
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 22/2016 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO 
 

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 

Condolências. 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO apresentou as formais condolências, em seu nome e em nome de todos os 
Senhores Vereadores, ao Senhor Vereador José Manuel Morais pelo falecimento do seu pai. 
 
---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS disse: 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: 

• Reunião com a Presidente da Junta de Freguesia de S. Salvador, Cristina Passas. 

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

• Reunião com o Núcleo de Mirandela da Liga dos Combatentes de Mirandela, Domingos Pires. 

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

• Reunião com a Resíduos Nordeste, Paulo Praça. 

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

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Mirandela, Eduardo Almeida. 
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Dia 27 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, José Madureira. 

Dia 27 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Cabanelas, Fernando Carrazedo. 

Dia 27 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de S. Salvador, Cristina Passas. 

Dia 27 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Sessão de Diálogos Diretos. 

Dia 28 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com a Cooperativa de Produtores de Mel e Frutos Secos, José Domingos. 

Dia 28 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com a Federação Portuguesa de Xadrez. 

Dia 28 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião da Comissão Permanente da Assembleia Municipal. 

Dia 28 de outubro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM). 

Dia 28 de outubro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Inauguração do Centro de Convívio e Sede da Associação Geolobo – Núcleo de Desenvolvimento Comunitário, Social e 
Cultural de Vale de Lobo. 

Dia 29 de outubro, em Vale de Lobo, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente 
Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

• Magusto da Associação “Os Fidalguinhos da Ferradosa”. 

Dia 29 de outubro, em Ferradosa, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador Manuel 
Rodrigues. 

• Seminário “Defenda os seus Direitos Cumprindo os seus Deveres” –  CLDS - 3G”. 

Dia 29 de outubro, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

• Apresentação do Livro “Viagem” de Manuel Dinis Cortes. 

Dia 29 de outubro, no Centro Cultural de Mirandela, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Palácio dos Távoras Assombrado. 

Dia 31 de outubro, no Palácio dos Távoras, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-
Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

• Reunião com a Direção do Aeródromo Municipal de Mirandela. 

Dia 02 de novembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Presidente do Sport Clube de Mirandela (SCM), Carlos Correia. 

Dia 03 de novembro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com o Presidente do Clube de Ténis de Mesa de Mirandela (CTM), Isidro Borges. 

Dia 03 de novembro, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Abambres, José Madureira. 

Dia 03 de novembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Caravelas, Carlos Cunha. 

Dia 03 de novembro, 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 03 de novembro, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.  

• Apresentação do Livro “Mirandela a Pérola do Tua” de Ilda Fernandes. 

Dia 03 de novembro, no Salão Nobre, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente 
Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

• Reunião com o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. 

Dia 04 de novembro, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Apresentação do Livro “A Menina do Spa” de David Pontes Martins. 

Dia 04 de novembro, no Centro Cultural de Mirandela, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

• Corta–Mato Escolar (Agrupamento de Escolas de Mirandela). 

Dia 04 de novembro, no Parque Dr. José Gama, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo  

• Peça de Teatro “ O Urso” de Anton Chekhov, da Companhia de Teatro Pano Cru. 
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Dia 05 de novembro, Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e a Vereadora 
Deolinda Ricardo. 

• Assembleia Geral Extraordinária das Águas do Norte. 

Dia 07 de novembro, em Vila Real, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião da Comissão Restrita da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Mirandela (CPCJ). 

Dia 07 de novembro, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

• Reunião na Secretaria de Estado das Infraestruturas. 

Dia 08 de novembro, em Lisboa, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• 11.ª Expo Conferência da Água. 

Dia 09 de novembro, em Lisboa, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

• Reunião com o Núcleo de Apoio à Vítima de Violência Doméstica (NAVVD) de Bragança. 

Dia 09 de novembro, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

2. Eventos e outras ações: 

• 29 de outubro – Inauguração do Centro de Convívio e Sede da Associação Geolobo. 

 
• 31 de outubro – Palácio dos Távoras “Assombrado”. 

 
• 04 de novembro – Apresentação do Livro “Mirandela a Pérola do Tua” de Ilda Fernandes. 

” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
01/02 – 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. 
 
---------- O Senhor Chefe da Divisão Administrativa e Financeira João Paulo Fraga, autorizado a intervir, deu conhecimento do 
ofício do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, que é do seguinte teor: 
 
“Solicito a V.ª Ex.ª se digne informar, na próxima Reunião do Executivo, os Senhores Vereadores da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, que se vai realizar no próximo dia 28 de novembro às 9.30 hrs, no Auditório Municipal de Mirandela.” 

Com os melhores cumprimentos, 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
01/03 – 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: 
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- 01 de janeiro a 31 de outubro 2016: 
 

Descrição Valores em €  
1.º Saldo Transitado de 2015 388.752,96 € 
2.º Receita Cobrada 16.103.619,12 € 
3.º Despesa Paga 15.519.817,39 € 
4.º Saldo de Tesouraria  972.554,56 € 
5.º Dívida a Instituições Bancárias  11.817.962,73 € 
6.º Dívida a Fornecedores, Empreiteiros e outras Entidades 5.310.655,46 € 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
01/04 – Aprovação da ata de 31 de outubro. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 31 
de outubro de 2016. 

 
02 – Conhecimento de Despachos. 
02/01 – DFT – SO Administrativa. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 07 de novembro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 
seguir se transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 07/2016 
 
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 24 de outubro e 4 de novembro de 2016 

 
 

Pedidos de Informação Prévia Deferidos 
 
20/15 – Maria D.ª Assunção Costa Neves Rodrigues – Pedido de informação prévia para construção de um armazém agrícola – Alvites; 
8/16 – Manuel Domingos Carvalho – Pedido de informação prévia para construção de um armazém agrícola – Lugar de Calvário – Pai 

Torto.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 11/2016 

 

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 24 de outubro e 4 de novembro de 2016. 

 

Autos de Embargo 

Despacho de 25/10/2016 – João Luís Morais – Reconstrução/ampliação de um edifício destinado a habitação em tosco faltando rebocos 
e outros acabamentos em Avidagos, sem que para o efeito possuísse qualquer licenciamento.” 

 
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 24 de outubro e 4 de novembro de 2016. 

 

Licenciamentos Deferidos 

40/16 – Eugénio António Aires – Reconstrução e ampliação de uma moradia – Rua João Alves Esteves, n.º 67 – Mirandela; 

43/16 – Luís Filipe Leonor Fernandes Saraiva – Construção de uma moradia – Freixedinha, Mirandela; 

53/16 – António José Vaz Pereira – Construção de uma moradia – Loteamento S. Sebastião, Rua I, Lote 88 – Mirandela.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/02 – DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento. 
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---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 08 de 
novembro, que se dá por reproduzido. 
 

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

Informação n.º 29/ 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 outubro /2016. 
 

Nome Residência Cemitério 
Francisca da Conceição Rebelo, Alcino Carvalho C. Pinto, Arminda 
C. Costa Pinto, Fátima M. C. P. Ribeiro, José P. Pinto e João P. 
Carvalho C. Pinto 

Mirandela Golfeiras 

Manuel Fernando P. C. Teixeira, Maria Estela Teixeira, Henrique 
Teixeira de Sousa, Jorge Teixeira de Sousa e Amândio Teixeira de 
Sousa. 

Mirandela Mirandela 

José António Talaia Mirandela Golfeiras 

Doce da Conceição, Maria do Céu Emídio Cabeça, Maria Fernanda 
Carvalho, António Augusto e Maria de Jesus Gueirez 

Mirandela Golfeiras 

Vânia La Salete do Canto Santos Mirandela Golfeiras 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 30/ 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 310/2002 de 18 de Dezembro, durante o mês de outubro de 2016. 

 

Licenças de Festividade e de Ruído 

Nome do Requerente Localidade Licença 

Comissão de Festas de Vale de Martinho Vale de Martinho Ruído 

Comissão de Festas dos Finalistas do Colégio da Torre D. Chama Torre D. Chama Ruído 

Grupo Desportivo de Torre de Dona Chama Torre D. Chama 
Prova 

Desportiva 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Informação n.º 31/ SOCT 

 

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 outubro/2016. 

