
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 21/2017 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO 

 

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 

Fim de Mandato. 
 

---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS disse: Gostaria de agradecer a enorme paciência que todos tiveram comigo, estou 

muito agradecido a toda a gente da casa, gostaria de pedir desculpa se durante as minhas intervenções tenha ofendido alguém, tal 

nunca foi a minha intenção e também dizer-vos que foi para mim um prazer, uma honra estar aqui convosco e antes de mais nada 

desejar aos que saem, aos que ficam, aos que partem os meus votos de sucesso. 

Da minha parte o meu muito obrigado. 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Eu fiz a minha despedida na Reunião anterior e esqueci-me de um 

pormenor, que era ter solicitado, não sei se foi feito, a divulgação da minha intervenção por todos os funcionários desta Câmara. 

Para aqueles que partem, mas que vão ficar aqui também, desejo votos de felicidades e de facto há imensas janelas que se abrem e 

só desejo que a vida lhes sorria a todos. 

Muito obrigado. 

 

---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO disse: Quero despedir-me e deixar bem vincado o que foram oito anos de enorme 

prazer que estive como Vereador aqui nesta Câmara, dizer que levo de todos com quem privei uma especial amizade. 

Independentemente de todas as decisões que eu tomei, tomei-as consciente que seria o melhor para o nosso Município, não olhei à 

Direita, à Esquerda, ao Centro, fi-lo como um simples munícipe. Por isso deixo uma palavra de apreço para todos os trabalhadores 

do Município, aqui representado pelo Senhor Diretor, a todos aqueles que eu conheci desde 2009, nomeadamente, o nosso 

Presidente António Branco, um grande abraço, a todos os que privaram com os Vereadores em Regime de não Permanência que já 

não estão e os que estão e que saem hoje, também uma palavra de apreço. 

O futuro ninguém sabe, apesar de hoje ser um dia muito mau para nós, principalmente inteiramente a mim, no que diz respeito ao 

que se passou nestas últimas horas, foram horas terríveis de sacrifício, de constatar que a final vivemos num país que é um país de 

terceiro mundo, é verdade, é aflitivo ter casas a arder, pessoas a fugir e não terem o apoio de ninguém. 

Pedidos de desculpas na televisão são muito bonitos, mas não nos resolvem os problemas, eu deixo aqui um alerta, é preciso fazer 

muito mais em termos do que é a prevenção, é preciso conhecer o terreno e deixarem-se de “tretas”, porque isto de Proteção Civil a 

nível nacional, Proteção Civil a nível regional, desculpem-me, mas não funciona. 

Não é possível, sentem-se à mesa, arranjem soluções, façam planeamento, gastem o dinheiro antecipadamente, porque depois é 

tarde. 

 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO disse: “Na conclusão do mandato autárquico 2014-2017 não posso deixar de 

registar nesta que é a última Reunião de Câmara um conjunto de agradecimentos e mesmo reflexões. 

Desde logo um agradecimento as todos os membros eleitos desta Câmara Municipal. 
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Não obstante as dificuldades assumidas no início do mandato num contexto macro-económico bastante agreste e exigente, a 

postura responsável de todos os membros de Câmara permitiu sempre um clima de cooperação e colaboração que não me abstenho 

de considerar exemplar. 

Ao longo dos últimos quatro anos, conscientes das dificuldades, foi exemplar a atitude de todos os eleitos estabelecendo consensos 

quando necessário e apoiando as tarefas executivas com solidariedade e lealdade mas com sentido vigilante. 

Gostaria de expressar e reafirmar este agradecimento traduzido nos vereadores da equipa executiva que se dedicou e empenhou em 

cumprir um mandato exigente mas também aos senhores vereadores da oposição que sempre apoiaram as principais decisões que 

foram colocadas à consideração desta Câmara. 

