
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20
 

Presidente: 

Vereadores Presentes: 

 

 

 

 

 

Secretariou: 

Hora de Abertura: 

Ata da Reunião Anterior 
 

Outras Presenças:  

 

Local da Reunião: 

Condolências. 
 
---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS
meio expressar as suas sentidas condolências e solidariedade
familiares.” 
 
---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS
Vereador, Carlos Freitas, dirigindo também as minhas sentidas condolênci
 
---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01 – Órgãos da Autarquia (OA).
01/01 – Informação do Presidente.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO

“Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá
Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias
no concelho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 
Executivo Municipal em permanência. 

1. Presenças: 

• Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela.

Dia 02 de março, na Escola Luciano 

• Reunião com o Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, Luís Costa.

Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com o Secretário da Junta de Freguesia de Alvites, Armindo Esteves.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

ATA N.º 06/2017 

ÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO

- António José Pires Almor Branco 

- 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 

- João Paulo Fraga 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

- 09.30 Horas 

- Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido
previamente distribuída a todos os membros do executivo

- Jorge Eduardo Guedes Marques 

Diretor do Departamento de Coordenação Geral

- Paços do Concelho – Salão Nobre da Câmara Municipal

Antes da Ordem do Dia 

CARLOS FREITAS disse: “Neste momento difícil, a Concelhia do CDS
meio expressar as suas sentidas condolências e solidariedade ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e seus 

JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Queria fazer minhas as palavras que foram proferidas pelo Senhor 
, dirigindo também as minhas sentidas condolências ao Senhor Presidente da Câmara.

JOÃO CASADO disse: Deixo aqui o meu pesar ao Senhor Presidente.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

Órgãos da Autarquia (OA). 
Informação do Presidente. 

ANTÓNIO BRANCO informou: 

Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá-se conhecimento por escrito da presença do 
Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias-gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer 

celho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 
Executivo Municipal em permanência.  

Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

Dia 02 de março, na Escola Luciano Cordeiro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

Reunião com o Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, Luís Costa. 

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

Reunião com o Secretário da Junta de Freguesia de Alvites, Armindo Esteves. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

MARÇO 

Financeira 

Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 
previamente distribuída a todos os membros do executivo 

Departamento de Coordenação Geral 

Salão Nobre da Câmara Municipal 

“Neste momento difícil, a Concelhia do CDS-PP de Mirandela vem por este 
Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e seus 

disse: Queria fazer minhas as palavras que foram proferidas pelo Senhor 
as ao Senhor Presidente da Câmara. 

enhor Presidente. 

se conhecimento por escrito da presença do 
gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer 

celho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 

Cordeiro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

Manuel Rodrigues. 



Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão, Jorge 

Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Sessão de Diálogos Diretos. 

Dia 03 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Encontro de trabalho “Articulação entre o MP e as CPCJ´s”.

Dia 03 de março, nos Carvalhos, esteve presente o Vice

• Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017.

Dia 04 de março, no Parque do Império, estiveram presen
Rui Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues.

• Programa “Somos Portugal TVI” 

Dia 05 de março, no Parque do Império, esteve presente o Presidente da 

• Entrega de Prémios “Torneio de Xadrez 

Dia 05 de março, no Pavilhão Inatel, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Reunião com a Direção da Associação Portugu
(APPACDM). 

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a DESTEQUE. 

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve pres

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

Dia 06 de março, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia da Bouça, Nuno Patatas.

Dia 06 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCM)

Dia 07 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Sessão PIICIE – CIM–TTM. 

Dia 07 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da Junta

Dia 07 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz.

Dia 07 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião da CIM–TTM. 

Dia 08 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• II Jornadas da Rede Social. 

Dia 08 de março, no Auditório do Piaget, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal
Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

• Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela.

Dia 08 de março, no ESM, estiveram present
Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

• Rotary Clube de Mirandela –
2016/2017. 

Dia 09 de março, em Mirandela, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a Coordenadora da Casa do Menino Jesus de Pereira, Ana Valverde

Dia 09 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Sessão de Diálogos Diretos. 

Dia 10 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião da Coordenação Regional do Norte com as CPCJ´s do Distrito de Bragança.

Dia 10 de março, em Bragança, esteve presente o Vice

• Reunião com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, Escola Profissional de Agricultura e Consultua

Dia 10 de março, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da Direção do Rancho Folclórico S. Tiago, Augusto Carvalho

Dia 10 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Concerto da Orquestra Energia

Dia 10 de março, no Parque do Império, 
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Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão, Jorge Carvalho.

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

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

o de trabalho “Articulação entre o MP e as CPCJ´s”. 

Dia 03 de março, nos Carvalhos, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.

Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

Dia 04 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Rui Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues. 

Programa “Somos Portugal TVI” –  Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

Dia 05 de março, no Parque do Império, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Entrega de Prémios “Torneio de Xadrez – Campeonato Nacional de Semi-Rápidas. 

Dia 05 de março, no Pavilhão Inatel, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Reunião com a Direção da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela 

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

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

Dia 06 de março, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhãe

Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia da Bouça, Nuno Patatas. 

Dia 06 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

asa da Misericórdia de Mirandela (SCM). 

no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Dia 07 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal 

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

Dia 07 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz.

, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Dia 08 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal 

arço, no Auditório do Piaget, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal 
Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

Dia 08 de março, no ESM, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice
Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

– Entrega de prémios aos alunos do 9.º ano que mais se distinguiram no ano Letivo 

steve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Reunião com a Coordenadora da Casa do Menino Jesus de Pereira, Ana Valverde. 

Dia 09 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Dia 10 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Reunião da Coordenação Regional do Norte com as CPCJ´s do Distrito de Bragança. 

Dia 10 de março, em Bragança, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.

Reunião com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, Escola Profissional de Agricultura e Consultua

Dia 10 de março, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

ão com o Presidente da Direção do Rancho Folclórico S. Tiago, Augusto Carvalho

Dia 10 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Concerto da Orquestra Energia. 

Dia 10 de março, no Parque do Império, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Manuel Rodrigues. 

Carvalho. 

Manuel Rodrigues. 

António Branco. 

Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

tes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente 

António Branco. 

Deolinda Ricardo. 

esa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela 

António Branco. 

António Branco. 

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

Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

Manuel Rodrigues. 

António Branco. 

 Deolinda Ricardo. 

Manuel Rodrigues. 

Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz. 

Manuel Rodrigues. 

 António Branco. 

 António Branco, o Vice-Presidente 

António Branco, o Vice-Presidente Rui 

do 9.º ano que mais se distinguiram no ano Letivo 

António Branco. 

Deolinda Ricardo. 

António Branco. 

residente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

Reunião com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, Escola Profissional de Agricultura e Consultua. 

Deolinda Ricardo. 

ão com o Presidente da Direção do Rancho Folclórico S. Tiago, Augusto Carvalho. 

Deolinda Ricardo. 

Deolinda Ricardo. 



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

Dia 10 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Feira à Moda Antiga. 

Dia 11 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues.

• Inauguração das novas instalações da GuedesClima.

Dia 11 de março, na GuedesClima, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Rodrigues. 

• Abertura da Exposição “Gil Teixeira Lopes”.

Dia 11 de março, no Porto, esteve presente o Vice

• Inauguração da exposição “Memórias do Douro V”

Dia 11 de março, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• 3.º Aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Vila Verdinho.

Dia 12 de março, em Vila Verdinho, estive
Rodrigues. 

• Caminhada de Solidariedade da Luta Contra o Cancro 

Dia 12 de março, em Mirandela, estiveram presentes o Vice
Deolinda Ricardo. 

• Reunião da CIM–TTM Extraordinária.

Dia 13 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a Universidade Sénior de Rotary Mirandela, Carlos N

Dia 13 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Seminário Escola Empreendedora 
profissional. 

Dia 14 de março, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

• Reunião com a Unidade Pastoral 

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente

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

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito da candidatura 
apresentada ao FAMI. 

Dia 15 de março, na AMTQ, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Seminário "O Desafio do Desenvolvimento para o Museu 

Dia 15 de março, no Auditório da EsACT

2. Eventos e outras ações: 

• 02 de março – Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

• 04 de março – Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

• 05 de março – Programa “Somos Portugal  
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Reunião com a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM). 

Dia 10 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Dia 11 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

Inauguração das novas instalações da GuedesClima. 

edesClima, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador Manuel 

Abertura da Exposição “Gil Teixeira Lopes”. 

Dia 11 de março, no Porto, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.

ração da exposição “Memórias do Douro V”. 

Dia 11 de março, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

3.º Aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Vila Verdinho. 

Dia 12 de março, em Vila Verdinho, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador Manuel 

Caminhada de Solidariedade da Luta Contra o Cancro – VIII Caminhada da Mulher. 

Dia 12 de março, em Mirandela, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal

TTM Extraordinária. 

Dia 13 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal 

Reunião com a Universidade Sénior de Rotary Mirandela, Carlos Novais. 

Dia 13 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Seminário Escola Empreendedora – Apresentação da 4.ª edição do concurso destinado a alunos do ensino secundário e 

o Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

Reunião com a Unidade Pastoral – Via Sacra. 

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

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

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito da candidatura 

Dia 15 de março, na AMTQ, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Seminário "O Desafio do Desenvolvimento para o Museu do Douro, um Território Património da Humanidade".

Dia 15 de março, no Auditório da EsACT-IPB, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela.  

Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017.  

Programa “Somos Portugal  – TVI” – Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

 

Manuel Rodrigues. 

Dia 11 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, a Vereadora 

António Branco e o Vereador Manuel 

Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

Deolinda Ricardo. 

António Branco e o Vereador Manuel 

 

ipal Rui Magalhães e a Vereadora 

 António Branco. 

Deolinda Ricardo. 

Apresentação da 4.ª edição do concurso destinado a alunos do ensino secundário e 

o Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-

António Branco. 

António Branco. 

Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito da candidatura 

Deolinda Ricardo. 

do Douro, um Território Património da Humanidade". 

IPB, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

 

 



• 08 de março – Sessão de Abertura das II Jornadas da Rede Social

• 11 de março – Feira à Moda Antiga

• 11 de março – Inauguração das novas instalações da GuedesClima.

• 14 de março – Seminário Escola Empreendedora

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
Vereador Carlos Freitas na passada Reunião de Câmara, gostaria de 
vadios, só no início deste mês foram recolhidos 30 caninos, neste momento 
disso é importante informar que tendo os serviços recorrido a novas estratégias, nomeadamente, a utilização de gaiolas ou 
armadilhas, imediatamente fomos colocados em 
esclarecimento jurídico e quase que acusou a Câmara Municipal de não estar a proteger o bem

É um trabalho que está a ser feito gradualmente
 
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral 
que de facto tem sido um esforço positivo, principalmente agora que também contamos com mais disponibili
dado que pela necessidade deles estarem ocupados com o Matadouro do Cachão, houve de certo modo um interregno na ação da 
captura, especialmente dos cães. Neste momento estamos a retomar o serviço, com os resultados que o Senhor Presi
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Sessão de Abertura das II Jornadas da Rede Social. 

 
Feira à Moda Antiga. 

