.º de Maio n.º 18 – Contins; 
75/12 – Cassiano Maria Reimão – Bairro da Saínha – Torre D. Chama; 
76/12 – Frederico António Meireles – Rua Direita n.º 49 – Vale de Juncal; 
78/12 – José Alfredo Inácio – Habitação – Múrias; 
80/12 – Carlos Manuel Correia Baía – Habitação – Loteamento Tua sol Lote 15 – Mirandela; 
82/12 – Empreiteiros Morais & Filhos, Lda. – Comércio e/ou Serviços e garagens – Urbanização Retiro da Princesa do Tua Lote 13 – 

Mirandela.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 19/2012 
 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, 
informo o Executivo das decisões tomadas durante o período compreendido entre 28 de setembro a 16 de outubro de 2012. 
 

Licenciamentos Deferidos 
16/12 – CAETXXI – Construções A. C. E. – Remodelação de Terrenos – Maria Centeio – Avantos; 
17/12 – CAETXXI – Construções A. C. E. – Remodelação de Terrenos – Vale de Pombo – Carvalhais; 
19/12 – CAETXXI – Construções A. C. E. – Remodelação de Terrenos – Ferreiros – Franco; 
20/12 – CAETXXI – Construções A. C. E. – Remodelação de Terrenos – Vau – Franco; 
21/12 – CAETXXI – Construções A. C. E. – Remodelação de Terrenos – Pousadouro – Franco.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/02 – DCMO – SO de Obras Municipais. 
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 17 de 
outubro, que se dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO 

 
03 – D.F.P. – Subunidade Orgânica de Contabilidade e Tesouraria – Balancete. 
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 18 de outubro de 2012 que apresenta os seguintes valores: 
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DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 1.149.042,49€ 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 894.231,26€ 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 2.043.273,75€ 

 
DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 92.298,26€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
04 – D.F.P. – SO de Aprovisionamento e Património – Autorizações de Despesa Requisições. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 21/DFP-SA-RC de 19/10/2012 da Divisão Financeira e Patrimonial: 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, cumpre informar o Executivo que, no período 
compreendido de 04 de outubro de 2012 a 18 de outubro de 2012, foram efetuadas as Requisições com os n.ºs 1316 a 1428, 
perfazendo o valor total de 247.085,80€. 
 

Nome do Responsável Valores em Euros  
António José Pires Almor Branco 1.296.777,72 
Maria Gentil Pontes Vaz --:-- 
José Assunção Lopes Maçaira 1.005,08 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 
  
Requisições de valor igual ou inferior a 200,00€ 4.353,08 
Requisições de valor superior a 200,00€ 1.293.429,72 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
05 – D.F.P. – SO de Contabilidade e Tesouraria – Autorizações de Despesa e Ordens de Pagamento. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 21/DAFM-DEP de 19/10/2012 que a seguir se transcreve: 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, cumpre informar o Executivo que, no período 
compreendido 04 de outubro de 2012 a 18 de outubro de 2012, foram efetuadas as seguintes autorizações de pagamento: 
 

DESCRIÇÃO Valores em Euros 
Ordens de Pagamento Orçamentais autorizadas 842.979,65€ 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 90.781,42€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
06 – SO de Taxas e Licenças – Alargamento do Horário de Funcionamento de Estabelecimento Comercial – 

António Carlos Borges – “Discoteca Art’Nova”. 
 
---------- Foi presente um requerimento com entrada n.º 33369 de 09/10/2012, com o seguinte teor: 
 
“Discoteca Art’Nova de António Carlos Borges, com sede na Estrada Nacional n.º 15 – Espinheiral em Mirandela, contribuinte n.º 
157 382 370, vem requerer a V. Ex.ª que se digne a conceder a extensão do horário de funcionamento do referido estabelecimento 
das 4.00 horas para as 06 horas. 
Este pedido fica-se a dever ao facto de os clientes só começarem a frequentar a discoteca a partir das 02 horas, hora a que fecham 
os bares, com este horário só podem permanecer 2 horas, isso dificulta a preferência na ida à discoteca. 
Para que consiga manter uma casa a trabalhar é imprescindível o alargamento deste horário.” 
 
---------- Vem acompanhado de declaração prévia que se dá por reproduzida. 
 
---------- O Senhor Vereador Dr. Manuel Rodrigues em 11/10/2012, exarou o seguinte Despacho: 
 
“À reunião de Câmara.” 
 
---------- O Senhor Vereador Eng.º JOÃO CASADO disse: Gostava de saber o ponto de situação relativamente a estes pedidos de 
prolongamento de horário, se houve queixas, se a P.S.P. tem intervido, para em consciência nós podermos votar estas deliberações. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Perguntava porque é que os serviços não dão informação? Este 
requerimento vai diretamente às mãos do Senhor Vereador, sem passar pela informação dos serviços. Gostava de saber porque é 
que os serviços não se pronunciam? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que é habitual os serviços não se pronunciarem. 



(Ata n.º 22/2012, de 22 de outubro) 
Pág. 7 de 8 

 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Gostava de saber porque é que não está aqui anexado a este 
requerimento, o pedido de declaração prévia efetuado a 25/09/2012? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que são dois documentos distintos, a declaração prévia era 
para justificar que o estabelecimento está devidamente licenciado. 
 

