
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 21/2018 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE OUTUBRO 

 

Presidente: - Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues 

Vereadores Presentes: - Rui Fernando Moreira Magalhães 

 - Orlando Ferreira Pires 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - Vera Cristina Quintela Pires Preto 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - José Miguel Romão Cunha 

Secretariou: - Esmeralda Emília Rebelo Fidalgo Pinto 

Jurista 

Ata da Reunião de - Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 

11 de outubro previamente distribuída a todos os membros do executivo. 

Hora de Abertura: - 15.00 Horas 

Local da Reunião: - Sala Sarmento Pimentel – Biblioteca Municipal 

Antes da Ordem do Dia 

Regimento. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Boa tarde. Cumprimento a Senhora Presidente, a nova Vice-Presidente da 

Câmara - Dr.ª Vera Preto e os Vereadores Orlando Pires, José Cunha, Deolinda Ricardo e Manuel Rodrigues, bem como o público 

presente. 

Como é habitual, vamos tecer algumas considerações, colocar questões, fazer sugestões no período de Antes da Ordem do Dia. 

Posso já adiantar, se isso contribuir para tornar mais célere esta Reunião, que dos nove pedidos de subsídios que constam da Ordem 

de Trabalhos, vamos votar todos a favor. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Boa tarde a todos.  

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Gabinete de Inserção Profissional (GIP). 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “O GIP resultou de uma candidatura dinamizada pelo Município de 

Mirandela que permitiu a abertura de mais uma estrutura de apoio às questões da empregabilidade, neste caso mais direcionada 

para jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 

Tivemos conhecimento de que, por determinação do Governo, os GIP’s localizados em Freguesias que disponham de IEFP não 

viram renovadas as suas atividades, encerrando definitivamente. 

No caso de Mirandela fica um espaço livre no Centro Cívico Dr. Adolfo Mariz e uma pessoa em situação de desemprego, o Dr. Rui 

Ribeiro. Deixamos o nosso voto de reconhecimento pelo trabalho prestado e de sucesso a nível pessoal, familiar e profissional.  

A informação sobre esse GIP continua ativa no portal do Município de Mirandela, induzindo as pessoas em erro ao continuar 

publicado o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Há que extorqui-la do 

portal, assim como tanta informação que lá está alojada que se encontra desatualizada e desnecessária.” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Em todas as localidades onde existe um Centro de Emprego, o Gabinete 

de Inserção Profissional perde a sua prioridade, pelo menos da parte do Governo, portanto, desejar as maiores felicidades ao 

Coordenador, Dr. Rui Ribeiro, que esteve à frente deste Gabinete de Inserção Profissional, que durou dois anos. 

Relativamente à informação ativa, julgo que se poderá resolver facilmente no Portal do Município. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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Festa da Geografia. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Na campanha eleitoral a Senhora Presidente escreveu no seu Facebook: 

“Felizmente há outro caminho… também em recuperar o que deixaram acabar. Vamos agendar, já em 2018, a Festa da Geografia, 

em memória de Luciano Cordeiro, Mirandelense fundador da Sociedade de Geografia de Lisboa e em homenagem sentida ao nosso 

amigo e conterrâneo Roger Lopes, o grande mentor e impulsionador deste evento.” 

Porque não foi realizada em 2018 a Festa da Geografia como tinha sido prometido? Vai ser organizada em 2019?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Aquilo que foi dito, na altura, foi que íamos recuperar a Festa da 

Geografia, aliás os Compromissos assim o dizem, não dizem o ano, mas quanto mais cedo… 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Já em 2018”, tenho aqui cópia do Facebook, diz claramente na publicação. 

Não inventei, estava no vosso Facebook: “Vamos agendar, já em 2018”. Não fui eu que inventei. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Estou a ver pelo folheto. 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Não está aí, mas está no Facebook. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: É um marco importante, Mirandela até tem uma Rotunda da Geografia e 

julgo que faria todo o sentido recuperar esta Festa. Desenvolveremos todos os esforços para que seja possível já durante o ano de 

2019, concretizar essa Festa da Geografia, até porque ainda existem alguns contactos com a organização. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Envolvimento do Município de Mirandela na Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) 

é um agrupamento de Municípios, constituída por nove concelhos da NUT II de Alto Trás-os-Montes, nomeadamente Alfândega da 

Fé, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. 

Nos termos do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, além de convocar o secretariado 

executivo metropolitano ou a comunidade intermunicipal, conforme o caso, e nos termos da presente Lei, com o limite de duas 

vezes por ano, para responder perante os seus membros pelas atividades desenvolvidas no âmbito da área metropolitana ou 

comunidade intermunicipal do respetivo município, aprovar moções de censura à comissão executiva metropolitana ou ao 

secretariado executivo intermunicipal, no máximo de uma por mandato. 

Julgamos que serão raros os municípios que tornem efetivo esse normativo legal e raros serão também os municípios que prestam 

informação sobre o seu envolvimento nas comunidades intermunicipais e mais raros ainda os eleitos locais que acompanham o seu 

desempenho, o que pode ser concretizado através da pesquisa aos seus portais. Quantos cidadãos saberão da sua existência e das 

suas competências? 

A CIM-TTM tem agora um hodierno portal com melhor qualidade e com informação mais completa e atual. A última ata da 

Assembleia Intermunicipal é de 12 de janeiro de 2018 e a última ata do Conselho Intermunicipal é de 11 de julho de 2018, havendo 

também a este nível um certo atraso que dificulta a função de acompanhamento e fiscalização.  

O portal contém também informação suficiente e atualizada sobre documentos previsionais e documentos de prestação de contas, 

sobre documentos estratégicos e estudos e sobre o território. Porém, cremos que poderia ser importante a publicação de um boletim 

informativo com uma periodicidade semestral ou anual, consoante a disponibilidade orçamental. Já o dissemos uma vez que, tal 

como defende Custódio Oliveira, «comunicar é governar». 

Tendemos também para a necessidade dos membros da Assembleia Municipal de Mirandela darem conta nas sessões da sua 

participação nos órgãos da CIM-TTM, oralmente ou por relatório escrito, para ir mantendo os deputados municipais que não 

integram qualquer órgão da CIM-TTM informados e, dessa forma, minorar a assimetria de informação que existe a esse nível. 

Embora nos congratulemos com essa postura de accountability e de transparência, defendemos que as atividades das comunidades 

intermunicipais deviam ser do conhecimento dos cidadãos em geral e que as temáticas da organização do poder local deviam 

constar obrigatoriamente dos currículos escolares, assim como o conhecimento do território e a história local. 

Por outro lado, reputamos como fundamental a deslocação do secretariado executivo intermunicipal à Assembleia Municipal, para 

responder perante os seus membros pelas atividades desenvolvidas no âmbito da comunidade intermunicipal e, porque não a 

presença dos membros da Assembleia Municipal de Mirandela numa sessão da Assembleia Intermunicipal da CIM-TTM. Fica aqui 

a sugestão a que não é difícil dar hospitalidade favorável.” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Relativamente às Comunidades Intermunicipais e ao facto do Secretário 

ter de vir à Assembleia Municipal, julgo que isso é uma competência da Mesa da Assembleia Municipal… 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Pode ser solicitado por qualquer Deputado. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: É uma questão de fazermos chegar essa informação ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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Balcões Móveis. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Da análise desse portal, que permite colmatar a ausência de informação 

prestada a esse nível pelo atual Executivo Camarário, ficamos a saber que o PDCT das TTM prevê um investimento de cerca de 

3.500.000 euros na área das Tecnologias de Informação e Comunicação, onde se inclui a instalação de balcões móveis de 

atendimento aos munícipes. 

Esses balcões envolverão a aquisição e adaptação de nove veículos automóveis elétricos com as características do Balcão do 

Cidadão, interligando serviços de proximidade aos cidadãos do território, incluindo os da administração central. O procedimento de 

contratação, sob a forma de concurso público, foi publicado no DR de 5 de julho e o contrato de fornecimento foi assinado com a 

firma Ambienti D´Interni, Unipessoal, Lda., no dia 1 de março de 2018, com um prazo de fornecimento de quatro meses, entretanto 

prorrogado para novembro de 2018. 

Assim sendo, perguntamos: 

- O Município de Mirandela vai ser também beneficiado com esse serviço a partir de novembro de 2018? 

- Como compatibilizar essa valência com o GAM Central e os Mini-Gam’s de Avidagos, Frechas e Torre de Dona Chama?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Julgo que já teríamos falado, em Reunião de Câmara, destas viaturas 

móveis de atendimento aos Munícipes, que acabam por substituir, em parte, as competências que estão no GAM, nas zonas rurais. 