 
Inauguração das novas instalações da GuedesClima. 

 
Seminário Escola Empreendedora. 

” 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

ANTÓNIO BRANCO informou ainda que em relação às questões que foram levantadas pelo Senhor 
na passada Reunião de Câmara, gostaria de informar o seguinte: Quanto à questão dos cães vadios e não 

só no início deste mês foram recolhidos 30 caninos, neste momento estão a ser feitas um conjunto de iniciativas e para 
disso é importante informar que tendo os serviços recorrido a novas estratégias, nomeadamente, a utilização de gaiolas ou 
armadilhas, imediatamente fomos colocados em causa pelo partido PAN – Pessoas-Animais
esclarecimento jurídico e quase que acusou a Câmara Municipal de não estar a proteger o bem-estar animal.

É um trabalho que está a ser feito gradualmente e que já tem alguns frutos, mas não está completo em virtude 

O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral Guedes Marques, autorizado a intervir disse: 
positivo, principalmente agora que também contamos com mais disponibili

dado que pela necessidade deles estarem ocupados com o Matadouro do Cachão, houve de certo modo um interregno na ação da 
captura, especialmente dos cães. Neste momento estamos a retomar o serviço, com os resultados que o Senhor Presi

 

em relação às questões que foram levantadas pelo Senhor 
o seguinte: Quanto à questão dos cães vadios e não 

estão a ser feitas um conjunto de iniciativas e para além 
disso é importante informar que tendo os serviços recorrido a novas estratégias, nomeadamente, a utilização de gaiolas ou 

Animais-Natureza, que nos solicitou um 
estar animal. 

e que já tem alguns frutos, mas não está completo em virtude destas circunstâncias. 

, autorizado a intervir disse: Vale a pena dizer 
positivo, principalmente agora que também contamos com mais disponibilidade dos veterinários, 

dado que pela necessidade deles estarem ocupados com o Matadouro do Cachão, houve de certo modo um interregno na ação da 
captura, especialmente dos cães. Neste momento estamos a retomar o serviço, com os resultados que o Senhor Presidente já referiu. 



Também vamos procurar fazer, logo que tenhamos o equipamento apropriado, a apanha dos gatos, o objetivo não é fazer mal aos 
animais, é ter uma estratégia de captura, esterilização e de, se possível, de os recolocar no sítio, porque 
uma profilaxia sanitária, que desde que também os gatos estejam sanitariamente bem, julgo que ajudam a combater a praga dos 
ratos e portanto também tem um sentido social positivo.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
Tive a oportunidade de reunir com o Senhor Comissário da P.S.P. e informá
conjunto de informações que têm alguma reserva, no entanto,
está identificada, tem sido acompanhada.

Existe um processo que está neste momento a aguardar julgamento, em que os principais “promotores” já foram notificados, a 
situação já está a nível de instrução, esperam que o julgamento inicie em breve. Estão a decorrer dois ou três inquéritos, o que 
significa que eles têm feito o acompanhamento.
próxima e esperam ter esta situação resolvida muito brevemente.
 

 Câmara Municipal tomou conhecimento.
 
01/03 – Aprovação da ata de 06
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
de março de 2017

 
02 – Conhecimento de Despachos.
02/01 – DFT – SO Administrativa
 
---------- Foram presentes as seguintes 
seguir se transcrevem: 
 

Em conformidade com o estabelecido na
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 comp

 

05/17 – Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

06/17 – Jorge Alberto Branquinho –

07/17 – Henrique Ferreira Cabanas –

08/17 – José António da Rosa - Habitação 

09/17 – Vítor Manuel da Cunha Leandro 

10/17 – Maria Celeste Gonçalves Leal 

11/17 – Maria do Céu Laureano Moreira 
 

A Câmara Municipal tomou conhec
 

 

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 inf
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 27 de fevereiro a 13 de março de 2017.

 

70/16 – Danilo Alexandre Morgado Patrício 

 

11/17 – Berto Machado Freitas – Construção de um muro 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 
02/02 – DSO – Unidade Orgânica
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foram presentes o Mapa das Empreitadas em Curso e o Mapa de Contratos 
de Aquisição de Serviços, atualizados em 15 de março, que se
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
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vamos procurar fazer, logo que tenhamos o equipamento apropriado, a apanha dos gatos, o objetivo não é fazer mal aos 
animais, é ter uma estratégia de captura, esterilização e de, se possível, de os recolocar no sítio, porque 
uma profilaxia sanitária, que desde que também os gatos estejam sanitariamente bem, julgo que ajudam a combater a praga dos 
ratos e portanto também tem um sentido social positivo. 

ANTÓNIO BRANCO informou ainda que a segunda questão se prendia com a questão da segurança.
Tive a oportunidade de reunir com o Senhor Comissário da P.S.P. e informá-lo das questões que aqui foram colocadas, há um 
conjunto de informações que têm alguma reserva, no entanto, em específico, a situação nas zonas referidas pelo Senhor Vereador 

tificada, tem sido acompanhada. 

Existe um processo que está neste momento a aguardar julgamento, em que os principais “promotores” já foram notificados, a 
de instrução, esperam que o julgamento inicie em breve. Estão a decorrer dois ou três inquéritos, o que 

significa que eles têm feito o acompanhamento. Segundo o Senhor Comissário a situação tem sido acompanhada de uma forma 
ação resolvida muito brevemente. 

Câmara Municipal tomou conhecimento. 

06 de março. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
março de 2017. 

de Despachos. 
SO Administrativa. 

Foram presentes as seguintes informações subscritas em 13 de março, pelo Senhor 

“INFORMAÇÃO N.º 06/2017 

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 28 fevereiro e 13 de março de 2017.

Autorizações de Utilização Deferidas 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior – Armazém Agrícola – Vale Travesso – S. Salvador;

– Habitação - Rua Sidónio Pais, n.º 224 – Loteamento Vale da Cerdeira n

– Arrumos - Rua do Pereiro n.º24 – Vale de Juncal; 

Habitação – Lameireinhas – Lamas de Orelhão; 

Vítor Manuel da Cunha Leandro – Anexos – Rua do Pinheiro – Pereira; 

Maria Celeste Gonçalves Leal – Comércio – Rua Alexandre Herculano n.º 52 – Mirandela;

Maria do Céu Laureano Moreira – Habitação - Rua Travessa do Eiró nº6 – Vale de Gouvinhas.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

“INFORMAÇÃO N.º 06/2017 

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 inf
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 27 de fevereiro a 13 de março de 2017.

Licenciamentos Deferidos 

Danilo Alexandre Morgado Patrício – Construção de um edifício para habitação – Bairro do Sardão, 

Licenciamentos Indeferidos 

Construção de um muro – Moinho de Baixo, lote 4 – Mirandela.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento. 

Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foram presentes o Mapa das Empreitadas em Curso e o Mapa de Contratos 
Serviços, atualizados em 15 de março, que se dão por reproduzidos. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

vamos procurar fazer, logo que tenhamos o equipamento apropriado, a apanha dos gatos, o objetivo não é fazer mal aos 
animais, é ter uma estratégia de captura, esterilização e de, se possível, de os recolocar no sítio, porque principalmente os gatos têm 
uma profilaxia sanitária, que desde que também os gatos estejam sanitariamente bem, julgo que ajudam a combater a praga dos 

nformou ainda que a segunda questão se prendia com a questão da segurança. 
lo das questões que aqui foram colocadas, há um 

em específico, a situação nas zonas referidas pelo Senhor Vereador 

Existe um processo que está neste momento a aguardar julgamento, em que os principais “promotores” já foram notificados, a 
de instrução, esperam que o julgamento inicie em breve. Estão a decorrer dois ou três inquéritos, o que 

Segundo o Senhor Comissário a situação tem sido acompanhada de uma forma 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 06 

 Vereador Manuel Rodrigues que a 

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 

reendido entre 28 fevereiro e 13 de março de 2017. 

Salvador; 

da Cerdeira n.º 41 – Mirandela; 

Mirandela; 

Vale de Gouvinhas.” 

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 27 de fevereiro a 13 de março de 2017. 

Bairro do Sardão, lote 103 – Mirandela. 

Mirandela.” 

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



02/03 – DAF – Unidade Orgânica
--------- Foram presentes as seguintes informações 
seguir se transcrevem: 
 

 

Para conhecimento, informo que no 
concedidos terrenos para sepultura durante o mês de fevereiro /2017.
 

Nome 
Artur Manuel Carvalho e Carlos Alberto de Carvalho

Cristina de Jesus Neta Pires e Helena Isabel Neta Pires

Alberto dos Santos Costa, Maria Teresa G. Pereira, Gabriel dos 
Santos Costa, Maria Clotilde C. de Avelar, Manuel Inácio Costa, 
António F. Costa e Lúcia dos Anjos C. Esteves
António Feliciano Pereira, Francisco António Pereira, Maria de 
Lurdes P. Serrano e Maria Augusta Machado

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

 

Para conhecimento, informo que no 
concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto
 

Licenças de Festividade e de Ruído
Nome do Requerente 
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Circo Mundial Mariani, Lda.

Circo Mundial Mariani, Lda.

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

 

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 duran
 

 Renovação
Nome 
Marco Paulo Gomes Roque

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim
autorizados os seguintes averbamentos de licença de táxi, durante o mês de fevereiro de 2017.
 

Licença n

 

A Câmara Municipal tomou 
 

02/04 – OA – III Modificação Orçamental, II Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

03/OA – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
Escola Básica n.º 3 – Minuta do Contrato

 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 10/03/2017
com o seguinte teor: 
 

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
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Unidade Orgânica de Recursos Financeiros. 
Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 09 de março, pelo Senhor 

Informação n.º 05/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 fevereiro /2017. 

Residência
Artur Manuel Carvalho e Carlos Alberto de Carvalho Mirandela
Cristina de Jesus Neta Pires e Helena Isabel Neta Pires Senhora da Hora
Alberto dos Santos Costa, Maria Teresa G. Pereira, Gabriel dos 
Santos Costa, Maria Clotilde C. de Avelar, Manuel Inácio Costa, 
António F. Costa e Lúcia dos Anjos C. Esteves 

Póvoa de Santa Iria

António Feliciano Pereira, Francisco António Pereira, Maria de 
Lurdes P. Serrano e Maria Augusta Machado 

Mirandela

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Informação n.º 06/SOCT 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 
concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro, durante o mês de fevereiro de 2017.

Licenças de Festividade e de Ruído 
 Localidade

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela 

Mirandela

Circo Mundial Mariani, Lda. Mirandela

Circo Mundial Mariani, Lda. Mirandela

Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Informação n.º 07/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 fevereiro/2017.

Renovação 
 Artigos Residência

Marco Paulo Gomes Roque Produtos Hortícolas Lamas de Orelhão

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Informação n.º 08/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 fevereiro de 2017. 

Licença n.º Titular Residência

36 Ricardo João Correia Lourenço Mirandela 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

III Modificação Orçamental, II Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI.

