
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

ATA N.º 16/2017 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO 

 

Presidente: - António José Pires Almor Branco 

Vereadores Presentes: - Rui Fernando Moreira Magalhães 

 - José Manuel Correia de Morais 

 - Carlos Fernando Avelens Freitas 

 - Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

 - João Maria Casado Figueiredo 

Secretariou: - Andreia Sofia Fernandes Gomes 

Chefe da U.O. de Recursos Financeiros (Reg. Subst.) 

Hora de Abertura: - 09.30 Horas 

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

 previamente distribuída a todos os membros do executivo 

Outras Presenças:  - Jorge Eduardo Guedes Marques 

Diretor do Departamento de Coordenação Geral 

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

Antes da Ordem do Dia 

Férias. 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Queria transmitir que nos próximos dias até 09 de setembro, irei estar 

de férias, pelo que não poderei estar presente nas próximas reuniões. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

Festas da Cidade. 
 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou que terminaram o período de festas e mais uma vez decorreram 

felizmente sem grandes confusões, quero deixar aqui um reconhecimento à Confraria de Nossa Senhora do Amparo, mas também 

aos funcionários municipais que tiveram um papel fundamental no sucesso destas festas, nomeadamente, no apoio e na limpeza, 

porque sem eles não seria possível termos as festas que tivemos. 

 

---------- O Senhor Vereador JOSÉ MANUEL MORAIS disse: Corroboro das palavras do Senhor Presidente. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

Ordem do Dia 

01 – Órgãos da Autarquia (OA). 

01/01 – Informação do Presidente. 
 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO informou: 

“Assumindo como nucleares os princípios da transparência e do envolvimento, dá-se conhecimento por escrito da presença do 

Presidente e Vereadores em permanência em reuniões, assembleias-gerais, eventos e atos similares, dos eventos e ações a decorrer 

no concelho de Mirandela e das obras em curso, bem como outras informações relevantes que digam respeito à atividade do 

Executivo Municipal em permanência.  

1. Presenças: 
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 Reunião Padre Bento dos Salesianos de Mirandela. 

Dia 20 de julho, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Deolinda Ricardo. 

 Conselho Geral Agrupamento de Escolas de Mirandela (AEM). 

Dia 20 de julho, na Escola Secundária, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Deolinda Ricardo. 

 Reunião com a Nuclisol, 

Dia 20 de julho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, António Branco. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Múrias, Mário Augusto. 

Dia 20 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Asnes, João Fraga. 

Dia 20 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Assinatura do Contrato da Empreitada de Reabilitação da Zona Envolvente do Santuário de Nossa Senhora do Amparo. 

Dia 21 de julho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, António Branco. 

 II Gala do Desporto 2017.  

Dia 23 de julho, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-Presidente 

Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo, o Vereador Manuel Rodrigues, o Vereador João Casado e o Vereador Carlos 

Freitas. 

 Comemoração do 141.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Bragança. 

Dia 24 de julho, em Bragança, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, António Branco. 

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

Dia 24 de julho, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rui Magalhães. 

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

Dia 24 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

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

Dia 24 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Salgueiro, Carlos Cadavez. 

Dia 24 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Frechas, Artur Reis. 

Dia 24 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Reunião do Conselho Diretivo da AMTQT.  

Dia 25 de julho, em Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco e o Vice-Presidente Rui 

Magalhães. 

 Abertura das Festas de Mirandela 2017 – Concerto Cuca Roseta com a Orquestra Sinfónica Esproarte. 

Dia 25 de julho, no Parque do Império, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-Presidente 

Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia do Cobro, Amílcar Silva. 

Dia 25 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Reunião com o Tesoureiro da Junta de Freguesia de Frechas, Belmiro Gomes. 

Dia 25 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Torre D. Chama, Fernando Mesquita. 

Dia 25 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal Manuel Rodrigues. 

 Sessão de Divulgação do SI2E Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo – CIM-TTM.  

Dia 26 de julho, no Auditório do Piaget, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal António Branco e o Vice-

Presidente Rui Magalhães. 

 Apresentação da obra do Cónego Silvério Pires " A Virgem Santa Maria na Fé da Igreja".  

Dia 26 de julho, na Igreja da Misericórdia, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-

Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Cedães, António Martins. 

Dia 26 de julho, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Procissão das Velas – Festas da N.ª Sr.ª do Amparo. 

Dia 27 de julho, em Mirandela, estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rui Magalhães e a Vereadora 

Deolinda Ricardo. 

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

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

 Sessão de Diálogos Diretos. 
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Dia 28 de julho, no Palácio dos Távoras, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, António Branco. 

 Festas em Honra do Divino Senhor do Calvário 2017. 

Dia 29 de julho, em S. Pedro Velho, esteve presente o Presidente da Câmara Municipal, António Branco. 

 Gala de Kickboxing em Mirandela.  

Dia 29 de julho, na Igreja da Misericórdia, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-

Presidente Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

 Inauguração do Parque Infantil de Vila Verde. 