O atraso da chegada dos veículos é devido ao facto de se tratar de veículos elétricos, felizmente já temos o carregador de veículos 

elétricos, o que facilita posteriormente o seu carregamento. De qualquer forma, a compatibilização com o Mini-GAM dos Avidagos 

e da Torre de Dona Chama, uma vez que Frechas não tem Mini-GAM, vai ser feita quando chegarem os balcões móveis. 

Sei que na CIM Douro já existem umas carrinhas, até maiores, tal como balcões móveis, mas a nossa CIM Terras de Trás-os-

Montes ainda não chegaram. Deverão chegar até ao final do ano, sendo que assim que rececionarmos estes veículos elétricos, 

daremos nota aqui, em Reunião de Câmara. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Lei-Quadro da Transferência de Competências para as Autarquias Locais. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “De acordo com a Lei n.º 50/2018, de 18 de agosto, a transferência das 

novas competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais será efetuada em 2019, admitindo-se a sua concretização 

gradual e determinou que os municípios deviam comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais as novas competências que 

rejeitam até 15 de setembro de 2018, prazo que foi prorrogado até ao final deste ano. 

 Qual é o pensamento e a estratégia do atual Executivo relativamente a este novo processo de transferência de competências?  

 Têm já alguma ideia sobre as competências que vão rejeitar? 

 Equacionam transferir competências para as freguesias através de contratos interadministrativos?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Relativamente ao prazo da descentralização de transferência de 

competências, este é um assunto que não vai ser decidido de forma unilateral, só após estar vertido em diploma regulamentar tudo 

aquilo que são as várias áreas de intervenção, pois como sabem, ainda não saíram todos os diplomas regulamentares. 

Não vamos aceitar a descentralização sem haver um debate sério sobre esta questão, até porque o que vos posso dizer é que até 

agora, nas Reuniões da Associação Nacional de Municípios Portugueses, existem opiniões muito diferentes, existem também 

quadros financeiros diferentes e cada caso é um caso, pois cada Autarquia tem a sua organização, as suas regras financeiras, os seus 

compromissos financeiros, em que muitas delas estão folgadas, mas outras nem tanto. Vai tudo depender das verbas disponíveis 

pelo Governo e também das competências, uma vez que só conhecemos alguns diplomas regulamentares e não todos. 

Relativamente aos contratos interadministrativos para as Juntas de Freguesia, não sei se o Senhor Vereador Rui Magalhães esteve 

atento, mas na Sessão da Assembleia Municipal em que foi debatida esta questão das Juntas de Freguesia, falou-se várias vezes 

sobre esta situação… 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Tive dúvidas, só isso. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Muitos Presidentes falaram sobre esta situação e aquilo que havia como 

nosso compromisso era estabelecermos contratos interadministrativos, protocolos com as Juntas de Freguesia e é pena que não vá 

buscar ao Facebook essas afirmações, pois também estão lá, porque os Presidentes das Juntas de Freguesia não têm que “mendigar” 

os apoios às Juntas, têm sim, que saber com o que contam, como contam e de que forma vão ser atribuídas as competências. 

O Senhor Vereador José Cunha teve neste últimos três dias em Reuniões com todos os Senhores Presidentes de Junta, que 

correram bastante bem. Temos também que decidir como querem fazer o debate relativamente ao Orçamento Municipal para 2019, 

uma vez que vamos convocar os Partidos da Oposição, ao abrigo do Estatuto do Direito à Oposição, para que se pronunciem sobre 

o Orçamento. 

O Orçamento para o próximo ano, vai ser um Orçamento bastante criterioso relativamente a estes pontos das Juntas de Freguesia, 

pois existe um compromisso deste Executivo ter critérios objetivos para a atribuição destas verbas e por isso, este Debate com a 

Oposição, poderá ser feito antecipadamente com os Senhores Vereadores, para conhecerem a orientação global relativamente ao 

Orçamento. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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Saneamento Financeiro. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Em relação ao balanço que a Senhora Presidente da CMM de Mirandela 

realizou numa conferência de imprensa em relação ao primeiro ano de mandato ao anunciar que o atual Executivo tem intenção de 

antecipar a saída do processo de saneamento financeiro a que a autarquia está sujeita e informou uma redução da dívida de quase 

2,5 milhões de euros a dívida do Município de Mirandela entre dezembro de 2017 e junho deste ano, passando a ser atualmente de 

cerca de 16.188 euros, não entendo como não incluíram ainda nessa avaliação os 5, 7 ou 8 milhões de dívidas ocultas que a análise 

financeira da Deloitte terá revelado. 

Afinal havia ou não dívida oculta? Se havia ela deve estar incluída nas contas da CMM, o que põe em causa os 2,5 milhões de 

divida reduzida.  

Devia também explicar a que se deve essa redução de 2,5 milhões de euros, tendo em conta que naturalmente parte desse valor tem 

a ver com as naturais amortizações dos empréstimos bancários, ou seja, são reduções de dívida que funcionam tipo “piloto 

automático”.  

Falando em dívidas registadas na DGAL e que constam das atas da CMM, é justo dar conta também da redução da dívida no 

mandato anterior. 

 

 31 de outubro de 2013 31 de outubro de 2017 

Dividas a instituições bancárias 16.027.704,98 10.317.000,03 

Dívidas a fornecedores 8.912.077,27 8.138.473,52 

TOTAL 24.939.781.25 18.455.473,55 

Redução da dívida – 6.484.303,70 euros 

 

 31 de outubro de 2017 31 de agosto de 2018 

Dividas a instituições bancárias 10.317.000,03 8.998.172,39 

Dívidas a fornecedores 8.138.473,52 6.812.201,59 

TOTAL 18.455.473,55 15.810.373,98 

 

Dessa redução, cerca de 50% respeitam a amortizações de empréstimos bancários e cerca de 50 % a dívidas a fornecedores. Não 

pretendemos tirar mérito à atual gestão camarária mas as contas fazem-se no fim porque só com a análise dos documentos de 

prestação de contas de 2018 se ficará a saber que despesas se realizaram e onde incidiu mais o esforço de contenção.” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Relativamente à Conferência de Imprensa que assinalou um ano de 

Mandato, um ano de trabalho, dizer-vos que é um mérito desta gestão camarária e julgo que as boas práticas de gestão têm que ser 

reconhecidas. Terminamos o acordo de pagamento relativo à compra do edifício do Piaget, valores que estarão refletidos no 

Relatório de Prestação de Contas. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

III Jornadas da Rede Social. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Vão ou não ser realizadas as III Jornadas da Rede Social, questão a que não 

me foi respondida em reunião transata?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Julgo que as Jornadas vão ser organizadas, como sabem, a Rede Social 

é uma rede importante do concelho, sob o ponto de vista da coesão social do concelho, por isso, tudo o que seja, trabalhar na Rede 

Social e monitorizar aquilo que fazemos e de que forma estamos a contribuir para a maior coesão social, é importante no futuro de 

Mirandela. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

CLDS 4G. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Há novidades em relação ao CLDS 4G? Foi publicado o despacho 

ministerial a definir os territórios abrangidos? Quando isso acontecer, que entidade coordenadora local vai a CMM convidar? A 

SCM ou outra?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Sou sincera, não entendo porquê tanta preocupação com a entidade que 

o Executivo vai convidar para pertencer ao CLDS 4G, não consigo entender. 

Sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista técnico, não entendo a preocupação com a Santa Casa da Misericórdia, acho que 

a Santa Casa da Misericórdia terá muitos assuntos com que se preocupar, porque tem uma situação financeira algo difícil, que todos 

conhecemos. 

Já é a segunda vez que este assunto é abordado em Reunião de Câmara, mas o certo é que ainda não saiu o resultado das 

localidades que estão contempladas com o CLDS 4G, portanto, enquanto não saírem, não vamos antecipar problemas, porque 

problemas já existem que chegue. Não entendo esta preocupação… 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Se me deixarem, eu posso explicar. 
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---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Como disse, não percebo qual é a preocupação com a entidade que será 

convidada, até porque já é a segunda vez que este assunto é abordado em Reunião de Câmara, antes de se saber se Mirandela será 

ou não contemplada. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Procedimentos Concursais. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “Como estão os procedimentos concursais para um psicólogo e dois 

educadores para o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar e dos cinco sapadores florestais abertos por 

deliberação da CMM de 21 de junho de 2018, ou seja, há mais quatro meses?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Quanto aos Procedimentos Concursais, estes estão a decorrer. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Elaboração de Regulamentos Municipais.  
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “No presente mandato já foi deliberado o início do procedimento para 

elaboração de quatro regulamentos municipais dando cumprimento ao estatuído no CPA, tendo daí resultado apenas a elaboração e 

aprovação pela CMM e pela AMM do Regulamento da Residência dos Estudantes.  