---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: O mapa de ruído está em elaboração? Está concluído? Abrange 
esta situação? Uma vez que esta zona é uma zona residencial. Qual é o enquadramento desta discoteca no mapa de ruído? Quais 
são as indicações que o mapa de ruído dão, referentes a esta zona? 

Quais são as outras discotecas de Mirandela que têm alargamento de horário ao fim de semana, das 04 horas às 06 horas? 

Se com este alargamento de horário às discotecas e considerando que temos bares e estabelecimentos de bebidas que têm música ao 
vivo, ou que têm uma danceteria, se essas não terão a legitimidade de ver o seu horário alargado e algumas delas localizadas em 
zonas residenciais, qual será depois aí o procedimento da Câmara Municipal e considerando que existe um Regulamento e que esta 
Câmara por conveniências várias, efetua sempre excecionalidades a esse mesmo Regulamento? 
 

---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que esta cláusula consta do Regulamento. Em relação às outras 
discotecas, uma delas também apresentou em reunião de Câmara o pedido de alargamento de horário às sextas e sábados. Em 
relação aos bares o Regulamento não permite o alargamento de horário até às 06 horas, apenas permite até às 04 horas às sextas e 
sábados. 

O mapa de ruído será incluído no PDM, que neste momento está em revisão. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 6 votos a favor (2 dos membros do PS e 4 dos 
membros do PSD) e 1 abstenção do membro do CDS/PP, conforme proposto: 
1 – Aprovar o pedido de alteração do horário de funcionamento à Discoteca “Art’Nova” de 

António Carlos Borges, ou seja, até às 06h00 às sextas-feiras e sábados, mediante o 
pagamento da taxa de 40,00 € (quarenta euros), como consta da Tabela de Taxas e Licenças 
do Município de Mirandela, Capítulo I, Secção II, Sub-Secção II, Artigo 4.º n.º 4, do 
Regulamento de Taxas e Licenças do Município de Mirandela; 

2 – Dar conhecimento ao requerente António Carlos Borges e à P.S.P. do teor desta deliberação. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA apresentou a seguinte declaração de voto: 
 

“Não tenho oposição nenhuma referente ao alargamento de horário, desde que se salvaguardem os direitos e interesses quer dos 
proprietários dessas instalações, quer dos munícipes que residem nas proximidades dessas instalações. 

Levantei um conjunto de questões sobre este processo ao Presidente da Câmara e sobre as quais pouca informação foi 
disponibilizada. 

Entendo que não existe informação suficiente para garantir uma decisão assertiva sobre esta matéria, de uma próxima vez, quando 
houver um outro pedido de alargamento de horário, o que eu solicito à Câmara Municipal é que traga anexo a esse pedido, todo o 
conjunto de informações que solicitei em relação a este pedido de alargamento de horário.” 
 
 

OUTROS ASSUNTOS 

 

 
---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, incluir na ordem do dia, por reconhecer a urgência de deliberação imediata 
sobre o mesmo: 
 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO 
 
07 – Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros 

Voluntários – Minuta do Contrato. 
 
---------- Pelo Oficial Público em 19/10/2012, foi emitida a seguinte proposta: 
 
“Considerando que a câmara municipal de Mirandela, através de deliberação datada de 16 de julho de 2012, adjudicou a 
empreitada “Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros 
Voluntários”, à firma “NORCEP – Construções e Empreendimentos, L.dª”, pelo valor de 619.602,02 Euros + IVA, e 
com o prazo de execução de 6 meses; 
Considerando que a assunção do compromisso (plurianual) decorrente da celebração do contrato vertente, mereceu a autorização 
prévia por parte da assembleia municipal de Mirandela, através de deliberação datada de 07 de setembro de 2012, nos termos e 
para os efeitos contidos no art.º 6.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; 
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Considerando que, em conformidade com o disposto nos art,os 94.º e 95.º do Código dos Contratos Públicos (doravante 
CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a celebração do presente contrato implica a sua 
redução a escrito; 
Considerando que, tendo o adjudicatário apresentado documento comprovativo da prestação da caução, a respetiva 
minuta do contrato deverá ser aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar, conforme estipula o artigo 
98.º do CCP; 
Tenho a honra de propor que a câmara municipal delibere: 
- Aprovar, nos termos e para os efeitos do artigo 98.º do CCP, a minuta anexa referente ao contrato de empreitada com a 
designação “Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida dos Bombeiros 
Voluntários” a celebrar com a adjudicatária “NORCEP – Construções e Empreendimentos, L.dª”. 
À consideração superior.” 
 
---------- A proposta vem acompanhada da minuta de contrato de empreitada, que se dá por reproduzida. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar nos termos e para 
os efeitos do artigo 98.º do CCP, a minuta anexa referente ao contrato de empreitada com a 
designação “Recuperação e Qualificação Urbanística da Rua e Avenida das Amoreiras e Avenida 
dos Bombeiros Voluntários” a celebrar com a adjudicatária “NORCEP – Construções e 
Empreendimentos, L.dª”. 

 
 
 
---------- 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 2 a 4, do art. 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 
n.º 5 – A/02, de 11 de janeiro, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei 
transcrever. 
 
 
 
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 15 horas e 15 minutos. 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
 

António Pires Almor Branco 
 
 

O Diretor do D.A.F.M. (Reg. Subst.); 

__________________________ 
João Paulo Fraga 

 