Dia 30 de julho, em Vila Verde, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco e o Vereador Manuel 

Rodrigues. 

 Torneio de Xadrez Noites Quentes de Mirandela – Entrega de Prémios.  

Dia 30 de julho, na Rua da República, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco e o Vice-Presidente 

Rui Magalhães. 

 Reunião com o Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme D’ Oliveira Martins. 

Dia 31 de julho, em Lisboa, 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 31 de julho, no Auditório Municipal, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rui Magalhães. 

 Abertura da exposição “Rostos e Saberes” da Freguesia de Cedães.  

Dia 01 de agosto, no Auditório Municipal, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco e a Vereadora 

Deolinda Ricardo. 

 Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Múrias, Mário Augusto. 

Dia 01 de agosto, nos Serviços Técnicos, esteve presente o Vereador da Câmara Municipal, Manuel Rodrigues. 

 Apresentação do Livro “Mirandela, Outros Falares” de Jorge Lage. 

Dia 03 de agosto, no Museu do Azeite, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-Presidente 

Rui Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

 Convívio de Mirandelenses e Amigos de Mirandela. 

Dia 03 de agosto, em Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-Presidente Rui 

Magalhães e o Vereador Manuel Rodrigues. 

 Apresentação do Livro “Os Bombos” de Pedro Beato. 

Dia 03 de agosto, no Santuário da N.ª Sr.ª do Amparo, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o 

Vice-Presidente Rui Magalhães e a Vereadora Deolinda Ricardo. 

 Majestosa Procissão das Festas da Nossa Senhora do Amparo. 

Dia 05 de agosto, em Mirandela, estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, António Branco, o Vice-Presidente Rui 

Magalhães, a Vereadora Deolinda Ricardo e o Vereador Manuel Rodrigues. 

 Apresentação da Equipa de Futebol do Sport Clube de Mirandela para a época 2017/2018. 

Dia 06 de agosto, no Estádio de S. Sebastião, esteve presente o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Rui Magalhães. 

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

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

 Reunião com a Anitudes - Animação Turística, Cultural e Desportiva. 

Dia 08 de agosto, no Auditório Municipal, esteve presente a Vereadora da Câmara Municipal, Deolinda Ricardo. 

2. Eventos e outras ações: 

 21 de julho – Assinatura do contrato da empreitada de Reabilitação da Zona Envolvente do Santuário de Nossa Senhora do 

Amparo . 

 

 23 de julho – II Gala do Desporto 2017. 
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 24 de julho – Comemoração do 141.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Bragança. 

 

 25 de julho – Abertura das Festas de Mirandela 2017 – Concerto Cuca Roseta com a Orquestra Sinfónica Esproarte. 

 

 26 de julho – A Sessão de Divulgação do SI2E Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo.  

 

 26 de julho – Apresentação da obra do Cónego Silvério Pires " A Virgem Santa Maria na Fé da Igreja".  

 

 29 de julho – Gala de Kickboxing em Mirandela.  

 

 30 de julho – Inauguração do Parque Infantil de Vila Verde.  

 

 30 de julho – Torneio de Xadrez Noites Quentes de Mirandela – Entrega de Prémios.  
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 01 de agosto – Abertura da exposição “Rostos e Saberes” da Freguesia de Cedães.  

 

 03 de agosto – Apresentação do Livro “Mirandela, Outros Falares” de Jorge Lage.  

 

 03 de agosto – Convívio de Mirandelenses e Amigos de Mirandela.  

 

 04 de agosto – Apresentação do Livro “A Noite dos Bombos – Mirandela” de Pedro Beato.  

 

 05 de agosto – Majestosa Procissão das Festas da Nossa Senhora do Amparo.  

” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

01/02 – Informação Financeira. 
 

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

Municipal a seguinte Informação Financeira com data de reporte de: 
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- 01 de janeiro a 31 de julho 2017: 
 

Descrição Valores em €  

1.º Saldo Transitado de 2016 673.727,52 € 

2.º Receita Cobrada 11.888.907,35 € 

3.º Despesa Paga 11.851.395,60 € 

4.º Saldo de Tesouraria  711.239,27 € 

5.º Dívida a Instituições Bancárias  10.588.574,99 € 

6.º Dívida a Fornecedores, Empreiteiros e outras Entidades 6.526.203,29 € 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

01/03 – Aprovação da ata de 24 de julho. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião do passado dia 24 

de julho de 2017. 

 

02 – Conhecimento de Despachos. 

02/01 – DFT – SO Administrativa. 
 

---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas em 28 de julho, pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues que a 

seguir se transcrevem: 

 

“INFORMAÇÃO N.º 15/2017 

 

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 17 e 28 de julho de 2017. 

 

Licenciamentos Deferidos 

124/06 – Leicras – Cooperativa dos Produtores de Cabra Serrana – Construção de um edifício para unidade industrial – Zona 

Industrial, Lote 2J – Mirandela; 

16/17 – Pedro Miguel da Natividade Russo – Construção de uma habitação e anexo – Alto dos Montes – Cabanelas; 

27/17 – Natacha Valverde Perafitas – construção de uma habitação – Rua da Gricha – Lamas de Orelhão.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

“INFORMAÇÃO N.º 15/2017 

 

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 17 e 28 de julho de 2017. 