Perguntamos qual é o ponto de situação em relação ao Regulamento da Fiscalização cujo início do procedimento teve lugar na 

reunião de 29/03/2018, ou seja, há cerca de 7 meses, em relação ao Regulamento da Habitação Social com início do procedimento 

a 26/04/2018, ou seja, há 6 meses, e ao Regulamento do Aeródromo Municipal de Mirandela cujo início do procedimento sucedeu 

a 21/06/2018, ou seja, há mais de 4 meses?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Os Regulamentos Municipais estão a ser executados pelos diferentes 

serviços, a Habilitação Social pela Ação Social e a Fiscalização pela Divisão de Planeamento Estratégico. 

Em relação ao Aeródromo Municipal de Mirandela, como todos sabem, já existe uma Proposta de Regulamento, está a ser 

discutida, debatida e melhorada em conjunto com o Aero Clube, no sentido de termos um Aeródromo e até podermos fazer 

algumas melhorias, que foi uma das situações que colocamos como de alguma prioridade no Plano Nacional de Investimentos 

2030. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Conselho Desportivo Municipal. 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: “O Regulamento Municipal de Atribuição de Comparticipação à Prática 

Desportiva do Concelho de Mirandela instituiu o Conselho Desportivo Municipal como órgão consultivo da Câmara Municipal que 

visa a promoção de uma política desportiva no âmbito das competências legalmente atribuídas aos órgãos autárquicos municipais. 

Entre outras competências, o CDM emite parecer sobre as linhas de orientação geral da política de desenvolvimento desportivo do 

concelho, sobre as opções do plano de atividades e orçamento do município para o desporto e sobre a Carta Desportiva Municipal, 

a Carta Equipamentos Desportivos e restantes documentos estratégicos. 

O Conselho Desportivo Municipal reúne, ordinariamente, no mínimo, duas vezes por ano, no primeiro e no terceiro trimestres, e 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente da Câmara Municipal de Mirandela ou pelo Vereador com 

Competência Delegada. 

Perguntamos: 

 Está em pleno funcionamento o Conselho Desportivo Municipal? 

 Se sim, reuniu no primeiro e no terceiro trimestre de 2018? 

 Em que data reuniu pela última vez? 

 Qual é o ponto de situação da Carta Desportiva Municipal e da Carta de Equipamentos Desportivos?” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Não houve qualquer Reunião. Dizer-vos que têm existido Fóruns com 

Clubes, Associações e neste momento existe também este Processo de Certificação e Homologação dos Clubes de Futebol, que tem 

sido acompanhado de perto pelo Senhor Vereador do Desporto. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Referências Positivas: 
 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Como tem sido habitual, vamos fazer algumas referências que consideramos 

positivas e não tem que ser forçosamente sobre atividades que aconteçam no Município ou na área do Concelho de Mirandela. 

Penso que também é importante, de vez em quando, falar em atividades desenvolvidas por outros Municípios, como por exemplo, 

uma semana que eu acho muito interessante e que partilho convosco, que tem a ver com a Semana Europeia de Democracia em 

Valongo. 

 Semana Europeia de Democracia Local em Valongo. 
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“A Câmara Municipal de Valongo promoveu a Semana Europeia de Democracia Local, uma iniciativa que inclui uma série de 

eventos que envolvem a comunidade, com destaque para a inauguração do projeto “Sala do Futuro”, vencedor da quinta edição do 

Orçamento Participativo Jovem de Valongo, criação de montras de livros nas bibliotecas concelhias dedicadas à cidadania, 

exposições “Comunidade mais Esclarecida, Comunidade mais Participativa”, um concurso sobre a Democracia Local - Curtas de 

Valongo - “O Meu Município”, a apresentação da edição 2018/19, a apresentação de boas práticas do Município no âmbito da 

cidadania (“Aquilo que Somos”), o primeiro encontro de proponentes de Orçamentos Participativos Jovens e o curso breve de 

Cidadania local com a Universidade do Minho, já desenvolvido em Mirandela. 

O ponto alto da Semana Europeia de Democracia Local foi a realização da conferência internacional “Caminhos a Seguir”, que 

contou com a presença de eminentes oradores estrangeiros ligados à democracia local. 

De salientar também outra iniciativa muito interessante desenvolvida por esse Município que é a Semana da Prestação de Contas 

que tem lugar depois da aprovação em sessão da AM dos documentos de prestação de contas. 

As boas práticas e os bons exemplos são para replicar nos outros Municípios, sendo certo que o Município de Valongo é liderado 

pelo Partido Socialista. 

 Município de Mirandela Atribuiu Medalha de Ouro da Cidade ao Prof. Dr. João Sobrinho Teixeira. 

Felicitamos o Prof. Dr. João Alberto Sobrinho Teixeira por ter sido indigitado Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior. No dia da cidade de Mirandela, dia 25 de maio de 2016, o Município decidiu homenagear com a Medalha de 

Ouro o Prof. Doutor João Alberto Sobrinho Teixeira, presidente do Instituto Politécnico de Bragança, ilustre Mirandelense, 

defensor acérrimo de Mirandela e Trás-os-Montes e grande impulsionador do ensino superior e investigação científica na região, 

um dos principais responsáveis pela construção da Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela. 

A cerimónia de homenagem decorreu no Auditório Municipal numa sessão solene que contou com um brilhante concerto da 

Orquestra Sinfónica da ESPROARTE, discursos emotivos de justo reconhecimento do homenageado e a entrega por todo o 

Executivo Municipal da Medalha de Ouro da Cidade e de uma oliveira a Sobrinho Teixeira, na presença de amigos e admiradores 

que encheram a sala. 

Existem apenas dois tipos gerais de distinções honoríficas no Município de Mirandela: a Medalha de Ouro do Município de 

Mirandela e a Distinção de Mérito do Município de Mirandela. A medalha de Ouro do Município de Mirandela destina-se a 

agraciar pessoas singulares ou coletivas que se tenham distinguido por feitos excecionais em qualquer ramo da atividade humana, 

pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou cidadão, por notáveis atos de coragem ou de abnegação, ou pela concessão 

de benefícios de excecional relevância ao Município, cujo nome tenha ficado ou esteja ligado à vida ou à história do Município. 

 Outras Referências Positivas. 

- Lixo do Cachão começou a ser retirado na segunda-feira. Congratulamo-nos com o início da retirada do lixo do Cachão, é um 

problema ambiental e também de saúde pública, que tem que ser resolvido. 

- Apesar de ter sido eliminado da Taça de Portugal, o Sport Clube de Mirandela vendeu cara a derrota, fica aqui o nosso apreço; 

- Pedro Macedo foi distinguido por grupo literário espanhol (foi um dos três escritores distinguidos, na terceira Gala do grupo de 

literatura espanhol “Qué te apetece leer”, que aconteceu, recentemente, no Teatro Principal de Zamora; 

- Nova direção da Associação de pais do agrupamento de escolas de Mirandela apresenta Plano de Atividades 2019 (também aí a 

transparência é essencial); 

- Festa do Cinema em Mirandela, onde finalmente foi possível ver em Mirandela o excelente filme do «Soldado Milhões»; 

- Exposição Vida e Obra de Guerra Junqueiro; 

- No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, o Museu da Oliveira e do Azeite (MOA) de Mirandela dedicou o dia 20 de outubro à 

dieta mediterrânica, onde o azeite foi a gordura de eleição desta gastronomia; 

- Gala Solidária do dia 19 de outubro, organizada pelo Núcleo de Mirandela da Cruz Vermelha com o apoio da Câmara Municipal 

de Mirandela; 

- A Câmara Municipal de Mirandela (CMM) proporcionou, no dia 15 de outubro 2018, uma ação de sensibilização e 

esclarecimento acerca de “Medidas de Autoproteção e Inspeções Regulares” às IPSS do concelho, embora com um número de 

participantes muito reduzido, o que já é habitual neste como em anteriores mandatos; 

- Com o objetivo de implementar o Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina, decorreu no dia 18 de outubro 

de 2018, uma ação de formação no Centro Cultural, em Mirandela, promovida pela Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-

Montes; 

- Referência elogiosa e positiva à V Marcha de Montanha Liga dos Combatentes. 