Assumimos no início deste mandato a exigente tarefa de cumprir um Plano de Saneamento Financeiro que se traduzisse 

essencialmente na redução efetiva da dívida municipal e na recuperação da capacidade de investimento com o objetivo de garantir 

o aproveitamento das oportunidades do novo Quadro Comunitário Portugal 2020 e concluir as candidaturas do QREN então em 

curso. 

Todos estes objetivos foram integralmente cumpridos. 

A dívida municipal reduziu-se para valores bastante inferiores aos planeados no PSF e a situação financeira melhorou de forma 

global e com uma efetiva eficácia e racionalidade na gestão foi possível concretizar grandes projetos para Mirandela. 

A Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo do IPB representa o maior investimento num edifício público jamais 

realizado em Mirandela, (5.000.000,00 de euros) mas representa também a maior aposta na sustentabilidade já hoje confirmada 

pelo aumento sucessivo de alunos que se repita todos os anos. 

O Museu da Oliveira e do Azeite, a ECOTECA, o Campo Desportivo da Reginorde, o Quartel da GNR de Torre de Dona Chama, a 

reabilitação energética do Complexo Cultural e do cinema, o acesso Norte a Mirandela, os acessos de Miradeses, Vila Verdinho, 

Pousadas, Jerusalém de Romeu, Navalho, Pereira, Milhais, Ervideira, a ETAR de Avidagos, saneamento de Vilar de Ouro, mais de 

10 capelas mortuárias, 25 intervenções de reabilitação de património religioso, os projetos de regeneração urbana do TuaMirandela 

(Avenida das Amoreiras, Ponte Velha, Zona Histórica) e que incluíram intervenções como a Reabilitação da Sede da Associação 

dos Socorros Mútuos, casa paroquial da Sr.ª da Encarnação ou da Igreja da Misericórdia e que garantiram sempre a continuidade de 

investimento. 

Ao longo deste mandato foi sempre possível continuar a apoiar a sociedade civil que em termos sociais, culturais, desportivos ou 

recreativos. 

O Quartel de Bombeiros de Torre de Dona Chama, o Lar Residencial da APPACDM, o Lar de Terceira Idade de São Pedro Velho, 

ou o Lar do Romeu são exemplos de equipamentos cuja componente não financiada das respetivas candidaturas foi integralmente 

suportada pela Câmara Municipal neste mandato. 

Mas também o apoio a um movimento desportivo sem equivalente na região quer em termos de qualidade quer em termos de 

diversidade com mais de 550 mil euros em apoio financeiro direto todos os anos. 

Ao nível recreativo os mais de 600 eventos promovidos e apoiados por ano traduzem bem o apoio concedido a toda a sociedade 

civil e a promoção local. 

Destaque ainda para o saneamento financeiro complementar de diversas associação como a ACIM, a MIRCOM, o Clube de 

Campismo ou mesmo o CTM que foram apoiados na regularização das suas dificuldades mas também das empresas municipais 

como o Metro ou a AIN/Matadouro do Cachão que apresentaram resultados positivos pela primeira vez em muitos anos. 

No entanto foi ao nível do planeamento que se destacou muito de todo o trabalho realizado. 

Desde logo pela conclusão do eterno processo de revisão do PDM, concluído em 2015, mas também pela preparação atempada de 

elementos de planeamento essenciais para competir no novo Quadro Portugal 2020. 

A constituição de duas ARU´s permitiu a concretização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) que se traduziu 

numa candidatura aprovada e contratualizada de 14,5 milhões de euros, acrescidos já de mais 1,1 milhões por eficácia na execução. 

O acesso oeste a Mirandela com o 1,6 milhões de euros, a reabilitação do Santuário de Nossa Senhora do Amparo com 2,1 milhões 

de euros, são exemplos de obras já em curso deste plano que tem financiamento contratado para intervenções de mobilidade de 6,5 

milhões, de reabilitação urbana de 6 milhões e 3,5 milhões para o parque de habitações sociais de Mirandela. 