 

Concessões 

Nome Artigos Residência 

Isabel Maria Costa Pinto Atenor Frutas e Hortaliças Eixes 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

03/OA – Proposta de Alteração Excecional do dia das Reuniões de Câmara. 
 
---------- Foi presente uma Proposta subscrita pelo Senhor Vice-Presidente RUI MAGALHÃES em 09/11/2016, com o seguinte teor: 
 

“PROPOSTA 
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Assunto: Alteração excecional do dia das Reuniões de Câmara. 
 

Considerando que, mediante deliberação tomada na Reunião de Câmara de 23/10/2013, foi estabelecida, por unanimidade, uma 
periodicidade quinzenal das Reuniões do Executivo Municipal para as segundas-feiras, estando calendarizadas as próximas 
reuniões para o dia 28 de novembro e 12 de dezembro. 

Considerando que, a 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Mirandela será realizada no dia 28 de novembro, dia 
coincidente com a Reunião do Executivo; 

Considerando que, no dia 12 de dezembro se irá celebrar os 40 Anos do Poder Local Democrático; 

Considerando que, no dia 12 de dezembro será realizada uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Mirandela. 

Propõe-se à aprovação do Executivo Municipal que a Reunião de Câmara de 28 de novembro (segunda-feira), seja realizada no dia 
23 de novembro (quarta-feira), bem como a Reunião de Câmara de 12 de dezembro (segunda-feira), seja realizada em data e hora a 
indicar oportunamente. 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que no dia 12 de dezembro celebram-se os 40 anos do Poder Local 
Democrático em Mirandela e grande parte dos Municípios irão celebrar esta data, isto leva a que seja objetivo da Assembleia 
Municipal e da Câmara Municipal realizar nesse dia uma Sessão Extraordinária para celebrar esta data. 

Essa Sessão não tem como objetivo misturar o programa festivo com o programa formal, neste caso a aprovação do Orçamento e a 
decisão tomada numa reunião com os líderes dos Grupos Parlamentares, foi decidido fazer uma Assembleia Extraordinária e uma 
Assembleia Ordinária dentro dos prazos legais. 

Foi decidido realizar a próxima Sessão Ordinária da Assembleia Municipal no dia 28 de novembro, data que coincide com a 
Reunião de Câmara, o que implica que haja uma alteração à data da próxima Reunião de Câmara, o que propomos que a Reunião 
de Câmara do dia 28 de novembro, seja antecipada para o dia 23 de novembro quarta-feira e a Reunião de Câmara de 12 de 
dezembro manter-se. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar que a Reunião de Câmara de 28 de 
novembro (segunda-feira) seja realizada no dia 23 de novembro (quarta-feira) e manter a data e 
hora da Reunião de Câmara de 12 de dezembro (segunda-feira). 

 
04/OA – Decisão de Contratar: Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Reabilitação do Parque 

Escolar de Mirandela - Escola Básica n.º 5. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Divisão de Serviços Operativos Rui Fernandes em 08/11/2016, com 
o seguinte teor: 
 

“A AMTQT - Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana fez entrega, do projeto de execução da “Escola Básica n.º 
5 de Mirandela, por correio eletrónico, em 2016-10-28. 

O referido projeto foi aprovado pelo Exmo. Presidente da Câmara por despacho datado de 2016-10-31. 

A estimativa de custos prevista para a obra é de 1.372.000€ (um milhão trezentos e setenta e dois mil euros), conforme resumo 
orçamental, devendo promover-se a prévia verificação financeira. 

Com o objetivo de implementar a execução da obra torna-se necessário abrir adequado procedimento de concurso, devendo ser 
proferidas decisões relativamente aos pontos seguintes: 

1. Prazo de execução e tipo de procedimento 

Sugere-se um prazo de execução contratual a constar no caderno de encargos de 360 dias. 

Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, propõe-se, face ao valor da estimativa orçamental e de acordo 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, do mesmo diploma legal, a realização do seguinte procedimento pré-contratual: - Concurso 
Público. 