Agora ficamos à espera que a Senhora Presidente nos dê nota de um ou outro evento que nos tenha escapado ou não tenhamos 

conhecimento.” 

Penso que também é importante que nas Atas constem estes eventos que vão sendo organizados quer pela Câmara, por instituições, 

quer pela sociedade civil, com o vosso apoio, porque dificilmente se faz o que quer que seja sem o apoio da Câmara, nem que seja 

só apoio material ou apoio logístico. Fazemos questão que estes eventos constem da Ata da Câmara. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Antes de iniciar as respostas, para facilitar o trabalho, se por ventura, 

pudesse ser anexado todos os eventos que são referidos, Antes da Ordem do Dia, seria mais fácil, dado que aquilo que está na 

Newsletter é o que consta dos eventos que o Senhor Vereador fala, isto para poupar tempo às intervenções. 

De qualquer forma, vou iniciar as respostas por aquela que eu acho que terá mais impacto e em que as pessoas estarão à espera há 

mais de cinco anos, da retirada do lixo do Cachão, isto porque, iniciou-se esta semana a retirada do lixo. 

A empresa iniciou a retirada no lixo, essencialmente no pavilhão que ainda não tinha ardido, pois como sabem, houve dois 

incêndios, um em 2013 e outro em 2016. Estávamos perante uma questão ambiental grave, com má qualidade de vida das 
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populações que vivem e trabalham no Cachão, conseguindo-se finalmente após vários meses, quer de concurso público, quer de 

situações judiciais que entretanto ficaram resolvidas, iniciar-se este trabalho moroso. Certamente que este trabalho será concluindo 

antes do final do ano, sendo esta uma das situações que colocamos e solicitamos à empresa que ganhou o concurso. 

Acho que a vitória da retirada do lixo do Cachão foi de todos, não é da Câmara Municipal de Mirandela nem da Câmara Municipal 

de Vila Flor, mas essencialmente dos habitantes do Cachão, Frechas, Mirandela e de toda uma região.  

O trabalho em prol do Complexo Agroindustrial do Cachão não ficará por aqui, uma vez que após a retirada do lixo há muito 

trabalho a fazer de qualificação e requalificação ambiental e estrutural de infraestruturaras velhas. Já foi feito um levantamento de 

tudo aquilo que foi vendido, não houve critérios na venda dos pavilhões, portanto, muito do que existe atualmente no Cachão já 

pertence a Privados, que não têm investido nestes pavilhões. 

Para além da questão ambiental, temos estruturas degradadas e um histórico relacionado com a Agro-indústria, transformado num 

depósito de lixo. Isto foi penalizador para as populações, é penalizador para a região e tenho a certeza que um projeto comum pode 

agregar vontades políticas e económicas para conseguirmos aquilo que devemos fazer para a região, que é também a realização de 

um sonho de um Homem, Camilo de Mendonça, que acabou por construir e dar emprego a mais de mil e quinhentos trabalhadores, 

naquele complexo. 

Muitos Mirandelenses recordam o trabalho que faziam lá e sentem a angústia e a mágoa de ver aquele complexo como está. De 

qualquer forma, foi dado o primeiro passo e vamos aguardar até ao final do ano para iniciarmos os passos seguintes. 

Relativamente à nomeação/designação do Senhor Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. Sobrinho 

Teixeira, como Mirandelense julgo que todos ficamos muito agradados com esta nomeação, até porque a região fica a ganhar. O 

País conta com uma pessoa com qualidades nesta área da Ciência e do Ensino Superior que não é fácil encontrar, por isso, estamos 

todos de parabéns, Mirandela está de parabéns, assim como a região, portanto, o Ministério da Ciência conta certamente com o 

apoio de excelência do nosso Secretário de Estado. 

Nunca nos podemos esquecer que é muito importante para Mirandela, para o Distrito e para o Interior, uma visão de quem vive no 

Interior e conhece as dificuldades que existem no Ensino Superior, no Interior e também a forma de desenvolvimento sustentado 

que o Ensino Superior e as Escolas têm para o País. Assim, felicito o Governo por esta nomeação e sendo o Governo do Partido 

Socialista, mais grata fico por ter escolhido o Dr. Sobrinho Teixeira e desejar as maiores felicidades no desempenho deste cargo. 

Quero também salientar a questão do Selo Protetor, que foi uma das coisas que não referiu… 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Já tinha referido aqui. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Foi ontem, dia 24 de outubro, a entrega do Selo Protetor ao Colégio 

Nossa Senhora do Amparo/Centro Social de Nossa Senhora do Amparo e Nuclisol Jean Piaget. 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: A entrega formal, certo? 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Mirandela esteve em grande, sendo com grande orgulho que estas duas 

instituições de Mirandela receberam esta distinção - “Entidade Protetora”, até porque no meio de outras de todo o País, Mirandela 

estava muito bem representada, com estas duas instituições. 

A questão do alargamento da Hidroginástica para todo o concelho que iniciamos esta semana, é também uma das situações, quanto 

a mim, bastante relevante, porque antes a Hidroginástica estava apenas localizada em algumas Freguesias. Felizmente deu-se a 

possibilidade de contactar todas as Juntas de Freguesia no sentido de inscrições para a Hidroginástica, sendo que neste momento, 

contamos com a colaboração dos Técnicos de Desporto, das Piscinas Municipais e também dos nossos motoristas que fazem o 

transporte. Desta forma, conseguimos ter esta possibilidade que culmina no bem-estar e qualidade de vida, quer para os nossos 

Seniores, quer para os Jardim-de-infância. 

Relativamente à Semana Europeia de Democracia Local em Valongo, felicitar a Câmara de Valongo, bem como o Presidente da 

Câmara e o Executivo de Valongo, pois julgo que estas iniciativas são muito importantes. 

Salas do Futuro, também vamos ter aqui em Mirandela nas nossas escolas. 

Boas páticas e bons exemplos são para replicar, é certo, mas não podemos replicar as mesmas iniciativas, que os outros fazem e só 

porque os outros fazem, também temos que fazer igual. Não precisamos de copiar, precisamos de inovar e melhorar aquilo que 

temos, pois se calhar, temos tantas outras coisas que podemos fazer e inovar em vez de copiar. Pode ser benéfico, mas por outro 

lado, também é muito limitativo. 

Em relação ao Regulamento das Distinções Honoríficas da Cidade, dizer-vos que ainda estão em falta duas distinções honoríficas 

que foram propostas e aprovadas entre 2009 e 2013, para as Corporações de Bombeiros de Mirandela e da Torre de Dona Chama. 

Julgo que vamos poder pôr essa questão em ordem, uma vez que ainda no mandato 2009/2013, sob minha proposta enquanto 

Vereadora, foram aprovadas por unanimidade e nunca foram atribuídas aos Bombeiros Voluntários de Mirandela e Torre de Dona 

Chama. 

Já que fala no Regulamento de Distinções Honoríficas, passaram-se pelo menos cinco anos… 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Os bombeiros já tinham sido distinguidos com a medalha de ouro, antes. 

Nem me parece que fosse necessário distinguir a segunda vez, porque já tinham recebido a medalha de ouro antes de 2009. Essa é 

que é a verdade. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Em relação às Olimpíadas da Física, referir novamente com satisfação e 

orgulho a designação do nosso aluno brilhante João Morais. Estamos até a pensar fazer um evento interessante à volta da 

excelência destes alunos e do mérito que têm, para promover o mérito e excelência do nosso ensino e por outro lado, incentivar os 

nossos alunos, com bons exemplos que estão tão perto de nós. 
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Relativamente a tudo o que disse como a Festa do Cinema, Exposição Vida e Obra de Guerra Junqueiro, dieta mediterrânica, Gala 

Solidária, Vespa Velutina, V Marcha de Montanha Liga dos Combatentes, felicitar a organização. 

Temos tido alguns indicadores e chamadas de alerta por causa da Vespa Velutina, felizmente não tem aparecido no nosso concelho, 

mas está aqui bem perto. Para já, só identificamos as Vespas Europeias que não têm nada a ver com a Vespa Velutina e tem sido 

um processo acompanhado pelos Serviços de Veterinária e também pelos Serviços de Proteção Civil. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 

01/01 – Informação da Presidente. 
 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Vamos dar um Apoio ao Metro Ligeiro de Mirandela, não veio a esta 

Reunião de Câmara, porque não estava agendado, até porque consideramos que este apoio antecipado não seria necessário, pois o 

contrato já seguiu para a CP e aguardamos que venha devolvido para recebermos tudo aquilo que está em falta. De qualquer forma, 

como temos ordenados para pagar e todas as despesas de funcionamento, vamos fazer o pagamento e virá à próxima Reunião de 

Câmara para ratificação. 