No âmbito do Pacto Territorial para o Desenvolvimento e Coesão da CIM Terras de Trás-os-Montes foram negociadas verbas 

essenciais para a reformulação do Parque Escolar, para áreas de eficiência energética, combate ao insucesso escolar, a 

modernização administrativa, o PROVERE, ou mesmo para ao Regadio Tradicional de Contins. 

A eficácia desta negociação está traduzida nas quatro obras em curso no Parque Escolar, o novo polo da EB2 Luciano Cordeiro, a 

Escola do Convento, a Escola do Fomento e mesmo a Escola Secundária de Mirandela, todas em curso no presente momento e com 

a aquisição estratégica do Edifício Piaget como espaço de acolhimento provisório de excelente condições evitando o recurso a 

desconfortáveis contentores. 

Destaque ainda para o processo de expansão e reabilitação da Zona Industrial, cuja a pré-candidatura assente na atempada 

aquisição do necessário terreno foi aprovada num valor de cerca de 3,1 milhões de euros aguardando apenas a abertura do aviso 

convite. 

A multiplicidade de candidaturas apresentadas e aprovados são exemplos concretos de um contexto global mais de 30 milhão de 

euros de investimento contratualizados neste Quadro Comunitário: 

PEDU - 15,6 milhões (14,5 m€ + 1,1 m € do acelerador de investimento). 

Escolas - 6,7 (EB Luciano Cordeiros, EB n.º 5, EB n.º 3 e Escola Secundária) + 1,3 milhões (aquisição do Edifico Piaget). 

Zona Industrial - 3,1 milhões de candidatura + 500 mil (aquisição de terreno). 

POSEUR - 2 milhões de euros por acordo de agregação Resíduos do Nordeste. 

Ecopista da Linha Tua - 550 mil de investimento com 400 mil de financiamento do Programa Valorizar 
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Reabilitação do Pavilhão INATEL - 500 mil euros aprovados 

Regadio Tradicional de Contins - 350 mil euros aprovados PDR 2020. 

PIIEC Combate ao Insucesso Escola - 550 mil euros aprovados CIM TTM 

POSEUR - Cadastro Água e Saneamento - 200 mil euros aprovados em curso. 

POSEUR - ETAR de Avidagos - 150 mil euros. 

Modernização Administrativa - 400 mil euros - aprovados CIM TT. 

PROVERE - 200 mil euros aprovados. 

Associado a estes processos de planeamento referência ainda para a candidatura da Barragem da Serrinha (Avidagos - Navalho) 

que por ter o respetivo Estudo Prévio pronto, foi selecionada entre as 12 intervenções de regadio para a região Norte e a aquisição 

da Estação da CP que irá permitir de uma vez por todas proceder a uma intervenção de valorização de toda a zona envolvente e da 

própria Estação. 

A responsabilidade de executar todos estes projetos representa o maior ciclo de investimentos já alguma vez aprovado para a 

Câmara Municipal de Mirandela que devemos ter orgulho em afirmar este mandato municipal irá transmitir para lá da já aludida 

redução de dívida municipal. 

Um agradecimento para todos os colaboradores municipais sua lealdade institucional mas também pessoal ao longo destes recentes 

anos e mesmo pelo carinho que muitas vezes me dedicaram. 

A redução de efetivos e os constrangimentos impostos pela travessia de um período difícil para todos os funcionários públicos 

nunca puseram em causa à dedicação e o empenho de todos os colaboradores e o melhor exemplo de tal é a Certificação em 

Qualidade que associada a um processo de modernização administrativa exemplar demonstra bem a capacidade dos recursos 

municipais. 

Manifesto o profundo orgulho por ter tido o privilégio de ter trabalhado com todos os que verdadeiramente defendem e 

desenvolvem  Mirandela para lá da sua opção política. 

Um agradecimento final a todos os mirandelenses.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 

01/01 – Informação Financeira. 
 