2. Decisão de contratar 

A celebração de um contrato pressupõe, naturalmente, um ato decisório nesse sentido a ser emitido pela entidade para isso 
competente. Esse ato, por seu turno, implica direta e necessariamente a decisão de se pôr em marcha o respetivo procedimento 
legal. 

Assim, a decisão de contratar é da Câmara Municipal de Mirandela, nos termos do n.º 1 do art.º 36.º do Código dos Contratos 
Públicos, abreviadamente designado pela sigla CCP. 

3. Designação do júri 

Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 67.º devem ser designados os elementos do júri do concurso em número impar e com o 
mínimo 3 efetivos, um dos quais presidirá e 2 suplentes. 

Sugerem-se a seguinte composição: 

- Rui Manuel Fernandes; 

- Cristiano Alexandre Fevereiro Ricardo; 

- José Mendes Necho; 

- Paulo João Ferreira Magalhães; 
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- Alice Correia;  

4. Aprovação das peças do procedimento 

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do já referido diploma legal e face ao n.º 2 do mesmo artigo, submetem-
se para aprovação, o Caderno de Encargos e o Programa de Procedimento que se anexam. 

5- Cabimento: 

Deve ser efetuado o cabimento com verba no valor de 1.372.000,00 €, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado, à taxa 
legal em vigor. 

À consideração superior. 
 
---------- Vem acompanhada de Caderno de Encargos e Programa de Procedimento, que se dão por reproduzidos. 
 
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral Guedes Marques em 08/11/2016, emitiu o seguinte Parecer: 
 
“Propõe-se a aprovação nos termos da Informação.” 
 
---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 08/11/2016, exarou o seguinte Despacho: 
 
“À reunião de Câmara para aprovação da abertura de procedimento nos termos do parecer.” 
 
---------- Processo despesa n.º 2550 de 08/11/2016. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar: 

1 – A abertura do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “Pacto 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela 
- Escola Básica n.º 5”; 

2 - As peças procedimentais; 

3 – O preço base no valor de 1.372.000,00€ (um milhão trezentos e setenta e dois\ mil euros), 
acrescido de IVA à taxa em vigor; 

4 – O prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias; 

5 – A constituição do júri referida na Informação Técnica; 

6 – Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
05/OA – Taxa Municipal de Direitos de Passagem (T.M.D.P.) – 2017. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pela Coordenadora Técnica da SCOT em 02/11/2016, com o seguinte teor: 
 

“A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual redação, que aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas, também apelidada de 
“Regicom”, estabelece no art.º 106.º a Taxa Municipal de Direitos de Passagem -TMDP, determinada pela aplicação de um 
percentual, a definir pelos municípios, até um limite de 0,25% sobre a faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, sendo essas empresas as responsáveis pelo seu 
pagamento. 

Conforme estipulado nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as taxas do município e fixar o respetivo 
valor. 

Nesta conformidade, em cumprimento do estipulado nas alíneas b) do n.º 3 do art.º 106.º da Lei n.º 5/2004, compete à Câmara 
Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, aprovar e submeter à deliberação da 
Assembleia Municipal a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2017. 

À superior consideração de V. Exa.” 
 
---------- O Senhor Chefe da Divisão Administrativa e Financeira João Paulo Fraga em 03/11/2016, emitiu o seguinte Parecer: 
 

“Concordo com a presente Informação, tornando-se necessária a aprovação da Assembleia Municipal, conforme disposto nas 
alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, deverá a Camara 
Municipal aprovar a TMDP para 2017 até 0,25 %. 

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.” 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 20/01/2016, exarou o seguinte Despacho: 
 

“Propõe-se ao Executivo Municipal que aprove para o ano de 2017 a TMDP de 0,25%. 

À Reunião de Câmara.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos propostos: 
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1 – Aprovar a Taxa Municipal de Direitos de Passagem a aplicar em 2017, de 0,25%; 

2 – Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 
 
06/OA – Apoio para a Realização do Ramal de Saneamento - Paróquia de São Mamede – Igreja de Mosteiró. 
 