Convido os Senhores Vereadores para o Jantar Solidário que se irá realizar no próximo sábado, dia 27 de outubro. 

 

---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Vai decorrer na Residência. Eu estarei lá. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

01/02 – Aprovação da Ata de 11 de outubro. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da reunião do passado dia 11 

de outubro de 2018. 

 

02 – Conhecimento de Despachos. 

02/01 – DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares. 
 

---------- Foi presente a seguinte informação subscrita em 18 de outubro, pelo Senhor Vice-Presidente Orlando Pires que a seguir se 

transcreve: 

 

“INFORMAÇÃO N.º 21/2018 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 06 de novembro de 2017 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho da Presidente da Câmara Municipal de 06 de novembro de 2017, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 8 e 17 de outubro de 2018. 

 

Licenciamentos Deferidos 

75/18 – João dos Santos Mendonça – Construção de um armazém agrícola – Rua do Seixo – Lamas de Orelhão. 
 

Licenciamentos Indeferidos 

66/18 – António Júlio Fernandes Gomes – Construção de uma habitação – Retiro da Princesa do Tua, Lote 161 – Mirandela.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 20/2018 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 06 de novembro de 2017 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho da Presidente da Câmara Municipal de 06 de novembro de 2017, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 8 e 17 de outubro de 2018. 

 

Autorizações de Utilização Deferidas 

79/18 – Paulo Jorge Vinhais Silva – Armazém Agrícola – Lugar Vale de Madeiros – Eivados; 

81/18 – Luís Acácio Gomes – Restauração e Serviços – E.N. 206, n.º 24 – Mascarenhas; 

83/18 – Viriato Augusto Alves – Habitação – Rua da Amoreira, n. 4 – Aguieiras. 

 

Autorizações de Utilização Indeferidas 

82/18 – Manuel Maria Cabages – Habitação – Rua da Escola, n.º 203, Golfeiras – Mirandela; 
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84/18 – Manuel António – Habitação – Rua do Pinheiro, n.º 10 – Ervideira.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 03/2018 

 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 06 de novembro de 2017 e perante as competências em mim 

delegadas e subdelegadas por Despacho da Presidente da Câmara Municipal de 06 de novembro de 2017, cumpre informar o 

Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 8 e 17 de outubro de 2018. 

 

Autos de Embargo 

Despacho de 14/05/2018 – Filipa Alexandra Nascimento Botelho – Reparação de uma habitação, faltando acabamentos, sem a 

respetiva licença. 

Despacho de 15/05/2018 – Maria do Carmo Brás Abambres – Construção de um anexo, obra inacabada em blocos de cimento sem 

rebocos, nem portas ou janelas, sem a respetiva licença.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/02 – DAG – Subunidade Orgânica Contratação Pública. 
 

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

de Aquisição de Serviços Celebrados ou Renovados durante o ano de 2018, atualizado em 22 de outubro, que se dá por 

reproduzido. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/03 – DAG – Subunidade Orgânica Gabinete de Apoio ao Munícipe. 
 

--------- Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 10 de outubro, pelo Senhor Vereador José Cunha que a seguir se 

transcrevem: 

 

“Informação n.º 3/SOCT 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho 31 de outubro de 2017, foram 

autorizados os seguintes averbamentos de licença de táxi, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018. 

 

Licença n.º Titular Residência 

36 Transportes Ricardo Lourenço, Lda. Vade de Prados 

22 Planicie Universal, Lda. Soutilha 

33 Táxis Auto Tuela, Lda. Vale de Salgueiro  

20 Táxis Auto Tuela, Lda. Mirandela 

22 Táxis Auto Tuela, Lda. Soutinha 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“Informação n.º 03/SOCT 

 

Informo V. Ex.ª, que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho 31 de outubro de 2017, foram emitidos e 

renovados os seguintes Cartões de Ocupante do Mercado Municipal durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018. 

 

 Emissão e Renovação 

Nome Artigos Residência 

Manuel Ferreira Isaac Frutas e Hortaliças Cabanelas 

Maria Margarida Ferreira  Frutas Hortaliças e Plantas Contins 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“Informação n.º 4/GAM 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 31 de outubro de 2017, foram 

concedidos terrenos para sepultura durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2018. 

 

Nome Residência Cemitério 

Laurinda do Céu Cruz Mirandela Golfeiras 
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Georgina Maria R. Fernandes Quiaios Mirandela Golfeiras 

Maria Margarida Rodrigues Vinhais Mirandela Golfeiras 

Luísa Margarida Neves Serra Pereira Gomes Mirandela Golfeiras 

Josefina Valente da Conceição Cruz Mirandela Mirandela 

Maria Margarida Ramos Mirandela Golfeiras 

Violeta Aurora Santos Mirandela Golfeiras 

Idalina Augusta Santos Mirandela Golfeiras 

Marília Guedes Rodrigues dos Santos Mirandela Golfeiras 

Cabeça de Casal de Herança de Fernando Graciano Morais 

Vaz 

Mirandela Golfeiras 

Guilhermina da Piedade Martins Bordelo Mirandela Golfeiras 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

--------- Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 10 de outubro, pelo Senhor Vice-Presidente Orlando Pires que a 

seguir se transcrevem: 

 

“Informação n.º 6/SOCT 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 31 de outubro de 2017, foram 

concedidas, ao abrigo do artigo 5.ºdo regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público, e das 

prestações de serviço do Município de Mirandela os seguintes prolongamentos de horário, durante os meses de junho, julho, agosto 

e setembro 2018. 

 

 Prolongamentos de horário 

 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“Informação n.º 6/SOCT 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 31 de outubro de 2017, foram 

concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, durante os meses de junho, julho, agosto e 

setembro de 2018. 

 

 Licenças de Festividade e de Ruído 

Nome do Requerente Localidade Licença 

Associação dos Estudantes Escola Superior Com. 

Administração e Turismo  

Mirandela Ruído 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Espírito 

Santo de Carvalhais  

Contins Ruído 

Tuna Mira Mirandela Ruído 

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial Nª Sr.ª 

Assunção 

Mascarenhas Ruído 

União das Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira Avidagos Ruído 

Comissão de Festas de Santo Isidro do Cachão Cachão Ruído 

Mário Ruben Torralvo Costa Freitas Circusruben Mirandela Ruído 

Moto Clube de Mirandela Mirandela Ruído 

Associação Cultural e Recreativa de Milhais  Milhais  Ruído 

José Luís Gonçalves Moça Mirandela Ruído 

Associação Prado Verde Vila Verde Ruído 

Comissão de Festas de Valverde da Gestosa 
Vale Verde da 

Gestosa 

Ruído 

Associação Cultural e Recreativa de Vale de Maior  Vale de Maior Ruído 

Comissão de Festas de Vila Boa Vila Boa Ruído 

Associação Cultural e Recreativa de Vale de Gouvinhas Vale de Gouvinhas Ruído 

Paulo Gilberto Rodrigues Martins Abreiro Ruído 

Comissão de Festas de Abambres  Abambres Ruído 

Comissão de Festas de São Sebastião Cabanelas Ruído 

Comissão de Festas de Santa Mª Madalena Múrias Ruído 

União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira Avidagos Ruído 

Confraria de Nossa Senhora do Amparo Mirandela Ruído 

João Carlos dos Santos Carvalho Mirandela Ruído 

Comissão de Festas de Vilares da Torre Vilares da Torre Ruído 

Estabelecimentos Localidade 

Aníbal José Costa Mirandela 
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Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial Nª Sr.ª 