ANTÓNIO BRANCO autorizou por Despacho a mencionada III Modificação Orçamental, II 
Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI – 2017, nos valores indicados no documento, que se dá por reproduzida.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Desenvolvimento e Coesão Territorial – Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela 
Minuta do Contrato. 

uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 10/03/2017

 Vereador Manuel Rodrigues que a 

âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 

Residência Cemitério 
Mirandela Golfeiras 

Senhora da Hora Golfeiras 

Póvoa de Santa Iria Golfeiras 

Mirandela Golfeiras 

âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 
Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro, durante o mês de fevereiro de 2017. 

Localidade Licença 

Mirandela Ruído 

Mirandela Ruído 

Mirandela 
Recinto 

Itinerante 

Informo V. Ex.ª, que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram emitidos e 
te o mês de fevereiro/2017. 

Residência 
Lamas de Orelhão 

delegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 

Residência 

 

III Modificação Orçamental, II Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI. 

autorizou por Despacho a mencionada III Modificação Orçamental, II 
2017, nos valores indicados no documento, que se dá por reproduzida. 

Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela - 

uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 10/03/2017, 



“Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “
Mirandela - Escola Básica n.º 3”, ao concorrente TEISIL, Empresa de Construções, Lda., pelo preço contratual de 
euros, acrescido do IVA. 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos 
notificou-se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 59.250,00 euros, 
correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o e
de todas as obrigações legais e contratuais assumidas.

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garant
01/03/2017, pelo Banco Comercial Português, S.A..

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete
Executivo do Município de Mirandela 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 
correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato não pode produzir quaisquer efeitos ante
visto ou declaração de conformidade em virtude do preço contratual ser superior a 950.000,00 

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.
 
---------- Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.”
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
empreitada “
de Mirandela 

 

04/OA – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
Luciano Cordeiro – Minuta do Contrato

 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de 
com o seguinte teor: 
 

“Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mi
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “
Escola Básica Luciano Cordeiro”, ao concorrente Habinordeste
769.074,65 euros, acrescido do IVA.

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
notificou-se a adjudicatária para aprese
correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigações legais e contratuai

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 0174.013686.393, em
24/02/2017, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A..

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete
Executivo do Município de Mirandela 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a cele
correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato pode produzir todos os seus antes do vis
declaração de conformidade, exceto quanto aos pagamentos a que derem causa, em virtu
950.000,00 € (cfr. n.ºs 1 e 4 do art.º 45.º da LOPTC).

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.”
 
---------- Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.”
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
empreitada “
- Escola Básica Luciano Cordeiro

 

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
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Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “PDCT - 

”, ao concorrente TEISIL, Empresa de Construções, Lda., pelo preço contratual de 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos 
se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 59.250,00 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o e
de todas as obrigações legais e contratuais assumidas. 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 00125
01/03/2017, pelo Banco Comercial Português, S.A.. 

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete-se em anexo, para aprovação do Órgão 
utivo do Município de Mirandela - órgão competente para a decisão de contratar, a minuta do contrato a celebrar.

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
anização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 

correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato não pode produzir quaisquer efeitos ante
ração de conformidade em virtude do preço contratual ser superior a 950.000,00 € (cfr. n.

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.” 

Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida. 

ANTÓNIO BRANCO em 13/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato
empreitada “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

de Mirandela - Escola Básica n.º 3”, conforme proposto. 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Polo Escolar EB1 de Mirandela 
Minuta do Contrato. 

Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 15

“Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a 
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “PDCT -

”, ao concorrente Habinordeste, Sociedade de Construções, Lda., pelo preço contratual de 
769.074,65 euros, acrescido do IVA. 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 38.453,73 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigações legais e contratuais assumidas. 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 0174.013686.393, em
24/02/2017, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete-se em anexo, para aprovação do Órgão 
Executivo do Município de Mirandela - órgão competente para a decisão de contratar, a minuta do contrato a celebrar.

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 
correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato pode produzir todos os seus antes do vis
declaração de conformidade, exceto quanto aos pagamentos a que derem causa, em virtude do preço contratual ser inferior a 

ºs 1 e 4 do art.º 45.º da LOPTC). 

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.” 

Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida. 

ÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato referente à 
empreitada “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

Escola Básica Luciano Cordeiro”, conforme proposto. 

Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a 
 Reabilitação do Parque Escolar de 

”, ao concorrente TEISIL, Empresa de Construções, Lda., pelo preço contratual de 1.185.000,00 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 59.250,00 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a favor 
ia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 00125-02-2049301, emitida em 

se em anexo, para aprovação do Órgão 
órgão competente para a decisão de contratar, a minuta do contrato a celebrar. 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei 
anização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 

correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato não pode produzir quaisquer efeitos antes do 
€ (cfr. n.º 4 do art.º 45.º da LOPTC). 

em 13/03/2017, exarou o seguinte Despacho: 

a Minuta do Contrato referente à 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Reabilitação do Parque Escolar 

Polo Escolar EB1 de Mirandela - Escola Básica 

Compras e Aprovisionamento em 15/03/2017, 

randela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a 
- Polo Escolar EB1 de Mirandela - 

, Sociedade de Construções, Lda., pelo preço contratual de 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
ntar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 38.453,73 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a favor 
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 0174.013686.393, emitida em 

se em anexo, para aprovação do Órgão 
ntratar, a minuta do contrato a celebrar. 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei 
bração/outorga do mesmo será instruído o 

correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato pode produzir todos os seus antes do visto ou 
de do preço contratual ser inferior a 

/03/2017, exarou o seguinte Despacho: 

a Minuta do Contrato referente à 
Desenvolvimento e Coesão Territorial – Polo Escolar EB1 de Mirandela 



05/OA – “PARU 1 – Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do Amparo
no Programa do Procedimento de um critério de desempate das propostas.

 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de 
com o seguinte teor: 
 
“Com referência ao procedimento que visa a realização da empreitada designada por “
envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo
anexo, uma proposta elaborada pelo júri do procedimento na qual propõe, nos termos do n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos 
Públicos, a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço entre propostas 
apresentadas. 

À consideração superior do Sr. Vereador.
 
---------- Vem acompanhada de uma informação do Júri do Procedimento, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES
 
“À reunião de Câmara para aprovar a definição de
entre propostas apresentadas.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, 
Procedimento de um critério de desempate das 
a realização da
N.ª Srª do Amparo

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

Mirandela – Iniciativa “Emprego Já” 
 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 
 
“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Criação de Emprego, junto enviamos a segu
Municipal: 
 

- Luís Carlos Parafita Esteves.” 
 
---------- Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À Reunião de Câmara.” 
 
---------- Processo despesa n.º 741 de 15/03/2017
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar a atribuição do 
apoio não reembolsável a 
majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade su
valor global de 1.200,00
restantes 50% após o decurso de um período não inferior a 12 meses e após comprovação do 
estrito cumprimento das obrigações legais inerentes 

 
07/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 

Municipal - José Carlos Teixeira (Cunifreche).
 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 
 
“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal

 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal
tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal:
 

- José Carlos Teixeira (Cunifreche).”
 
---------- Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e de
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Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do Amparo
no Programa do Procedimento de um critério de desempate das propostas.

Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 15

dimento que visa a realização da empreitada designada por “PARU 1 
envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo”, cujo prazo para a apresentação das propostas está a decorrer, remete

pelo júri do procedimento na qual propõe, nos termos do n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos 
Públicos, a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço entre propostas 

do Sr. Vereador.” 

Vem acompanhada de uma informação do Júri do Procedimento, que se dá por reproduzida.

MANUEL RODRIGUES em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

À reunião de Câmara para aprovar a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
Procedimento de um critério de desempate das propostas, referente ao Concurso Público que visa 
a realização da empreitada “PARU 1 – Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de 

N.ª Srª do Amparo”, nos termos propostos. 

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de 
Iniciativa “Emprego Já” - Luís Carlos Parafita Esteves. 

Foi presente um ofício com entrada n.º 4954 em 15/03/2017, com o seguinte teor: 

Envio de candidatura a 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 
, junto enviamos a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara 

 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.

ANTÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

Processo despesa n.º 741 de 15/03/2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar a atribuição do 
apoio não reembolsável a Luís Carlos Parafita Esteves, previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE 
majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade su
valor global de 1.200,00€ (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).

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
José Carlos Teixeira (Cunifreche). 

Foi presente um ofício com entrada n.º 4960 em 15/03/2017, com o seguinte teor: 

Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
s Empresariais Económicas de Interesse Municipal, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal: 

(Cunifreche).” 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.

Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do Amparo” – Definição 
no Programa do Procedimento de um critério de desempate das propostas. 

Compras e Aprovisionamento em 15/03/2017, 

PARU 1 - Reabilitação do espaço público 
”, cujo prazo para a apresentação das propostas está a decorrer, remete-se em 

pelo júri do procedimento na qual propõe, nos termos do n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos 
Públicos, a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço entre propostas 

Vem acompanhada de uma informação do Júri do Procedimento, que se dá por reproduzida. 

em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho: 

uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço 

por unanimidade, aprovar a Definição no Programa do 
referente ao Concurso Público que visa 

Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de 

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de 

Iniciativa “Emprego Já” 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo à 
inte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

Despacho: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar a atribuição do 
, previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE 

majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade superior a 55 anos), no 
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 
ao contrato de trabalho). 

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 

Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Apoio a 
, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

mais documentação, que se dá por reproduzida. 



---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À Reunião de Câmara.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
valores devidos a título de taxas e licenças necessárias ao licenciamento da operação em apreço 
ao requerente 

 
08/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a 

Municipal - CTT - Correios de Portugal, S.A.
 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 
 
Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Em
 
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal
tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal:
 

- CTT – Correios de Portugal, S.A.
 
---------- Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BR
 
“À Reunião de Câmara.” 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
alguns anos, iniciou-se com algumas propostas de 
instalações atuais dos CTT, e culminou com aquilo que é apresentado aqui hoje.

Isto vai significar que do ponto de vista da distribuição postal, a partir do início do verão, será local
Centro de Distribuição Postal existente na região norte/interior, a distribuição do Minho e da região do Porto será realizada
do Centro de Distribuição que existe na Maia, o outro que irá existir será este em Mirandela, q
Castelo Branco, que será a área de abrangência.

O simbolismo deste investimento é extremamente importante para Mirandela, porque se vai localizar na Zona Industrial de 
Mirandela, uma infraestrutura que distribuirá toda a 
se dirijam todas as viaturas dessa distribuição e que por Mirandela passem e fique centralizada. Este simbolismo é extremamen
importante, porque os CTT são uma empresa de logísti
Mirandela é bastante simbólico até para motivar outras empresas e empresários de caraterísticas semelhantes.

É um investimento que a Câmara Municipal está a fazer, num processo muito esp
visível para aquilo que é a imagem que nós gostaríamos que a nossa Zona Industrial tivesse, nomeadamente, em relação à sua 
centralidade, à sua proximidade à cidade, aos recursos existentes e agora principalmente 
que já está suportada em Fundos Comunitários, que já tivemos a oportunidade de aprovar.