---------- Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar ao Executivo 

Municipal a seguinte Informação Financeira com data de reporte de: 

- 01 de janeiro a 30 de setembro de 2017: 
 

Descrição Valores em €  

1.º Saldo Transitado de 2016 673.727,52 € 

2.º Receita Cobrada 15.712.036,43 € 

3.º Despesa Paga 15.280.350,40 € 

4.º Saldo de Tesouraria  431.686,03 € 

5.º Dívida a Instituições Bancárias  10.417.533,80 € 

6.º Dívida a Fornecedores, Empreiteiros e outras Entidades 7.856.833,38 € 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

01/02 – Aprovação da ata de 02 de outubro. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 02 

de 02 de outubro de 2017. 
 

02 – Conhecimento de Despachos. 

02/01 – DFT – SO Administrativa. 
 

---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 09 de outubro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 

seguir se transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 07/2017 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 25 de setembro e 06 de outubro de 2017 

 

Pedidos de Informação Prévia Deferidos 
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11/17 – Cláudia da Silva Alves – Pedido de informação prévia para construção de um armazém agrícola – Serra do Prado – S. 

Salvador.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“INFORMAÇÃO N.º 19/2017 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 25 de setembro e 6 de outubro de 2017. 

 

Licenciamentos Deferidos 

44/17 – António Manuel Machado Bom – Construção de uma moradia – Corgo, Vale de Lobo; 

67/17 – João Valbom – Sociedade de Construções, Lda. – Construção de um edifício – Loteamento Silva & Pereira, Lote 5 – 

Mirandela.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“INFORMAÇÃO N.º 19/2017 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de 24 de outubro de 2013, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 25 de setembro 6 de outubro de 2017. 

 

Autorizações de Utilização Deferidas 

64/17 – Manuel Joaquim Isidoro – Habitação – Rua da Escola, 21 – Cabanelas; 

66/17 – Fernando José – Habitação – Bairro Nossa Senhora de Lurdes – Frechas.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

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

de Aquisição de Serviços, atualizados em 11 de outubro, 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 12 de outubro, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 

seguir se transcrevem: 

 

Informação n.º 26/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. 

 

Concessão 

Nome Artigos Residência 

Maria Margarida Ferreira Produtos Hortícolas Carvalhais 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Informação n.º 27/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/2017. 

 

Nome Residência Cemitério 

Noémia Anjos Padre Frias e filhos Mirandela  Golfeiras 

Maria Elisa da Silva Monteiro Alves Mirandela Golfeiras 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Informação n.º 28/SOCT 

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 outubro de 2017. 
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Licença n.º Titular Residência 

20 Táxis Auto Tuela, Lda. Eivados 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

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

---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 10 de outubro de 2017 que apresenta os seguintes valores: 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 697.501,81€ 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 901.809,68€ 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.539.311,49€ 
 

DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 341.822,50€ 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

---------- Foi presente a informação n.º 21/DAF de 11/10/2017 que a seguir se transcreve: 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 

que, no período compreendido de 27 de setembro a 10 de outubro de 2017, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento 

no montante total de 493.170,07 €: 

 

Descrição Valores em €  

Ordens de Pagamento Orçamentais  407.418,49 € 

Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 85.751,58 € 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

---------- Foi presente a informação n.º 21/DSO de 10/10/2017 da Divisão de Serviços Operativos: 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 

que, no período compreendido de 27 de setembro a 10 de outubro de 2017, foram processadas e autorizadas Requisições Externas 

de Despesa no montante total de 100.708,73 €: 

 

Nome do Responsável Valores em €  

António José Pires Almor Branco 100.708,73 

Rui Fernando Moreira Magalhães --:-- 

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo --:-- 

Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

 

---------- E não havendo mais nada a tratar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos 

termos e para os efeitos consignados nos n.ºs 3 e 4, do art. 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever. 

 

 

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 

António Pires Almor Branco 

 

O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

 

__________________________ 

João Paulo Fraga 