Assunção  

Mascarenhas Ruído 

Barómetro da Aventura - Associação Cultural Vila Verdinho Ruído 

Diocese de Bragança e Miranda Mascarenhas Ruído 

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial Nª Sr.ª 

Assunção 

Valbom dos Figos Ruído 

Jorge Miguel Lopes Doutel Rego de Vide Ruído 

Mário José Carvalho  Cedães Ruído 

Susana Patrícia Cantarelo Esteves  Alvites Ruído 

Luís Miguel Glória e Silva Fradizela Ruído 

João Alberto Araújo Rocha Suçães Ruído 

Amândio Augusto Mateus  Múrias Ruído 

Beatriz Lopes Machado Bouça Ruído 

Comissão de Festas de Vale da Sancha  Vale da Sancha Ruído 

Junta de Freguesia de Aguieiras  Chairos Ruído 

Junta de Freguesia de Aguieiras Chairos Ruído 

Comissão de Festas de Pereira Pereira Ruído 

Junta de Freguesia de Alvites Alvites Ruído 

Junta de Freguesia de Aguieiras Aguieiras Ruído 

Maria Adelaide Botelho Longra Ruído 

Luís Carlos Parafita Esteves  Barcel Ruído 

Associação Cultural Recreativa e Desportiva Valbom dos Figos Ruído 

Confraria de Nossa Senhora do Amparo Mirandela Ruído 

Associação Cultural Recreativa de Lamas de Orelhão Lamas de Orelhão Ruído 

Mónica Paula Branco Maurício Vale de Lagoa Ruído 

Freguesia de Mascarenhas Mascarenhas Ruído 

Grupo Desportivo Recreativo e Cultural de S. Salvador S. Salvador Ruído 

Carlos Manuel Pilão Cadavez Vale de Salgueiro Ruído 

Susana Maria Borges Costa  
São Pedro Vale do 

Conde 

Ruído 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do 

Repouso 

Ferradosa Ruído 

João Carlos dos Santos Carvalho  Mirandela Ruído 

Sport Clube de Mirandela Mirandela Ruído 

Adélio Leandro Pinheiro Torralvo Mirandela Ruído 

Fábrica da Igreja Paroquial de Frechas Mirandela Ruído 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/04 – OA – Designação de Vice-Presidente. 
 

---------- Foi presente um Despacho subscrita pela Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES em 22/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“DESPACHO 

 

Assunto: Designação da Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

No uso da competência conferida pelo n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual redação, e no decurso 

do sistema de rotatividade implementado, designo como Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, a Vereadora em 

Regime de Tempo Inteiro, Vera Cristina Quintela Pires Preto, pelo período temporal de um ano, a quem para além das funções 

que lhe estão conferidas cabe substituir a Presidente da Câmara Municipal nas suas faltas e impedimentos. 

O presente despacho produz efeitos a partir de 25 de outubro de 2018. 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, proceda-se à 

divulgação do presente Despacho por edital, dando-se conhecimento do mesmo à Câmara Municipal e a todos os serviços 

municipais.” 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Como está no Despacho, foi um compromisso nosso fazer esta 

rotatividade. Dar os Parabéns ao Senhor Vereador Orlando Pires pelo trabalho que executou enquanto Vice-Presidente e desejar as 

maiores felicidades à atual Vice-Presidente Vera Preto, também no desempenho destas funções. 

O que é importante é que estamos todos juntos, estamos a trabalhar em conjunto e aqui é só uma questão de formalidade, designar 

o Vice-Presidente, mas o trabalho que todos executamos é em equipa e por isso, não existirão estes formalismos entre nós, contudo 

os compromissos são para cumprir e com base nesse compromisso, foi proferido o Despacho um ano após o outo Despacho a 

nomear o Vereador Orlando Pires. 
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---------- O Senhor Vereador RUI MAGALHÃES disse: Dar os parabéns ao anterior Vice-Presidente, o Professor Orlando Pires pelo 

desempenho das suas funções e desejar as maiores felicidades à nova Vice-Presidente da Câmara, a Dr.ª Vera Preto.  

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

03/OA – Aprovação de Adenda à Associação Cultural, Recreativa e Ambiental - Eduardo Canavez. 
 

---------- Foi presente uma Proposta subscrita pela Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES em 22/10/2018, com o seguinte teor 

 

“PROPOSTA 

 

Assunto: Aprovação de Adenda à cedência de 28 de agosto de 2009 à Associação Cultural, Recreativa e Ambiental Eduardo 

Canavez (ACRA EC) do edifício escolar de Vale de Juncal. 

 

A Câmara Municipal de Mirandela, na sua sessão ordinária de 29 de julho de 2009, aprovou por unanimidade a cedência das 

instalações do edifício escolar de Vale de Juncal à Associação Cultural, Recreativa e Ambiental Eduardo Canavez (ACRA EC) 

pelo prazo de 25 anos. Nos termos do contrato celebrado em 28 de agosto de 2009, mais concretamente no ponto quarto, encontra-

se estabelecido que “qualquer intervenção de natureza extraordinária carece de autorização prévia da Câmara Municipal”, mais 

estando estabelecido no ponto sexto que “(…) tudo o que não estiver previsto (…) será resolvido por deliberação da Câmara 

Municipal”. 

Por ofícios da Junta de Freguesia de Abambres e da ACRA EC, de agosto e setembro respetivamente, vêm aquelas duas entidades 

fazer juntar o pedido de adenda ao contrato de cedência celebrado bem como as deliberações tomadas dos seus órgãos, no sentido 

de permitir que a Junta de Freguesia de Abambres instale e proceda à gestão de um parque infantil no edifício escolar de Vale de 

Juncal, procedendo-se nestes termos à adenda nos termos em anexo do contrato de cedência e que determinou a atribuição de um 

subsídio à Freguesia de Abambres, por deliberação tomada por unanimidade na reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Mirandela de 02 de agosto de 2018.  

Perante o exposto, sugere-se que a presente proposta de adenda ao contrato de cedência com a data de 28 de agosto de 2009, com 

toda a sua documentação anexa, seja submetida à próxima Reunião de Câmara, para que nos termos do disposto no ponto quatro e 

sexto do contrato celebrado e bem assim nos termos das alíneas t) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro na sua atual redação, seja deliberada aprovar a adenda Proposta pela ACRA-EC, passando a mesma a fazer parte 

integrante do primitivo contrato, autorizando-se a instalação do parque infantil programado, sua manutenção e responsabilidade do 

mesmo, por parte da Junta de Freguesia de Abambres.” 

 

---------- Vem acompanhada da Adenda, Atas, Escritura e demais documentação que se dá por reproduzida. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES disse: Esta é uma situação que já há bastante tempo a Junta de Freguesia de 

Abambres tem solicitado, uma vez que temos muitas crianças na Junta de Freguesia. Felicitar a Associação Cultural, Recreativa e 

Ambiental Eduardo Canavez, que tem feito um trabalho brilhante e agora vai estar no seu espaço um parque infantil, mais que justo 

para esta Freguesia. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda à Escritura de 

Constituição do Direito de Superfície à Associação Cultural, Recreativa e Ambiental Eduardo 

Canavez (ACRA EC) do edifício escolar de Vale de Juncal, conforme proposto. 

 

04/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de 

Mirandela – Iniciativa “Emprego Já” - Flormelo Unipessoal, Lda. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 19366 em 22/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Envio de Candidatura ao Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego - Iniciativa “Emprego Já” 

 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo à 

Criação de Emprego, junto enviamos as seguintes candidaturas instruídas e avaliadas tecnicamente para pronúncia da Câmara 

Municipal: 

 

- Flormelo Unipessoal, Lda.” 

 

---------- Vem acompanhado de Parecer das Candidaturas e demais documentação que se dá por reproduzida. 

 

---------- A Senhora Presidente JÚLIA RODRIGUES em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião de Câmara.” 

 

---------- Processo despesa n.º 2199 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 
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1 Aprovar a atribuição do apoio não reembolsável a Flormelo Unipessoal, Lda., previsto no 

n.º 1 do artigo 3º do RICE, no valor global de 1.000,00€ (mil euros), (50% após a 

comprovação da celebração do contrato de trabalho e os restantes 50% após o decurso de 

um período não inferior a 12 meses e após comprovação do estrito cumprimento das 

obrigações legais inerentes ao contrato de trabalho). 

2 Aprovar a atribuição do apoio não reembolsável a Flormelo Unipessoal, Lda., previsto no 

n.º 1 do artigo 3º do RICE majorado pelo disposto no n.º 2, alínea a) do mesmo artigo 

(inscrito no Serviço de Emprego há pelo menos 12 meses consecutivos), no valor global de 

1.200,00€ (mil e duzentos euros), (50% após a comprovação da celebração do contrato de 

trabalho e os restantes 50% após o decurso de um período não inferior a 12 meses e após 

comprovação do estrito cumprimento das obrigações legais inerentes ao contrato de 

trabalho). 

 

05/OA – Pedido Apoio - Freguesia de Torre de Dona Chama. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 17734 em 29/09/2018, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Apoio Financeiro 

 

Exma. Sra. 