Está previsto que esta unidade tenha cerca de 30 postos de trabalho e que por dia receba um conjunto significativo de viaturas que 
irão circular pela nossa Zona Industrial.
 

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

1. A conclusão do processo de reversão já deliberado pela Câmara Municipal de 
concessão a título definitivo do Lote 1J situado na Zona Industrial de Mirandela, com 
inscrição na matriz predial urbana com o número 5768
Construções, Lda, NIPC 514 120 
Distribuição e Logística de Trás
valores devidos a título de taxas de licenciamento municipal necessários à respetiva 
construção;

2. A simplificação de todos os procedimentos administrat
responder aos prazos necessá

3. A proposta de minuta de contrato promessa de arrendamento a celebrar entre a empresa 
ANGUAI 

4. A proposta de minuta de contrato de subarrendamento não habitacional entre o Município 
de Mirandela os CTT 

5. A a
diferencial entre os aludidos contratos promessa de arrendamento em 

6. A delegação
competências de as
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ANTÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
valores devidos a título de taxas e licenças necessárias ao licenciamento da operação em apreço 
ao requerente José Carlos Teixeira (Cunifreche), conforme proposto.

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Correios de Portugal, S.A. 

Foi presente um ofício com entrada n.º 4960 em 15/03/2017, com o seguinte teor: 

Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal, junto envio a seguinte candidatura i
tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal: 

Correios de Portugal, S.A.” 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.

ANTÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

ANTÓNIO BRANCO informou que este é um processo longo, que a Câmara desenvolveu ao longo de 
se com algumas propostas de deslocalização do Centro de Distribuição Postal que atualmente está nas 

instalações atuais dos CTT, e culminou com aquilo que é apresentado aqui hoje. 

Isto vai significar que do ponto de vista da distribuição postal, a partir do início do verão, será local
Centro de Distribuição Postal existente na região norte/interior, a distribuição do Minho e da região do Porto será realizada
do Centro de Distribuição que existe na Maia, o outro que irá existir será este em Mirandela, q
Castelo Branco, que será a área de abrangência. 

O simbolismo deste investimento é extremamente importante para Mirandela, porque se vai localizar na Zona Industrial de 
Mirandela, uma infraestrutura que distribuirá toda a correspondência dos CTT para toda a região, o que levará a que em Mirandela 
se dirijam todas as viaturas dessa distribuição e que por Mirandela passem e fique centralizada. Este simbolismo é extremamen
importante, porque os CTT são uma empresa de logística, já não é bem de distribuição postal exclusivamente e a escolha de 
Mirandela é bastante simbólico até para motivar outras empresas e empresários de caraterísticas semelhantes.

É um investimento que a Câmara Municipal está a fazer, num processo muito específico, mas também muito simbólico e muito 
visível para aquilo que é a imagem que nós gostaríamos que a nossa Zona Industrial tivesse, nomeadamente, em relação à sua 
centralidade, à sua proximidade à cidade, aos recursos existentes e agora principalmente também, à sua capacidade de expansão, 
que já está suportada em Fundos Comunitários, que já tivemos a oportunidade de aprovar. 

esta unidade tenha cerca de 30 postos de trabalho e que por dia receba um conjunto significativo de viaturas que 
irão circular pela nossa Zona Industrial. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
Portugal, S.A., conforme proposto: 

A conclusão do processo de reversão já deliberado pela Câmara Municipal de 
concessão a título definitivo do Lote 1J situado na Zona Industrial de Mirandela, com 
inscrição na matriz predial urbana com o número 5768-U a favor da Sociedade ANGU
Construções, Lda, NIPC 514 120 681 com o objetivo de aí ser construído 
Distribuição e Logística de Trás-os-Monte e Alto Douro dos CTT, bem como a isenção dos 
valores devidos a título de taxas de licenciamento municipal necessários à respetiva 
construção; 

A simplificação de todos os procedimentos administrativos de licenciamento que permit
responder aos prazos necessários para a concretização do processo;

A proposta de minuta de contrato promessa de arrendamento a celebrar entre a empresa 
ANGUAI – Construções, Lda, como NIPC 514 120 681 e o Município de Mir

A proposta de minuta de contrato de subarrendamento não habitacional entre o Município 
de Mirandela os CTT – Correios de Portugal, S.A.; 

A assunção pelo Município de Mirandela, ao abrigo do presente regulamento, do valor 
diferencial entre os aludidos contratos promessa de arrendamento em 

A delegação no Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela as correspondentes 
competências de assinatura dos documentos aprovados bem como a condução dos 

Despacho: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção parcial de 75% dos 
valores devidos a título de taxas e licenças necessárias ao licenciamento da operação em apreço 

(Cunifreche), conforme proposto. 

Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 

presariais Económicas de Interesse Municipal 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Apoio a 
, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

Despacho: 

este é um processo longo, que a Câmara desenvolveu ao longo de 
deslocalização do Centro de Distribuição Postal que atualmente está nas 

Isto vai significar que do ponto de vista da distribuição postal, a partir do início do verão, será localizado em Mirandela o único 
Centro de Distribuição Postal existente na região norte/interior, a distribuição do Minho e da região do Porto será realizada através 
do Centro de Distribuição que existe na Maia, o outro que irá existir será este em Mirandela, que irá sensivelmente até à zona de 

O simbolismo deste investimento é extremamente importante para Mirandela, porque se vai localizar na Zona Industrial de 
correspondência dos CTT para toda a região, o que levará a que em Mirandela 

se dirijam todas as viaturas dessa distribuição e que por Mirandela passem e fique centralizada. Este simbolismo é extremamente 
ca, já não é bem de distribuição postal exclusivamente e a escolha de 

Mirandela é bastante simbólico até para motivar outras empresas e empresários de caraterísticas semelhantes. 

ecífico, mas também muito simbólico e muito 
visível para aquilo que é a imagem que nós gostaríamos que a nossa Zona Industrial tivesse, nomeadamente, em relação à sua 

também, à sua capacidade de expansão, 

esta unidade tenha cerca de 30 postos de trabalho e que por dia receba um conjunto significativo de viaturas que 

ao requerente CTT – Correios de 

A conclusão do processo de reversão já deliberado pela Câmara Municipal de Mirandela e a 
concessão a título definitivo do Lote 1J situado na Zona Industrial de Mirandela, com 

U a favor da Sociedade ANGUAI – 
681 com o objetivo de aí ser construído o futuro Centro de 

Monte e Alto Douro dos CTT, bem como a isenção dos 
valores devidos a título de taxas de licenciamento municipal necessários à respetiva 

ivos de licenciamento que permitam 
rios para a concretização do processo; 

A proposta de minuta de contrato promessa de arrendamento a celebrar entre a empresa 
681 e o Município de Mirandela; 

A proposta de minuta de contrato de subarrendamento não habitacional entre o Município 

ssunção pelo Município de Mirandela, ao abrigo do presente regulamento, do valor 
diferencial entre os aludidos contratos promessa de arrendamento em anexo; 

no Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela as correspondentes 
sinatura dos documentos aprovados bem como a condução dos 



mecanismos de desburocratização e simplificação administrativa que confiram celeridade e 
eficácia ao processo.

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL

07/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiro
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 

 
DOCUMENTOS---------------------------------------------------------------------

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

 
08/DAF – Unidade Orgânica de Recursos
 
---------- Foi presente a informação n.
 
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 01 a 14 de 
total de 410.084,02 €: 
 

Descrição
Ordens de Pagamento Orçamentais 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

 
09/DSO – Unidade Orgânica de 
 
---------- Foi presente a informação n.
 
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 01 a 14 de março de 2017
montante total de 1.532.295,33 €: 
 

Nome do Responsável
António José Pires Almor Branco
Rui Fernando Moreira Magalhães
Deolinda do Céu Lavandeira 
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, 
redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever.
 
 
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, 
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mecanismos de desburocratização e simplificação administrativa que confiram celeridade e 
eficácia ao processo. 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL

de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria 

Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 14 de março de 2017 que apresenta

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria

n.º 06/DAF de 15/03/2016 que a seguir se transcreve: 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
01 a 14 de março de 2017, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no montante 

Descrição Valores em 
Ordens de Pagamento Orçamentais  326.360,01
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 83.724,01

tomou conhecimento. 

de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa

informação n.º 06/DSO de 15/03/2017 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 
01 a 14 de março de 2017, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa no 

Nome do Responsável Valores em €
António José Pires Almor Branco 1.532.295
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, 

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

foi encerrada a reunião, eram 09 horas e 50 minutos. 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
António Pires Almor Branco 

 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

 
__________________________ 

João Paulo Fraga 

mecanismos de desburocratização e simplificação administrativa que confiram celeridade e 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

Tesouraria – Resumo Diário. 

que apresenta os seguintes valores: 

677.318,32€ 
809.055,44€ 

1.486.373,76€ 

80.968,41€ 

e Tesouraria – Ordens de Pagamento. 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
e autorizadas Ordens de Pagamento no montante 

Valores em €  
326.360,01 € 

83.724,01 € 

Requisições Externas de Despesa. 

Serviços Operativos: 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa no 

€  
1.532.295,33 

--:-- 
--:-- 
--:-- 

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 

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

 



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20
 

Presidente: 

Vereadores Presentes: 

 

 

 

 

 

Secretariou: 

Hora de Abertura: 

Ata da Reunião Anterior 
 

Outras Presenças:  

 

Local da Reunião: 

Condolências. 
 
---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS
meio expressar as suas sentidas condolências e solidariedade
familiares.” 
 
---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS
Vereador, Carlos Freitas, dirigindo também as minhas sentidas condolênci
 
---------- O Senhor Vereador JOÃO CASADO
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

01 – Órgãos da Autarquia (OA).
01/01 – Informação do Presidente.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO

“Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá
Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias
no concelho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 
Executivo Municipal em permanência. 

1. Presenças: 

• Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela.

Dia 02 de março, na Escola Luciano 

• Reunião com o Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, Luís Costa.

Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com o Secretário da Junta de Freguesia de Alvites, Armindo Esteves.

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

ATA N.º 06/2017 

ÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO

- António José Pires Almor Branco 

- 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 

- João Paulo Fraga 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

- 09.30 Horas 

- Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido
previamente distribuída a todos os membros do executivo

- Jorge Eduardo Guedes Marques 

Diretor do Departamento de Coordenação Geral

- Paços do Concelho – Salão Nobre da Câmara Municipal

Antes da Ordem do Dia 

CARLOS FREITAS disse: “Neste momento difícil, a Concelhia do CDS
meio expressar as suas sentidas condolências e solidariedade ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e seus 

JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Queria fazer minhas as palavras que foram proferidas pelo Senhor 
, dirigindo também as minhas sentidas condolências ao Senhor Presidente da Câmara.

JOÃO CASADO disse: Deixo aqui o meu pesar ao Senhor Presidente.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

Órgãos da Autarquia (OA). 
Informação do Presidente. 

ANTÓNIO BRANCO informou: 

Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá-se conhecimento por escrito da presença do 
Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias-gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer 

celho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 
Executivo Municipal em permanência.  

Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

Dia 02 de março, na Escola Luciano Cordeiro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

Reunião com o Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, Luís Costa. 