---------- Foi presente um ofício em 30/08/2016, da Paróquia de São Mamede, Igreja de Mosteiró, que se dá por reproduzido. 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 08/11/2016, exarou o seguinte Despacho: 
 

“À reunião, 

Proponho a atribuição do presente apoio essencial para o adequado funcionamento das instalações sanitárias da Igreja de 
Mosteiró.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio para a realização do ramal de 
saneamento à Paróquia de São Mamede, Igreja de Mosteiró, conforme proposto. 

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 19 de janeiro de 2016 que apresenta os seguintes valores: 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 977.977,56€ 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 794.764,55€ 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.772.742,11€ 

 
DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 80.669,47€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
08/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria – Ordens de Pagamento. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 23/DAF de 09/11/2016 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 26 de outubro e 08 de novembro de 2016, foram processadas e autorizadas Ordens de 
Pagamento no montante total de 69.893,59 €: 
 

Descrição Valores em €  
Ordens de Pagamento Orçamentais  68.799,64 € 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 1.093,95 € 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
09/DSO – Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 23/DSO de 09/11/2016 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 26 de outubro e 08 de novembro de 2016, foram processadas e autorizadas Requisições 
Externas de Despesa no montante total de 152.091,25 €: 
 

Nome do Responsável Valores em €  
António José Pires Almor Branco 152.091,25 
Rui Fernando Moreira Magalhães --:-- 
Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo --:-- 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
10/DEASC – Pedido de Apoio - “2.ª Taça de Portugal de Ciclocrosse” - Grupo Desportivo de Torre Dona 

Chama. 
 



(Ata n.º 22/2016, de 14 de novembro) 
Pág. 9 de 10 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Técnico da Unidade Orgânica de Cultura, Desporto e Turismo em 
02/11/2016, com o seguinte teor: 
 

“Recebemos no passado dia 18 de outubro, por parte do Grupo Desportivo da Torre Dona Chama, uma candidatura de apoio ao 
evento 2.ª Taça de Portugal de Ciclocrosse que vai decorrer no dia 27.11.2016, em Torre Dona Chama. 

A coletividade solicita apoio logístico, que pode ser assegurado e um apoio financeiro para suportar os custos de prémios, seguro, 
estadias, cronometristas e outros associados a este tipo de prova, no valor de 1500,00€ (mil e quinhentos euros). 

Considerando que a prova tem vindo a ganhar importância e há efetivamente necessidade de custear as despesas que são referidas, 
para que a prova decorra com a qualidade exigida, o meu parecer é favorável. 

À consideração superior.” 
 
---------- Vem acompanhada de Ficha de Candidatura, que se dá por reproduzida. 
 
---------- Pela Chefe da Divisão de Educação, Assuntos Sociais e Culturais Madalena Ferreiro em 02/11/2016, foi emitido o 
seguinte Parecer: 
 

“O Grupo Desportivo de Torre de Dona Chama apresentou uma candidatura, para efeitos de comparticipação financeira, no valor 
de 1500,00€ (mil e quinhentos euros) referente à realização da prova: 2.ºTaça de Portugal de Ciclocrosse, que vai decorrer no dia 
27.11.2016, em Torre Dona Chama.  

Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipações à Prática Desportiva prevê este apoio às 
coletividades desportivas, e sendo esta uma prova que tem vindo a crescer e a consolidar-se, proponho que seja atribuído o valor 
1500,00€ ao Grupo Desportivo de Torre de Dona Chama. 

À consideração superior.” 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 08/11/2016, emitiu o seguinte Despacho: 
 

“À reunião, 

A política de desenvolvimento desportivo municipal passa também pela capacidade de captar e fixar eventos desportivos de 
dimensão regional ou nacional no concelho. 

De forma preferencial também, deve ser privilegiada a dispersão destes eventos pelo meio rural, evitando a concentração na cidade 
de Mirandela e fomentando a prática e o acesso ao desporto a todos os munícipes. 

O presente evento enquadra-se nestes dois princípios, uma vez que se trata de uma prova nacional de ciclocrosse e decorre em 
Torre de Dona Chama, organizado pelo clube desportivo local. 

Assim, proponho a atribuição do subsídio solicitado que se destina essencialmente a suportar os encargos habituais numa prova 
desta dimensão.” 
 