Os Recursos Humanos da Junta de Torre de Dona Chama sofreram uma redução com o término dos contratos CEI. Pese embora 

todo o auxílio de um grupo de habitantes, foi imprescindível a contratação de pequenas empresas para a limpeza e manutenção dos 

espaços verdes e área urbana da Vila de Torre de Dona Chama e anexas. Agravante a isto, acresce uma reparação do sistema de 

rega que originou um constrangimento financeiro a esta autarquia. 

De tal modo, vimos por este meio solicitar a aprovação de um subsídio de 10.000,00€ (dez mil euros) para colmatar as despesas. 

Com os melhores cumprimentos.” 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Tendo em conta a redução dos Recursos Humanos por parte desta Freguesia, tendo maior impacto na limpeza urbana e 

manutenção dos espaços verdes. Concordo com a atribuição de subsídio de 10.000 euros. 

À Reunião de Câmara.” 

 

---------- Processo despesa n.º 2198 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Torre de Dona Chama, no valor de 10.000,00 € (dez mil euros), conforme proposto. 

 

06/OA – Pedido Apoio - Freguesia de Carvalhais. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 18123 em 04/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Pedido de Subsídio 

 

Exmos Senhores 

A Junta de Freguesia de Carvalhais vem por este meio solicitar, um apoio financeiro de 3.000,00€, para poder fazer face às 

dificuldades de tesouraria que atravessa neste Trimestre. As despesas fixas trimestrais são praticamente a receita do Fundo de 

Financiamento das Freguesias que este Executivo recebe trimestralmente, como demonstra as notas deste documento, o que nos 

impede de fazer algumas reparações e pequenas intervenções da Competência desta Freguesia, nomeadamente: 

 Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais; 

 Colocar e manter as placas toponímicas; 

 Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas de ação social, cultura e desporto; 

 Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação 

social. 

Temos ainda de: 

 Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

 Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e semidouros; 

 Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público. 

Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, esta freguesia é a maior Freguesia Rural e tem da sua responsabilidade e manutenção de 

quatro aldeias, tornando-os impossível satisfazer os pedidos que nos são solicitados diariamente pela população. Estas três medidas 

tem sido asseguradas com grande esforço, uma vez que a não existência de um protocolo de delegação de competência compete ao 

Município a sua execução. 

Assim solicitamos um apoio financeiro de 1000.00 euros mensais de modo a assegurar estas três importantes competências. 
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Certo que o pedido merece toda a sua atenção. 

 
 

Valor 
 

Despesas trimestrais  

2143.00€ Compensações do executivo 

123.00€ Despesas Assembleia de Freguesia 

1800.00€ Despesas com os funcionários do CEI+ 

206.49€ Despesas de Telecomunicações 

680.25€ Gasóleo/Gasolina 

257.25€ Despesas com água 

250.00€ Apoios nas festas de carácter religioso 

450.00€ Despesas EDP 

225.00€ Despesas contabilidade  

350.00€ Manutenção roçadoras e material de desgaste na manutenção da 

limpeza rural 

1484.00€ Despesas com limpeza de Caminhos Agrícolas 

Despesas Extra no 3.º Trimestre 

Valor Despesas 

1858.00€ Transporte e colocação de inertes cedido pelo município 

1484.00€ Despesa com limpeza de Caminhos Agrícolas  

3000.00€ Despesa com o pagamento de mão-de-obra e 150m2 de paralelo 

(Casa Mortuária de Contins) 

 

Cumprimentos.” 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Considerando que esta Freguesia é a maior a nível rural e tendo em conta as dificuldades financeiras para a 

implementação/manutenção das quatro aldeias da Freguesia, concordo que seja atribuído o subsídio de 3.000€. Que seja atribuído 

um subsídio mensal de 1.000€ até ao final de 2018. 

À Reunião de Câmara. 

1 - 3.000€ (um único subsídio) 

2 - 3.000€ (subsídio mensal até final de 2018)” 

 

---------- Processo despesa n.º 2195 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Carvalhais, no valor de 3.000,00 € (três mil euros), conforme proposto. 

 

07/OA – Pedido Apoio Mensal - Freguesia de Carvalhais. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 18123 em 04/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Pedido de Subsídio 

 

Exmos Senhores 

A Junta de Freguesia de Carvalhais vem por este meio solicitar, um apoio financeiro de 3.000,00€, para poder fazer face às 

dificuldades de tesouraria que atravessa neste Trimestre. As despesas fixas trimestrais são praticamente a receita do Fundo de 

Financiamento das Freguesias que este Executivo recebe trimestralmente, como demonstra as notas deste documento, o que nos 

impede de fazer algumas reparações e pequenas intervenções da Competência desta Freguesia, nomeadamente: 

 Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais; 

 Colocar e manter as placas toponímicas; 

 Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas de ação social, cultura e desporto; 

 Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação 

social. 

Temos ainda de: 

 Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

 Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e semidouros; 

 Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público. 
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Como é do conhecimento de V.ª Ex.ª, esta freguesia é a maior Freguesia Rural e tem da sua responsabilidade e manutenção de 

quatro aldeias, tornando-os impossível satisfazer os pedidos que nos são solicitados diariamente pela população. Estas três medidas 

tem sido asseguradas com grande esforço, uma vez que a não existência de um protocolo de delegação de competência compete ao 

Município a sua execução. 

Assim solicitamos um apoio financeiro de 1000.00 euros mensais de modo a assegurar estas três importantes competências. 

Certo que o pedido merece toda a sua atenção. 

Notas: 

 
 

Valor 
 

Despesas trimestrais  

2143.00€ Compensações do executivo 

123.00€ Despesas Assembleia de Freguesia 

1800.00€ Despesas com os funcionários do CEI+ 

206.49€ Despesas de Telecomunicações 

680.25€ Gasóleo/Gasolina 

257.25€ Despesas com água 

250.00€ Apoios nas festas de carácter religioso 

450.00€ Despesas EDP 

225.00€ Despesas contabilidade  

350.00€ Manutenção de roçadoras e material de desgaste na manutenção da 

limpeza rural 

1484.00€ Despesas com limpeza de Caminhos Agrícolas 

Despesas Extra no 3.º Trimestre 

Valor Despesas 

1858.00€ Transporte e colocação de inertes cedido pelo Município 

1484.00€ Despesa com limpeza de Caminhos Agrícolas  

3000.00€ Despesa com o pagamento de mão-de-obra e 150m2 de paralelo 

(Casa Mortuária de Contins) 

 

Cumprimentos.” 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Considerando que esta Freguesia é a maior a nível rural e tendo em conta as dificuldades financeiras para a 

implementação/manutenção das quatro aldeias da Freguesia, concordo que seja atribuído o subsídio de 3.000€.  

Que seja atribuído um subsídio mensal de 1.000€ até ao final de 2018. 

À Reunião de Câmara. 

1 - 3.000€ (um único subsídio) 

2 - 3.000€ (subsídio mensal até final de 2018)” 

 

---------- Processo despesa n.º 2197 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Carvalhais, no valor de 1.000,00 € (mil euros) Mensais, até ao final de 2018, conforme proposto. 

 

08/OA – Pedido Apoio - Freguesia de Mascarenhas. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 17065 em 17/09/2018, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Pedido de Subsídio para arranjos de caminhos rurais afetados pelas trovoadas 

 

A Junta de Freguesia de Mascarenhas, por falta de verbas, veio por este meio solicitar um apoio para o arranjo dos caminhos rurais, 

afetados pelas últimas trovoadas. 

A nossa Freguesia foi muito afetada, como podem comprovar se efetuarem uma visita à Freguesia. 

Assim, solicitamos apoio financeiro no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para ajudar a arranjar os nossos caminhos.” 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião de Câmara. 

Concordo com a atribuição do subsídio de 2.000€ para compensar os custos de restauração dos caminhos mais afetados pela 

trovada.” 
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---------- Processo despesa n.º 2193 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Mascarenhas, no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), conforme proposto. 

 

09/OA – Pedido Apoio - Freguesia de Passos. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 17987 em 10/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mirandela. 

Márcio André Valoura Teixeira, Presidente da junta de Freguesia de Passos vem, por este meio, solicitar a colaboração da Câmara 

Municipal de Mirandela, para a requisição de material necessário, no sentido de impermeabilizar parte da Sede da Junta de 

Freguesia de Passos. Este problema já se arrasta há vários anos, assim sendo parece-nos ser bastante prioritária a necessidade de 

realização desta obra. 