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

Reunião com o Secretário da Junta de Freguesia de Alvites, Armindo Esteves. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

MARÇO 

Financeira 

Aprovada por unanimidade, dispensando a sua leitura por ter sido 
previamente distribuída a todos os membros do executivo 

Departamento de Coordenação Geral 

Salão Nobre da Câmara Municipal 

“Neste momento difícil, a Concelhia do CDS-PP de Mirandela vem por este 
Presidente da Câmara Municipal de Mirandela e seus 

disse: Queria fazer minhas as palavras que foram proferidas pelo Senhor 
as ao Senhor Presidente da Câmara. 

enhor Presidente. 

se conhecimento por escrito da presença do 
gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer 

celho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 

Cordeiro, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco. 

Manuel Rodrigues. 



Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão, Jorge 

Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Sessão de Diálogos Diretos. 

Dia 03 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Encontro de trabalho “Articulação entre o MP e as CPCJ´s”.

Dia 03 de março, nos Carvalhos, esteve presente o Vice

• Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017.

Dia 04 de março, no Parque do Império, estiveram presen
Rui Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues.

• Programa “Somos Portugal TVI” 

Dia 05 de março, no Parque do Império, esteve presente o Presidente da 

• Entrega de Prémios “Torneio de Xadrez 

Dia 05 de março, no Pavilhão Inatel, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Reunião com a Direção da Associação Portugu
(APPACDM). 

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a DESTEQUE. 

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve pres

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

Dia 06 de março, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice

• Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia da Bouça, Nuno Patatas.

Dia 06 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCM)

Dia 07 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Sessão PIICIE – CIM–TTM. 

Dia 07 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da Junta

Dia 07 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz.

Dia 07 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Reunião da CIM–TTM. 

Dia 08 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• II Jornadas da Rede Social. 

Dia 08 de março, no Auditório do Piaget, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal
Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

• Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela.

Dia 08 de março, no ESM, estiveram present
Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

• Rotary Clube de Mirandela –
2016/2017. 

Dia 09 de março, em Mirandela, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a Coordenadora da Casa do Menino Jesus de Pereira, Ana Valverde

Dia 09 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Sessão de Diálogos Diretos. 

Dia 10 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião da Coordenação Regional do Norte com as CPCJ´s do Distrito de Bragança.

Dia 10 de março, em Bragança, esteve presente o Vice

• Reunião com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, Escola Profissional de Agricultura e Consultua

Dia 10 de março, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Reunião com o Presidente da Direção do Rancho Folclórico S. Tiago, Augusto Carvalho

Dia 10 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Concerto da Orquestra Energia

Dia 10 de março, no Parque do Império, 
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Dia 02 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Lamas de Orelhão, Jorge Carvalho.

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

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

o de trabalho “Articulação entre o MP e as CPCJ´s”. 

Dia 03 de março, nos Carvalhos, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.

Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

Dia 04 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Rui Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues. 

Programa “Somos Portugal TVI” –  Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

Dia 05 de março, no Parque do Império, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Entrega de Prémios “Torneio de Xadrez – Campeonato Nacional de Semi-Rápidas. 

Dia 05 de março, no Pavilhão Inatel, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Reunião com a Direção da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela 

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Dia 06 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

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

Dia 06 de março, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhãe

Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia da Bouça, Nuno Patatas. 

Dia 06 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

asa da Misericórdia de Mirandela (SCM). 

no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Dia 07 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal 

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

Dia 07 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz.

, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Dia 08 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal 

arço, no Auditório do Piaget, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal 
Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

Dia 08 de março, no ESM, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice
Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

– Entrega de prémios aos alunos do 9.º ano que mais se distinguiram no ano Letivo 

steve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Reunião com a Coordenadora da Casa do Menino Jesus de Pereira, Ana Valverde. 

Dia 09 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Dia 10 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Reunião da Coordenação Regional do Norte com as CPCJ´s do Distrito de Bragança. 

Dia 10 de março, em Bragança, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.

Reunião com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, Escola Profissional de Agricultura e Consultua

Dia 10 de março, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

ão com o Presidente da Direção do Rancho Folclórico S. Tiago, Augusto Carvalho

Dia 10 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Concerto da Orquestra Energia. 

Dia 10 de março, no Parque do Império, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Manuel Rodrigues. 

Carvalho. 

Manuel Rodrigues. 

António Branco. 

Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

tes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-Presidente 

António Branco. 

Deolinda Ricardo. 

esa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Mirandela 

António Branco. 

António Branco. 

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

Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

Manuel Rodrigues. 

António Branco. 

 Deolinda Ricardo. 

Manuel Rodrigues. 

Reunião com o Presidente da União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira, Arménio Vaz. 

Manuel Rodrigues. 

 António Branco. 

 António Branco, o Vice-Presidente 

António Branco, o Vice-Presidente Rui 

do 9.º ano que mais se distinguiram no ano Letivo 

António Branco. 

Deolinda Ricardo. 

António Branco. 

residente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

Reunião com o Agrupamento de Escolas de Mirandela, Escola Profissional de Agricultura e Consultua. 

Deolinda Ricardo. 

ão com o Presidente da Direção do Rancho Folclórico S. Tiago, Augusto Carvalho. 

Deolinda Ricardo. 

Deolinda Ricardo. 



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

Dia 10 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal

• Feira à Moda Antiga. 

Dia 11 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues.

• Inauguração das novas instalações da GuedesClima.

Dia 11 de março, na GuedesClima, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Rodrigues. 

• Abertura da Exposição “Gil Teixeira Lopes”.

Dia 11 de março, no Porto, esteve presente o Vice

• Inauguração da exposição “Memórias do Douro V”

Dia 11 de março, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• 3.º Aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Vila Verdinho.

Dia 12 de março, em Vila Verdinho, estive
Rodrigues. 

• Caminhada de Solidariedade da Luta Contra o Cancro 

Dia 12 de março, em Mirandela, estiveram presentes o Vice
Deolinda Ricardo. 

• Reunião da CIM–TTM Extraordinária.

Dia 13 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a Universidade Sénior de Rotary Mirandela, Carlos N

Dia 13 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Seminário Escola Empreendedora 
profissional. 

Dia 14 de março, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo.

• Reunião com a Unidade Pastoral 

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente

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

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal

• Reunião com a Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito da candidatura 
apresentada ao FAMI. 

Dia 15 de março, na AMTQ, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal

• Seminário "O Desafio do Desenvolvimento para o Museu 

Dia 15 de março, no Auditório da EsACT

2. Eventos e outras ações: 

• 02 de março – Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

• 04 de março – Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

• 05 de março – Programa “Somos Portugal  
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Reunião com a Associação de Socorros Mútuos dos Artistas Mirandelenses (ASMAM). 

Dia 10 de março, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues.

Dia 11 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

Inauguração das novas instalações da GuedesClima. 

edesClima, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador Manuel 

Abertura da Exposição “Gil Teixeira Lopes”. 

Dia 11 de março, no Porto, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães.

ração da exposição “Memórias do Douro V”. 

Dia 11 de março, no Museu Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

3.º Aniversário da Associação Cultural e Recreativa de Vila Verdinho. 

Dia 12 de março, em Vila Verdinho, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vereador Manuel 

Caminhada de Solidariedade da Luta Contra o Cancro – VIII Caminhada da Mulher. 

Dia 12 de março, em Mirandela, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal

TTM Extraordinária. 

Dia 13 de março, em Macedo de Cavaleiros, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal 

Reunião com a Universidade Sénior de Rotary Mirandela, Carlos Novais. 

Dia 13 de março, no Centro Cultural, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Seminário Escola Empreendedora – Apresentação da 4.ª edição do concurso destinado a alunos do ensino secundário e 

o Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal
Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

Reunião com a Unidade Pastoral – Via Sacra. 

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

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

Dia 15 de março, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal António Branco.

Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito da candidatura 

Dia 15 de março, na AMTQ, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Seminário "O Desafio do Desenvolvimento para o Museu do Douro, um Território Património da Humanidade".

Dia 15 de março, no Auditório da EsACT-IPB, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo.

Escola Aberta do Agrupamento de Escolas de Mirandela.  

Abertura da Feira da Alheira de Mirandela 2017.  

Programa “Somos Portugal  – TVI” – Feira da Alheira de Mirandela 2017. 

 

Manuel Rodrigues. 

Dia 11 de março, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, a Vereadora 

António Branco e o Vereador Manuel 

Presidente da Câmara Municipal Rui Magalhães. 

Deolinda Ricardo. 

António Branco e o Vereador Manuel 

 

ipal Rui Magalhães e a Vereadora 

 António Branco. 

Deolinda Ricardo. 

Apresentação da 4.ª edição do concurso destinado a alunos do ensino secundário e 

o Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco, o Vice-

António Branco. 

António Branco. 

Associação dos Municípios da Terra Quente Transmontana (AMTQT), no âmbito da candidatura 

Deolinda Ricardo. 

do Douro, um Território Património da Humanidade". 

IPB, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal Deolinda Ricardo. 

 

 



• 08 de março – Sessão de Abertura das II Jornadas da Rede Social

• 11 de março – Feira à Moda Antiga

• 11 de março – Inauguração das novas instalações da GuedesClima.

• 14 de março – Seminário Escola Empreendedora

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
Vereador Carlos Freitas na passada Reunião de Câmara, gostaria de 
vadios, só no início deste mês foram recolhidos 30 caninos, neste momento 
disso é importante informar que tendo os serviços recorrido a novas estratégias, nomeadamente, a utilização de gaiolas ou 
armadilhas, imediatamente fomos colocados em 
esclarecimento jurídico e quase que acusou a Câmara Municipal de não estar a proteger o bem

É um trabalho que está a ser feito gradualmente
 
---------- O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral 
que de facto tem sido um esforço positivo, principalmente agora que também contamos com mais disponibili
dado que pela necessidade deles estarem ocupados com o Matadouro do Cachão, houve de certo modo um interregno na ação da 
captura, especialmente dos cães. Neste momento estamos a retomar o serviço, com os resultados que o Senhor Presi

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
Pág. 4 de 10 

Sessão de Abertura das II Jornadas da Rede Social. 

 
Feira à Moda Antiga. 

 
Inauguração das novas instalações da GuedesClima. 

 
Seminário Escola Empreendedora. 

” 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

ANTÓNIO BRANCO informou ainda que em relação às questões que foram levantadas pelo Senhor 
na passada Reunião de Câmara, gostaria de informar o seguinte: Quanto à questão dos cães vadios e não 

só no início deste mês foram recolhidos 30 caninos, neste momento estão a ser feitas um conjunto de iniciativas e para 
disso é importante informar que tendo os serviços recorrido a novas estratégias, nomeadamente, a utilização de gaiolas ou 
armadilhas, imediatamente fomos colocados em causa pelo partido PAN – Pessoas-Animais
esclarecimento jurídico e quase que acusou a Câmara Municipal de não estar a proteger o bem-estar animal.