---------- Processo despesa n.º 2545 de 08/11/2016. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio para a prova “2.ª 
Taça de Portugal de Ciclocrosse”, ao Grupo Desportivo de Torre Dona Chama, no valor de 
1.500,00 € (mil e quinhentos euros), conforme proposto. 

 
11/DEASC – Pedido de Apoio – “Campeonato do Mundo de Pankration Athlima” - Associação Mirandelense 

da Artes Orientais. 
 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Técnico da Unidade Orgânica de Cultura, Desporto e Turismo em 
11/10/2016, com o seguinte teor: 
 

“Recebemos no passado dia 14 de setembro, por parte da Associação Mirandelense de Artes Orientais, uma candidatura referente a 
uma participação no Campeonato do Mundo de Pankration que vai decorrer durante 4 dias em Itália (Roma). 

A coletividade não compete regularmente a nível nacional e muito menos em termos internacionais, na modalidade de Pankration. 

O apoio solicitado à Câmara Municipal é de 3200 euros e destina-se às viagens de 12 participantes na competição (o investimento 
total é de 4880 euros). 

O Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipações à Prática Desportiva é claro quanto a este tipo de apoio e refere no 
seu Artigo 45º que este tipo de apoio poderá ser de 20% do valor total das viagens ao estrangeiro. Neste caso o cálculo dos 20% 
corresponde a 976 euros. 

Como a coletividade praticamente não tem oportunidades de competir em Pankration, quer em termos nacionais, quer em termos 
internacionais, o meu parecer é favorável visto que existe uma grande necessidade dos atletas competirem para poderem evoluir. 

No entanto, gostava de salientar que (conhecendo eu a realidade da coletividade), o apoio solicitado mais o “auto financiamento” 
apresentado na ficha de candidatura não vão ser suficientes para que a coletividade consiga juntar os 4880 euros necessários para 
pagar as viagens para este Campeonato do Mundo de Pankration em Itália. 

Certo da sua atenção 
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Saudações Desportivas.” 
 
---------- Vem acompanhada de Ficha de Candidatura, que se dá por reproduzida. 
 
---------- Pela Chefe da Divisão de Educação, Assuntos Sociais e Culturais Madalena Ferreiro em 14/10/2016, foi emitido o 
seguinte Parecer: 
 

“A Associação Mirandelense de Artes Orientais (AMAO) apresentou uma candidatura, para efeitos de comparticipação financeira, 
referente à participação no Campeonato do Mundo de Pankration Athlima, que vai decorrer em Itália, a partir de 11 de novembro 
de 2016, durante 4 dias. 

Considerando que o Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipações à Prática Desportiva prevê este apoio às 
coletividades desportivas, e sendo esta uma oportunidade única para esta modalidade, de se afirmar e crescer além fronteiras, 
proponho que seja atribuído o valor de 976,00€, que corresponde a 20% do valor total do investimento que a AMAO vai despender 
(o investimento total é de 4880,00€). 

À consideração superior.” 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 01/11/2016, emitiu o seguinte Despacho: 
 

“À reunião, 

A Câmara Municipal apoiou recentemente uma outra coletividade numa deslocação a um Campeonato no Mundo, com a atribuição 
de um apoio individual de 200,00€. 

Considerando o exposto proponho que seja atribuído um apoio nos mesmos termos à participação dos atletas da AMAO, pelo que 
sendo 8 atletas, resultará um apoio de 1.600,00 €.” 
 
---------- Processo despesa n.º 2544 de 08/11/2016. 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que houve um atraso na emissão deste pedido, uma vez que a prova 
já se realizou durante este fim-de-semana e felizmente já temos a boa novidade de que já há uma medalha de ouro para uma atleta 
de Mirandela. Já foi concedido aqui um apoio para os atletas do Kickboxing, para o Campeonato do Mundo e por uma questão de 
equidade decidimos também atribuir este apoio aos atletas da AMAO. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio para a participação 
no “Campeonato do Mundo de Pankration Athlima”, à Associação Mirandelense da Artes 
Orientais., no valor de 1.600,00 € (mil e seiscentos euros), conforme proposto. 

 
 
 
---------- 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 09 horas e 50 minutos. 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
António Pires Almor Branco 

 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

 
__________________________ 

João Paulo Fraga 