Em anexo vai o material necessário. 

 

Material para a Sede de Junta de Freguesia de Passos 

24 Painéis Sanduiche isotérmicos (imitação telha), 2,20m de comprimento 

12 tubos 60/40 de 6m de comprimento cada 

12 m lineares de comprimento de comieira (imitação telha) 

Espuma poliuretano (uma caixa de 12) 

100 parafusos autorroscantes de 9cm com anilha de borracha 

 

PELA QUANTIA DE: 2.620,00 EUROS + IVA EM VIGOR 

 

Certo da compreensão de vossa excelência, fico a aguardar resposta.” 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Havendo problemas de impermeabilização do edifício da Sede da Junta de Freguesia e para que o edifício não fique degradado, 

concordo que seja atribuído o subsídio de 2.620€ + IVA, conforme o orçamento em anexo.” 

 

---------- Processo despesa n.º 2192 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Passos, no valor de 2.620,00 € (dois mil seiscentos e vinte euros) + IVA à taxa legal em vigor, 

conforme proposto. 

 

10/OA – Pedido Apoio - Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 478 - Mirandela. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 19360 em 22/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“Exma. Senhora 

Respeitosos Cumprimentos 

Está este Agrupamento a procurar inscrever os seus elementos numa atividade de carácter Nacional que se realiza de três em três 

anos, esta atividade, pelas características específicas todos os jovens gostam muito de participar. 

A atividade mencionada tem um custo global de 1000€, custos que são suportados pelos pais na quase sua totalidade e pelo 

Agrupamento, o que só por si praticamente inviabiliza a participação de alguns elementos por manifestar dificuldade financeira. 

Não tem este agrupamento disponibilidade financeira para ajudar os nossos elementos de maiores carências a participar na citada 

atividade, como seria de todo o interesse para os jovens. 

Pelo exposto somo a solicitar a V. Exa., que dentro da disponibilidade financeira do Município, nos seja concedido um subsídio 

extra de 500€ a fim de podermos ajudar os nossos elementos. 

Na certeza do melhor acolhimento pela parte de V. Exa. para o exposto subscrevemo-nos com elevada consideração.” 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ CUNHA em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Concordo com o proposto. Atribuição de subsídio de 500€. 

À Reunião de Câmara.” 

 

---------- Processo despesa n.º 2208 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio ao Corpo 

Nacional de Escutas - Agrupamento 478 - Mirandela, no valor de 500,00 € (quinhentos euros), 

conforme proposto. 
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11/OA – Pedido Apoio - Freguesia de Suçães. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 18557 em 11/10/2018, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Pedido de Subsídio financeiro 

 

Exma. Sra. 

A Junta de Freguesia de Suçães vem por este meio solicitar atribuição de subsídio monetário para apoio à realização da “VII Feira 

do Pão e Azeite de Suçães”. 

Tendo em conta a escassa disponibilidade financeira desta Junta de Freguesia, bem como a existência de custos fixos inerentes ao 

normal desenrolar do evento, consideramos a atribuição de apoio financeiro no valor de 2.500,00€ um valioso contributo para o 

auxílio à valorização dos produtos e costumes desta Freguesia e do Concelho que integra. 

Certa da vossa melhor atenção, com os melhores cumprimentos.” 

 

---------- A Senhora Vereadora VERA PRETO em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião de Câmara para atribuição de subsídio, no valor de 1750.00 euros.” 

 

---------- Processo despesa n.º 2212 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Suçães, no valor de 1.750,00 € (mil setecentos e cinquenta euros), conforme proposto. 

 

12/OA – Pedido Apoio - Freguesia das Aguieiras. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 16739 em 10/09/2018, com o seguinte teor: 

 

“Exmos Senhores 

Eu: Manuel Maria Nogueira Fontes, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia das Aguieiras, concelho de Mirandela, 

venho expor a V. Exas. o seguinte: 

 Como já é do vosso conhecimento verbal, bem como, escrito a realização do Evento que está agendado, e vos 

comunicado há muito para o dia 30 setembro deste mesmo mês. 

 Tendo nós já garantido a presença do locutor da rádio Brigantia (o Tio João) que fará o Programa nesse dia em direto do 

Santuário da Senhora do Monte das 6 horas até às 10 da manhã que nos ficará pelo preço de 630 euros. 

 Em seguida haverá uma missa acompanhada de procissão que também acarretará seus custos com os andores de cada 

aldeia da Freguesia. Neste mês 350 euros. 

 Depois, haverá um almoço convívio no qual contamos com a Presença de V. Exas. 

 Em seguida de uma tarde de animação já preparada com o Duo Carlos Capela e um grupo de concertinas da Torre D. 

Chama, que equivale a mais 500 euros. 

 Contratado também um profissional para a preparação da refeição - 250 euros. 

 Suspenderemos a tenda que tínhamos requisitado e o Palco, mantendo as mesas e cadeiras possíveis. 

 Tendo nós um orçamento previsto de 2.000 euros, solicitamos um apoio mínimo de 50%. 

 Para já é tudo quanto me cumpre expor a V. Exas. Ficando desde já ao vosso inteiro dispor. 

Antecipadamente gratos pela vossa atenção dispensada, com os melhores cumprimentos.” 

 

---------- A Senhora Vereadora VERA PRETO em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião de Câmara para atribuição de subsídio, no valor de 50% - 1000 euros.” 

 

---------- Processo despesa n.º 2211 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia das 

Aguieiras, no valor de 1.000,00 € (mil euros), conforme proposto. 

 

13/OA – Pedido Apoio - Freguesia de Vale de Gouvinhas. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 18586, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Apoio Financeiro para a realização da VI FEIRA DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

 

Vimos por este meio solicitar um subsídio para a realização da VI FEIRA DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 

Para a realização da feira pedíamos os seguintes apoios: 
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Animação socio cultural (grupo musical, aparelhagem, iluminação) 4.140,00€ 

Aluguer de 6 tendas 3x3 1.560,00€ 

Almoço convívio  800,00€ 

Mão de obra de apoio para montagem, desmontagem e outros 500,00€ 

TOTAL 7.000,00€ 

 

Solicitamos um apoio de Sete mil euros. 

 

OUTROS APOIOS Segurança para as noites de 26, 27 e 28 de outubro 

 

Ficamos a aguardar a vossa aprovação deste pequeno subsídio com expectativa.” 

 

---------- A Senhora Vereadora VERA PRETO em 22/10/2018, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião de Câmara para atribuição de subsídio, no valor de 5 000,00 (cinco mil euros).” 

 

---------- Processo despesa n.º 2210 de 22/10/2018. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Pedido de Subsídio à Freguesia de 

Vale de Gouvinhas, no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), conforme proposto. 

 

DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 

14/DAG – Subunidade Orgânica Contabilidade e Tesouraria: Resumo Diário. 
 

---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 22 de outubro de 2018 que apresenta os seguintes valores: 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 580.175,23€ 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 1.163.264,67€ 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.743.439,99€ 

 

DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 315.721,23€ 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

15/DAG – Subunidade Orgânica Contabilidade e Tesouraria: Ordens de Pagamento. 
 

---------- Foi presente a informação n.º 20/DAG de 22/10/2018 que a seguir se transcreve: 

 

Informa-se o Executivo Municipal que, no período compreendido entre 08 a 21 de outubro de 2018, foram processadas e 

autorizadas Ordens de Pagamento no montante total de 1.002.705,48 €: 

 

Descrição Valores em €  

Ordens de Pagamento Orçamentais  1.001.892,02 € 

Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 813,46 € 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

16/DAG – Subunidade Orgânica Contratação Pública: Requisições Externas de Despesa. 
 

---------- Foi presente a informação n.º 25/DAG de 22/10/2018 que a seguir se transcreve: 

 

Informa-se o Executivo Municipal que, no período compreendido de 04 a 18 de outubro de 2018, foram processadas e autorizadas 

Requisições Externas no montante total de 837.866,75 €: 

 

Nome do Responsável Valores em €  

Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira 

Rodrigues 

7.540,43 

Orlando Ferreira Pires 00,00 

Vera Cristina Quintela Pires Preto 1.037,89 

José Miguel Romão Cunha 829.288,43 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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---------- 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 pela Senhora Presidente e por mim _____________, que a elaborei e mandei transcrever. 

 

 

 

----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 16 horas e 05 minutos. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal;  

__________________________ 

Júlia Rodrigues 

 

A Jurista; 

 

__________________________ 

Esmeralda Pinto 

 