É um trabalho que está a ser feito gradualmente e que já tem alguns frutos, mas não está completo em virtude 

O Senhor Diretor do Departamento de Coordenação Geral Guedes Marques, autorizado a intervir disse: 
positivo, principalmente agora que também contamos com mais disponibili

dado que pela necessidade deles estarem ocupados com o Matadouro do Cachão, houve de certo modo um interregno na ação da 
captura, especialmente dos cães. Neste momento estamos a retomar o serviço, com os resultados que o Senhor Presi

 

em relação às questões que foram levantadas pelo Senhor 
o seguinte: Quanto à questão dos cães vadios e não 

estão a ser feitas um conjunto de iniciativas e para além 
disso é importante informar que tendo os serviços recorrido a novas estratégias, nomeadamente, a utilização de gaiolas ou 

Animais-Natureza, que nos solicitou um 
estar animal. 

e que já tem alguns frutos, mas não está completo em virtude destas circunstâncias. 

, autorizado a intervir disse: Vale a pena dizer 
positivo, principalmente agora que também contamos com mais disponibilidade dos veterinários, 

dado que pela necessidade deles estarem ocupados com o Matadouro do Cachão, houve de certo modo um interregno na ação da 
captura, especialmente dos cães. Neste momento estamos a retomar o serviço, com os resultados que o Senhor Presidente já referiu. 



Também vamos procurar fazer, logo que tenhamos o equipamento apropriado, a apanha dos gatos, o objetivo não é fazer mal aos 
animais, é ter uma estratégia de captura, esterilização e de, se possível, de os recolocar no sítio, porque 
uma profilaxia sanitária, que desde que também os gatos estejam sanitariamente bem, julgo que ajudam a combater a praga dos 
ratos e portanto também tem um sentido social positivo.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
Tive a oportunidade de reunir com o Senhor Comissário da P.S.P. e informá
conjunto de informações que têm alguma reserva, no entanto,
está identificada, tem sido acompanhada.

Existe um processo que está neste momento a aguardar julgamento, em que os principais “promotores” já foram notificados, a 
situação já está a nível de instrução, esperam que o julgamento inicie em breve. Estão a decorrer dois ou três inquéritos, o que 
significa que eles têm feito o acompanhamento.
próxima e esperam ter esta situação resolvida muito brevemente.
 

 Câmara Municipal tomou conhecimento.
 
01/03 – Aprovação da ata de 06
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
de março de 2017

 
02 – Conhecimento de Despachos.
02/01 – DFT – SO Administrativa
 
---------- Foram presentes as seguintes 
seguir se transcrevem: 
 

Em conformidade com o estabelecido na
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 comp

 

05/17 – Luísa Maria Almeida Torres Belchior 

06/17 – Jorge Alberto Branquinho –

07/17 – Henrique Ferreira Cabanas –

08/17 – José António da Rosa - Habitação 

09/17 – Vítor Manuel da Cunha Leandro 

10/17 – Maria Celeste Gonçalves Leal 

11/17 – Maria do Céu Laureano Moreira 
 

A Câmara Municipal tomou conhec
 

 

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 inf
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 27 de fevereiro a 13 de março de 2017.

 

70/16 – Danilo Alexandre Morgado Patrício 

 

11/17 – Berto Machado Freitas – Construção de um muro 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 
02/02 – DSO – Unidade Orgânica
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foram presentes o Mapa das Empreitadas em Curso e o Mapa de Contratos 
de Aquisição de Serviços, atualizados em 15 de março, que se
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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vamos procurar fazer, logo que tenhamos o equipamento apropriado, a apanha dos gatos, o objetivo não é fazer mal aos 
animais, é ter uma estratégia de captura, esterilização e de, se possível, de os recolocar no sítio, porque 
uma profilaxia sanitária, que desde que também os gatos estejam sanitariamente bem, julgo que ajudam a combater a praga dos 
ratos e portanto também tem um sentido social positivo. 

ANTÓNIO BRANCO informou ainda que a segunda questão se prendia com a questão da segurança.
Tive a oportunidade de reunir com o Senhor Comissário da P.S.P. e informá-lo das questões que aqui foram colocadas, há um 
conjunto de informações que têm alguma reserva, no entanto, em específico, a situação nas zonas referidas pelo Senhor Vereador 

tificada, tem sido acompanhada. 

Existe um processo que está neste momento a aguardar julgamento, em que os principais “promotores” já foram notificados, a 
de instrução, esperam que o julgamento inicie em breve. Estão a decorrer dois ou três inquéritos, o que 

significa que eles têm feito o acompanhamento. Segundo o Senhor Comissário a situação tem sido acompanhada de uma forma 
ação resolvida muito brevemente. 

Câmara Municipal tomou conhecimento. 

06 de março. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
março de 2017. 

de Despachos. 
SO Administrativa. 

Foram presentes as seguintes informações subscritas em 13 de março, pelo Senhor 

“INFORMAÇÃO N.º 06/2017 

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 28 fevereiro e 13 de março de 2017.

Autorizações de Utilização Deferidas 

Luísa Maria Almeida Torres Belchior – Armazém Agrícola – Vale Travesso – S. Salvador;

– Habitação - Rua Sidónio Pais, n.º 224 – Loteamento Vale da Cerdeira n

– Arrumos - Rua do Pereiro n.º24 – Vale de Juncal; 

Habitação – Lameireinhas – Lamas de Orelhão; 

Vítor Manuel da Cunha Leandro – Anexos – Rua do Pinheiro – Pereira; 

Maria Celeste Gonçalves Leal – Comércio – Rua Alexandre Herculano n.º 52 – Mirandela;

Maria do Céu Laureano Moreira – Habitação - Rua Travessa do Eiró nº6 – Vale de Gouvinhas.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

“INFORMAÇÃO N.º 06/2017 

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 inf
Executivo Municipal das decisões tomadas durante o período compreendido entre 27 de fevereiro a 13 de março de 2017.

Licenciamentos Deferidos 

Danilo Alexandre Morgado Patrício – Construção de um edifício para habitação – Bairro do Sardão, 

Licenciamentos Indeferidos 

Construção de um muro – Moinho de Baixo, lote 4 – Mirandela.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento. 

Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foram presentes o Mapa das Empreitadas em Curso e o Mapa de Contratos 
Serviços, atualizados em 15 de março, que se dão por reproduzidos. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

vamos procurar fazer, logo que tenhamos o equipamento apropriado, a apanha dos gatos, o objetivo não é fazer mal aos 
animais, é ter uma estratégia de captura, esterilização e de, se possível, de os recolocar no sítio, porque principalmente os gatos têm 
uma profilaxia sanitária, que desde que também os gatos estejam sanitariamente bem, julgo que ajudam a combater a praga dos 

nformou ainda que a segunda questão se prendia com a questão da segurança. 
lo das questões que aqui foram colocadas, há um 

em específico, a situação nas zonas referidas pelo Senhor Vereador 

Existe um processo que está neste momento a aguardar julgamento, em que os principais “promotores” já foram notificados, a 
de instrução, esperam que o julgamento inicie em breve. Estão a decorrer dois ou três inquéritos, o que 

Segundo o Senhor Comissário a situação tem sido acompanhada de uma forma 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 06 

 Vereador Manuel Rodrigues que a 

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 

reendido entre 28 fevereiro e 13 de março de 2017. 

Salvador; 

da Cerdeira n.º 41 – Mirandela; 

Mirandela; 

Vale de Gouvinhas.” 

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 27 de fevereiro a 13 de março de 2017. 

Bairro do Sardão, lote 103 – Mirandela. 

Mirandela.” 

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



02/03 – DAF – Unidade Orgânica
--------- Foram presentes as seguintes informações 
seguir se transcrevem: 
 

 

Para conhecimento, informo que no 
concedidos terrenos para sepultura durante o mês de fevereiro /2017.
 

Nome 
Artur Manuel Carvalho e Carlos Alberto de Carvalho

Cristina de Jesus Neta Pires e Helena Isabel Neta Pires

Alberto dos Santos Costa, Maria Teresa G. Pereira, Gabriel dos 
Santos Costa, Maria Clotilde C. de Avelar, Manuel Inácio Costa, 
António F. Costa e Lúcia dos Anjos C. Esteves
António Feliciano Pereira, Francisco António Pereira, Maria de 
Lurdes P. Serrano e Maria Augusta Machado

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

 

Para conhecimento, informo que no 
concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto
 

Licenças de Festividade e de Ruído
Nome do Requerente 
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela
Circo Mundial Mariani, Lda.

Circo Mundial Mariani, Lda.

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

 

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 duran
 

 Renovação
Nome 
Marco Paulo Gomes Roque

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim
autorizados os seguintes averbamentos de licença de táxi, durante o mês de fevereiro de 2017.
 

Licença n

 

A Câmara Municipal tomou 
 

02/04 – OA – III Modificação Orçamental, II Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento.
 

03/OA – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
Escola Básica n.º 3 – Minuta do Contrato

 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 10/03/2017
com o seguinte teor: 
 

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
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Unidade Orgânica de Recursos Financeiros. 
Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 09 de março, pelo Senhor 

Informação n.º 05/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 fevereiro /2017. 

Residência
Artur Manuel Carvalho e Carlos Alberto de Carvalho Mirandela
Cristina de Jesus Neta Pires e Helena Isabel Neta Pires Senhora da Hora
Alberto dos Santos Costa, Maria Teresa G. Pereira, Gabriel dos 
Santos Costa, Maria Clotilde C. de Avelar, Manuel Inácio Costa, 
António F. Costa e Lúcia dos Anjos C. Esteves 

Póvoa de Santa Iria

António Feliciano Pereira, Francisco António Pereira, Maria de 
Lurdes P. Serrano e Maria Augusta Machado 

Mirandela

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Informação n.º 06/SOCT 

Para conhecimento, informo que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 
concedidas as seguintes Licenças nos termos do Decreto-Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro, durante o mês de fevereiro de 2017.

Licenças de Festividade e de Ruído 
 Localidade

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Comunicação, 
Administração e Turismo de Mirandela 

Mirandela

Circo Mundial Mariani, Lda. Mirandela

Circo Mundial Mariani, Lda. Mirandela

Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Informação n.º 07/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 fevereiro/2017.

Renovação 
 Artigos Residência

Marco Paulo Gomes Roque Produtos Hortícolas Lamas de Orelhão

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Informação n.º 08/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 fevereiro de 2017. 

Licença n.º Titular Residência

36 Ricardo João Correia Lourenço Mirandela 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

III Modificação Orçamental, II Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI.

ANTÓNIO BRANCO autorizou por Despacho a mencionada III Modificação Orçamental, II 
Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI – 2017, nos valores indicados no documento, que se dá por reproduzida.

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Desenvolvimento e Coesão Territorial – Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela 
Minuta do Contrato. 

uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 10/03/2017

 Vereador Manuel Rodrigues que a 

âmbito das competências em mim delegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 

Residência Cemitério 
Mirandela Golfeiras 

Senhora da Hora Golfeiras 

Póvoa de Santa Iria Golfeiras 

Mirandela Golfeiras 

âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 
Lei n.º 310/2002 de 18 de Dezembro, durante o mês de fevereiro de 2017. 

Localidade Licença 

Mirandela Ruído 

Mirandela Ruído 

Mirandela 
Recinto 

Itinerante 

Informo V. Ex.ª, que no âmbito das competências em mim subdelegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram emitidos e 
te o mês de fevereiro/2017. 

Residência 
Lamas de Orelhão 

delegadas por despacho de 24 de outubro de 2013, foram 

Residência 

 

III Modificação Orçamental, II Alteração ao Orçamento da Despesa, II Alteração ao PPI. 

autorizou por Despacho a mencionada III Modificação Orçamental, II 
2017, nos valores indicados no documento, que se dá por reproduzida. 

Reabilitação do Parque Escolar de Mirandela - 

uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 10/03/2017, 



“Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “
Mirandela - Escola Básica n.º 3”, ao concorrente TEISIL, Empresa de Construções, Lda., pelo preço contratual de 
euros, acrescido do IVA. 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos 
notificou-se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 59.250,00 euros, 
correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o e
de todas as obrigações legais e contratuais assumidas.

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garant
01/03/2017, pelo Banco Comercial Português, S.A..

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete
Executivo do Município de Mirandela 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 
correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato não pode produzir quaisquer efeitos ante
visto ou declaração de conformidade em virtude do preço contratual ser superior a 950.000,00 

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.
 
---------- Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.”
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
empreitada “
de Mirandela 

 

04/OA – Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
Luciano Cordeiro – Minuta do Contrato

 

---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de 
com o seguinte teor: 
 

“Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mi
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “
Escola Básica Luciano Cordeiro”, ao concorrente Habinordeste
769.074,65 euros, acrescido do IVA.

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
notificou-se a adjudicatária para aprese
correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigações legais e contratuai

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 0174.013686.393, em
24/02/2017, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A..

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete
Executivo do Município de Mirandela 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a cele
correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato pode produzir todos os seus antes do vis
declaração de conformidade, exceto quanto aos pagamentos a que derem causa, em virtu
950.000,00 € (cfr. n.ºs 1 e 4 do art.º 45.º da LOPTC).

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.”
 
---------- Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.”
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
empreitada “
- Escola Básica Luciano Cordeiro
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Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “PDCT - 

”, ao concorrente TEISIL, Empresa de Construções, Lda., pelo preço contratual de 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos 
se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 59.250,00 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o e
de todas as obrigações legais e contratuais assumidas. 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 00125
01/03/2017, pelo Banco Comercial Português, S.A.. 

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete-se em anexo, para aprovação do Órgão 
utivo do Município de Mirandela - órgão competente para a decisão de contratar, a minuta do contrato a celebrar.

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
anização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 

correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato não pode produzir quaisquer efeitos ante
ração de conformidade em virtude do preço contratual ser superior a 950.000,00 € (cfr. n.

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.” 

Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida. 

ANTÓNIO BRANCO em 13/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato
empreitada “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

de Mirandela - Escola Básica n.º 3”, conforme proposto. 

Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Polo Escolar EB1 de Mirandela 
Minuta do Contrato. 

Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 15

“Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a 
adjudicação do Concurso Público que visa a realização da empreitada designada por “PDCT -

”, ao concorrente Habinordeste, Sociedade de Construções, Lda., pelo preço contratual de 
769.074,65 euros, acrescido do IVA. 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 38.453,73 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigações legais e contratuais assumidas. 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a f
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 0174.013686.393, em
24/02/2017, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.. 

Nesta conformidade e em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP, remete-se em anexo, para aprovação do Órgão 
Executivo do Município de Mirandela - órgão competente para a decisão de contratar, a minuta do contrato a celebrar.

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 
de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 
correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato pode produzir todos os seus antes do vis
declaração de conformidade, exceto quanto aos pagamentos a que derem causa, em virtude do preço contratual ser inferior a 

ºs 1 e 4 do art.º 45.º da LOPTC). 

À consideração superior do Exmo. Sr. Presidente.” 

Vem acompanhada da Minuta do Contrato, que se dá por reproduzida. 

ÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

“À reunião para aprovação da minuta do contrato nos termos propostos.” 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato referente à 
empreitada “Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 

Escola Básica Luciano Cordeiro”, conforme proposto. 

Por Deliberação, do Órgão Executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a 
 Reabilitação do Parque Escolar de 

”, ao concorrente TEISIL, Empresa de Construções, Lda., pelo preço contratual de 1.185.000,00 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
se a adjudicatária para apresentar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 59.250,00 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a favor 
ia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 00125-02-2049301, emitida em 

se em anexo, para aprovação do Órgão 
órgão competente para a decisão de contratar, a minuta do contrato a celebrar. 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei 
anização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC)] pelo que após a celebração/outorga do mesmo será instruído o 

correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato não pode produzir quaisquer efeitos antes do 
€ (cfr. n.º 4 do art.º 45.º da LOPTC). 

em 13/03/2017, exarou o seguinte Despacho: 

a Minuta do Contrato referente à 
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial – Reabilitação do Parque Escolar 

Polo Escolar EB1 de Mirandela - Escola Básica 

Compras e Aprovisionamento em 15/03/2017, 

randela, em reunião ordinária realizada em 20/02/2017, foi autorizada a 
- Polo Escolar EB1 de Mirandela - 

, Sociedade de Construções, Lda., pelo preço contratual de 

Nesta conformidade e em cumprimento do n.º 2 do art.º 77.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
ntar os documentos de habilitação e prestar uma caução, no montante de 38.453,73 euros, 

correspondente a 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato bem como o exato e pontual cumprimento 

A adjudicatária apresentou com a devida conformidade os documentos de habilitação solicitados e prestou a referida caução a favor 
do Município de Mirandela, através de Garantia Bancária autónoma, à primeira solicitação, n.º 0174.013686.393, emitida em 

se em anexo, para aprovação do Órgão 
ntratar, a minuta do contrato a celebrar. 

Mais se informa que este contrato está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas [cfr. alínea b) do n.º 1 do art.º 46.º da Lei 
bração/outorga do mesmo será instruído o 

correspondente processo para fiscalização prévia pelo citado tribunal. Este contrato pode produzir todos os seus antes do visto ou 
de do preço contratual ser inferior a 

/03/2017, exarou o seguinte Despacho: 

a Minuta do Contrato referente à 
Desenvolvimento e Coesão Territorial – Polo Escolar EB1 de Mirandela 



05/OA – “PARU 1 – Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do Amparo
no Programa do Procedimento de um critério de desempate das propostas.

 
---------- Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de 
com o seguinte teor: 
 
“Com referência ao procedimento que visa a realização da empreitada designada por “
envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo
anexo, uma proposta elaborada pelo júri do procedimento na qual propõe, nos termos do n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos 
Públicos, a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço entre propostas 
apresentadas. 

À consideração superior do Sr. Vereador.
 
---------- Vem acompanhada de uma informação do Júri do Procedimento, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES
 
“À reunião de Câmara para aprovar a definição de
entre propostas apresentadas.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, 
Procedimento de um critério de desempate das 
a realização da
N.ª Srª do Amparo

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

Mirandela – Iniciativa “Emprego Já” 
 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 
 
“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Criação de Emprego, junto enviamos a segu
Municipal: 
 

- Luís Carlos Parafita Esteves.” 
 
---------- Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À Reunião de Câmara.” 
 
---------- Processo despesa n.º 741 de 15/03/2017
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar a atribuição do 
apoio não reembolsável a 
majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade su
valor global de 1.200,00
restantes 50% após o decurso de um período não inferior a 12 meses e após comprovação do 
estrito cumprimento das obrigações legais inerentes 

 
07/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 

Municipal - José Carlos Teixeira (Cunifreche).
 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 
 
“Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal

 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal
tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal:
 

- José Carlos Teixeira (Cunifreche).”
 
---------- Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e de
 

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
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Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do Amparo
no Programa do Procedimento de um critério de desempate das propostas.

Foi presente uma Informação subscrita pelo Chefe da Unidade Orgânica de Compras e Aprovisionamento em 15

dimento que visa a realização da empreitada designada por “PARU 1 
envolvente ao Santuário de Nossa Senhora do Amparo”, cujo prazo para a apresentação das propostas está a decorrer, remete

pelo júri do procedimento na qual propõe, nos termos do n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos 
Públicos, a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço entre propostas 

do Sr. Vereador.” 

Vem acompanhada de uma informação do Júri do Procedimento, que se dá por reproduzida.

MANUEL RODRIGUES em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

À reunião de Câmara para aprovar a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
Procedimento de um critério de desempate das propostas, referente ao Concurso Público que visa 
a realização da empreitada “PARU 1 – Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de 

N.ª Srª do Amparo”, nos termos propostos. 

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de 
Iniciativa “Emprego Já” - Luís Carlos Parafita Esteves. 

Foi presente um ofício com entrada n.º 4954 em 15/03/2017, com o seguinte teor: 

Envio de candidatura a 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 
, junto enviamos a seguinte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara 

 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.

ANTÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

Processo despesa n.º 741 de 15/03/2017. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar a atribuição do 
apoio não reembolsável a Luís Carlos Parafita Esteves, previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE 
majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade su
valor global de 1.200,00€ (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).

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
José Carlos Teixeira (Cunifreche). 

Foi presente um ofício com entrada n.º 4960 em 15/03/2017, com o seguinte teor: 

Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
s Empresariais Económicas de Interesse Municipal, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal: 

(Cunifreche).” 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.

Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de N.ª Srª do Amparo” – Definição 
no Programa do Procedimento de um critério de desempate das propostas. 

Compras e Aprovisionamento em 15/03/2017, 

PARU 1 - Reabilitação do espaço público 
”, cujo prazo para a apresentação das propostas está a decorrer, remete-se em 

pelo júri do procedimento na qual propõe, nos termos do n.º 3 do art.º 50.º do Código dos Contratos 
Públicos, a definição de uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço entre propostas 

Vem acompanhada de uma informação do Júri do Procedimento, que se dá por reproduzida. 

em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho: 

uma norma/critério de desempate no caso de se verificar a igualdade de preço 

por unanimidade, aprovar a Definição no Programa do 
referente ao Concurso Público que visa 

Reabilitação do espaço público envolvente ao Santuário de 

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo à Criação de Emprego do Município de 

Iniciativa “Emprego Já” 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Incentivo à 
inte candidatura instruída e avaliada tecnicamente para pronúncia da Câmara 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

Despacho: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto, aprovar a atribuição do 
, previsto no n.º 1 do artigo 3º do RICE 

majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade superior a 55 anos), no 
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 
ao contrato de trabalho). 

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 

Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Apoio a 
, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

mais documentação, que se dá por reproduzida. 



---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
 
“À Reunião de Câmara.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
valores devidos a título de taxas e licenças necessárias ao licenciamento da operação em apreço 
ao requerente 

 
08/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a 

Municipal - CTT - Correios de Portugal, S.A.
 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 
 
Assunto: Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Em
 
No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal
tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal:
 

- CTT – Correios de Portugal, S.A.
 
---------- Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BR
 
“À Reunião de Câmara.” 
 
---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO
alguns anos, iniciou-se com algumas propostas de 
instalações atuais dos CTT, e culminou com aquilo que é apresentado aqui hoje.

Isto vai significar que do ponto de vista da distribuição postal, a partir do início do verão, será local
Centro de Distribuição Postal existente na região norte/interior, a distribuição do Minho e da região do Porto será realizada
do Centro de Distribuição que existe na Maia, o outro que irá existir será este em Mirandela, q
Castelo Branco, que será a área de abrangência.

O simbolismo deste investimento é extremamente importante para Mirandela, porque se vai localizar na Zona Industrial de 
Mirandela, uma infraestrutura que distribuirá toda a 
se dirijam todas as viaturas dessa distribuição e que por Mirandela passem e fique centralizada. Este simbolismo é extremamen
importante, porque os CTT são uma empresa de logísti
Mirandela é bastante simbólico até para motivar outras empresas e empresários de caraterísticas semelhantes.

É um investimento que a Câmara Municipal está a fazer, num processo muito esp
visível para aquilo que é a imagem que nós gostaríamos que a nossa Zona Industrial tivesse, nomeadamente, em relação à sua 
centralidade, à sua proximidade à cidade, aos recursos existentes e agora principalmente 
que já está suportada em Fundos Comunitários, que já tivemos a oportunidade de aprovar.

Está previsto que esta unidade tenha cerca de 30 postos de trabalho e que por dia receba um conjunto significativo de viaturas que 
irão circular pela nossa Zona Industrial.
 

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

1. A conclusão do processo de reversão já deliberado pela Câmara Municipal de 
concessão a título definitivo do Lote 1J situado na Zona Industrial de Mirandela, com 
inscrição na matriz predial urbana com o número 5768
Construções, Lda, NIPC 514 120 
Distribuição e Logística de Trás
valores devidos a título de taxas de licenciamento municipal necessários à respetiva 
construção;

2. A simplificação de todos os procedimentos administrat
responder aos prazos necessá

3. A proposta de minuta de contrato promessa de arrendamento a celebrar entre a empresa 
ANGUAI 

4. A proposta de minuta de contrato de subarrendamento não habitacional entre o Município 
de Mirandela os CTT 

5. A a
diferencial entre os aludidos contratos promessa de arrendamento em 

6. A delegação
competências de as

(Ata n.º 06/2017, de 20 de março) 
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ANTÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 
valores devidos a título de taxas e licenças necessárias ao licenciamento da operação em apreço 
ao requerente José Carlos Teixeira (Cunifreche), conforme proposto.

Candidatura no Âmbito do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 
Correios de Portugal, S.A. 

Foi presente um ofício com entrada n.º 4960 em 15/03/2017, com o seguinte teor: 

Envio de candidatura a Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao 
Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal, junto envio a seguinte candidatura i
tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal: 

Correios de Portugal, S.A.” 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida.

ANTÓNIO BRANCO em 15/03/2017, exarou o seguinte Despacho:

ANTÓNIO BRANCO informou que este é um processo longo, que a Câmara desenvolveu ao longo de 
se com algumas propostas de deslocalização do Centro de Distribuição Postal que atualmente está nas 

instalações atuais dos CTT, e culminou com aquilo que é apresentado aqui hoje. 

Isto vai significar que do ponto de vista da distribuição postal, a partir do início do verão, será local
Centro de Distribuição Postal existente na região norte/interior, a distribuição do Minho e da região do Porto será realizada
do Centro de Distribuição que existe na Maia, o outro que irá existir será este em Mirandela, q
Castelo Branco, que será a área de abrangência. 

O simbolismo deste investimento é extremamente importante para Mirandela, porque se vai localizar na Zona Industrial de 
Mirandela, uma infraestrutura que distribuirá toda a correspondência dos CTT para toda a região, o que levará a que em Mirandela 
se dirijam todas as viaturas dessa distribuição e que por Mirandela passem e fique centralizada. Este simbolismo é extremamen
importante, porque os CTT são uma empresa de logística, já não é bem de distribuição postal exclusivamente e a escolha de 
Mirandela é bastante simbólico até para motivar outras empresas e empresários de caraterísticas semelhantes.

É um investimento que a Câmara Municipal está a fazer, num processo muito específico, mas também muito simbólico e muito 
visível para aquilo que é a imagem que nós gostaríamos que a nossa Zona Industrial tivesse, nomeadamente, em relação à sua 
centralidade, à sua proximidade à cidade, aos recursos existentes e agora principalmente também, à sua capacidade de expansão, 
que já está suportada em Fundos Comunitários, que já tivemos a oportunidade de aprovar. 

esta unidade tenha cerca de 30 postos de trabalho e que por dia receba um conjunto significativo de viaturas que 
irão circular pela nossa Zona Industrial. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
Portugal, S.A., conforme proposto: 

A conclusão do processo de reversão já deliberado pela Câmara Municipal de 
concessão a título definitivo do Lote 1J situado na Zona Industrial de Mirandela, com 
inscrição na matriz predial urbana com o número 5768-U a favor da Sociedade ANGU
Construções, Lda, NIPC 514 120 681 com o objetivo de aí ser construído 
Distribuição e Logística de Trás-os-Monte e Alto Douro dos CTT, bem como a isenção dos 
valores devidos a título de taxas de licenciamento municipal necessários à respetiva 
construção; 

A simplificação de todos os procedimentos administrativos de licenciamento que permit
responder aos prazos necessários para a concretização do processo;

A proposta de minuta de contrato promessa de arrendamento a celebrar entre a empresa 
ANGUAI – Construções, Lda, como NIPC 514 120 681 e o Município de Mir

A proposta de minuta de contrato de subarrendamento não habitacional entre o Município 
de Mirandela os CTT – Correios de Portugal, S.A.; 

A assunção pelo Município de Mirandela, ao abrigo do presente regulamento, do valor 
diferencial entre os aludidos contratos promessa de arrendamento em 

A delegação no Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela as correspondentes 
competências de assinatura dos documentos aprovados bem como a condução dos 

Despacho: 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção parcial de 75% dos 
valores devidos a título de taxas e licenças necessárias ao licenciamento da operação em apreço 

(Cunifreche), conforme proposto. 

Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse 

presariais Económicas de Interesse Municipal 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de candidaturas ao Regulamento de Apoio a 
, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

Vem acompanhado de pareceres das candidaturas e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

Despacho: 

este é um processo longo, que a Câmara desenvolveu ao longo de 
deslocalização do Centro de Distribuição Postal que atualmente está nas 

Isto vai significar que do ponto de vista da distribuição postal, a partir do início do verão, será localizado em Mirandela o único 
Centro de Distribuição Postal existente na região norte/interior, a distribuição do Minho e da região do Porto será realizada através 
do Centro de Distribuição que existe na Maia, o outro que irá existir será este em Mirandela, que irá sensivelmente até à zona de 

O simbolismo deste investimento é extremamente importante para Mirandela, porque se vai localizar na Zona Industrial de 
correspondência dos CTT para toda a região, o que levará a que em Mirandela 

se dirijam todas as viaturas dessa distribuição e que por Mirandela passem e fique centralizada. Este simbolismo é extremamente 
ca, já não é bem de distribuição postal exclusivamente e a escolha de 

Mirandela é bastante simbólico até para motivar outras empresas e empresários de caraterísticas semelhantes. 

ecífico, mas também muito simbólico e muito 
visível para aquilo que é a imagem que nós gostaríamos que a nossa Zona Industrial tivesse, nomeadamente, em relação à sua 

também, à sua capacidade de expansão, 

esta unidade tenha cerca de 30 postos de trabalho e que por dia receba um conjunto significativo de viaturas que 

ao requerente CTT – Correios de 

A conclusão do processo de reversão já deliberado pela Câmara Municipal de Mirandela e a 
concessão a título definitivo do Lote 1J situado na Zona Industrial de Mirandela, com 

U a favor da Sociedade ANGUAI – 
681 com o objetivo de aí ser construído o futuro Centro de 

Monte e Alto Douro dos CTT, bem como a isenção dos 
valores devidos a título de taxas de licenciamento municipal necessários à respetiva 

ivos de licenciamento que permitam 
rios para a concretização do processo; 

A proposta de minuta de contrato promessa de arrendamento a celebrar entre a empresa 
681 e o Município de Mirandela; 

A proposta de minuta de contrato de subarrendamento não habitacional entre o Município 

ssunção pelo Município de Mirandela, ao abrigo do presente regulamento, do valor 
diferencial entre os aludidos contratos promessa de arrendamento em anexo; 

no Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela as correspondentes 
sinatura dos documentos aprovados bem como a condução dos 



mecanismos de desburocratização e simplificação administrativa que confiram celeridade e 
eficácia ao processo.

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL

07/DAF – Unidade Orgânica de Recursos Financeiro
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente 
 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 

 
DOCUMENTOS---------------------------------------------------------------------

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

 
08/DAF – Unidade Orgânica de Recursos
 
---------- Foi presente a informação n.
 
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 01 a 14 de 
total de 410.084,02 €: 
 

Descrição
Ordens de Pagamento Orçamentais 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

 
09/DSO – Unidade Orgânica de 
 
---------- Foi presente a informação n.
 
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 01 a 14 de março de 2017
montante total de 1.532.295,33 €: 
 

Nome do Responsável
António José Pires Almor Branco
Rui Fernando Moreira Magalhães
Deolinda do Céu Lavandeira 
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, 
redação, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei transcrever.
 
 
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, 
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mecanismos de desburocratização e simplificação administrativa que confiram celeridade e 
eficácia ao processo. 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL

de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria 

Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 14 de março de 2017 que apresenta

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

de Recursos Financeiros – Contabilidade e Tesouraria

n.º 06/DAF de 15/03/2016 que a seguir se transcreve: 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
01 a 14 de março de 2017, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no montante 

Descrição Valores em 
Ordens de Pagamento Orçamentais  326.360,01
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 83.724,01

tomou conhecimento. 

de Compras e Aprovisionamento – Requisições Externas de Despesa

informação n.º 06/DSO de 15/03/2017 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 
01 a 14 de março de 2017, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa no 

Nome do Responsável Valores em €
António José Pires Almor Branco 1.532.295
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, 

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

foi encerrada a reunião, eram 09 horas e 50 minutos. 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
António Pires Almor Branco 

 
O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; 

 
__________________________ 

João Paulo Fraga 

mecanismos de desburocratização e simplificação administrativa que confiram celeridade e 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

Tesouraria – Resumo Diário. 

que apresenta os seguintes valores: 

677.318,32€ 
809.055,44€ 

1.486.373,76€ 

80.968,41€ 

e Tesouraria – Ordens de Pagamento. 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
e autorizadas Ordens de Pagamento no montante 

Valores em €  
326.360,01 € 

83.724,01 € 

Requisições Externas de Despesa. 

Serviços Operativos: 

Em conformidade com o estabelecido na Reunião de Câmara de 23 de outubro de 2013, cumpre informar o Executivo Municipal 
, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de Despesa no 

€  
1.532.295,33 

--:-- 
--:-- 
--:-- 

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 

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

 