 

Autorizações de Utilização Deferidas 

52/17 – Cancela & Carvalho, Lda. – Hotel – Rua de Sainha, n.º 1, Torre D. Chama.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

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

de Aquisição de Serviços, atualizados em 08 de agosto, que se dão por reproduzidos. 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

02/04 – OA – Fugas de Água. 
 

---------- Foi presente um Despacho subscrito pelo Senhor Vereador Manuel Rodrigues em 28/07/2017, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Fugas de Água 

 

Considerando que, em situações pontuais têm surgido pedidos de alteração de faturas com consumos anormalmente elevados, 

justificados pelos requerentes como eventuais fugas de água, determino que, após análise pormenorizada e confirmação do 

respetivo histórico de consumos a efetuar pelos serviços em que sejam identificadas evidências do exposto, seja emitida uma Nota 



(Ata n.º 16/2017, de 11 de agosto) 

Pág. 7 de 12 

de Crédito resultante do diferencial correspondente à redução dos m3 faturados no 4.º escalão para o 3.º escalão referentes ao 

abastecimento de água. 

No que concerne à faturação do saneamento de águas residuais deverá ser adotado idêntico procedimento, aplicando-se nesta 

conformidade a tarifa correspondente ao escalão de menor valor, quer aos consumidores domésticos quer aos consumidores 

comerciais/industriais, salientando-se que relativamente a estes e em virtude de apenas terem um único escalão de consumo de 

água, não lhes poderá ser aplicada qualquer redução, pois o valor faturado já é inferior ao valor dos m3 faturados no 3.º escalão dos 

consumidores domésticos. 

Proceda-se à divulgação do presente Despacho, dando-se conhecimento do mesmo à Câmara Municipal.” 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

Municipal - Chalet do Medronheiro – Turismo Rural, Lda. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 13349 em 27/07/2017, com o seguinte teor: 

 

“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 Regulamento de Apoio a 

Iniciativas Empresariais Económicas de Interesse Municipal, junto envio a seguinte candidatura instruída e avaliada 

tecnicamente para pronúncia da Câmara Municipal. 

 

- Chalet do Medronheiro – Turismo Rural, Lda.” 

 

---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 31/07/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião.” 

 

DELIBERAÇÃO: 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, ao 

requerente Chalet do Medronheiro – Turismo Rural, Lda., conforme proposto. 

 

04 – OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento da Zona Industrial - Carlos Manuel Carvalho. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 13348 de 27/07/2017, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Envio de parecer no âmbito do Regulamento da Zona Industrial 

 

No âmbito da atividade desenvolvida pelo GAEE e tendo por base a gestão de processos relativos ao Regulamento da Zona 

Industrial, junto envio parecer relativo a escritura de transmissão plena de direito de propriedade para pronúncia da Câmara 

Municipal, do seguinte promotor. 

 

- Carlos Manuel Carvalho.” 

 

---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

 

---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO em 31/07/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À reunião.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do promotor Carlos 

Manuel Carvalho, de realização de escritura de transmissão plena do direito de propriedade de 

acordo com o previsto no artigo 3.4 do Regulamento da Zona Industrial, conforme proposto. 

 

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

Mirandela – Iniciativa “Emprego Já” - Maria de Fátima Aleixo Ramos Bernardo. 

 
---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 13608 em 01/08/2017, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: 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 Regulamento de Incentivo à 

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

Municipal: 
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- Maria de Fátima Aleixo Ramos Bernardo.” 

 

---------- Vem acompanhado de parecer da candidatura e demais documentação, que se dá por reproduzida. 

 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 01/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião.” 

 

---------- Processo despesa n.º 1844 de 02/08/2017. 

 

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

apoio não reembolsável a Maria de Fátima Aleixo Ramos Bernardo, previsto no n.º 1 do artigo 3º 

do RICE majorado pelo disposto no n.º 2, alínea c) do mesmo artigo (com idade inferior a 30 

anos ou com idade igual ou superior a 55 anos), no 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). 

 

06/OA - Pedido de Subsídio - Comissão de Festas de Nossa Senhora da Graça. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 13426 de 28/07/2017, com o seguinte teor: 

 

“ASSUNTO: Subsídio para Festa em Honra de Nossa Senhora da Graça 

 

Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Mirandela  

A Comissão de Festas de Nossa Senhora da Graça, com o NIF 502 372 494, vem requerer a V.ª Ex.ª a atribuição de um subsídio no 

valor de 500,00 €, para a festa anual em honra de Nossa Senhora da Graça, que se realiza nos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2017. A 

atribuição deste subsídio é de extrema necessidade, visto que o orçamento é mais elevado do que as receitas disponíveis. 

Atenciosamente.” 

 

---------- O Senhor Presidente ANTÓNIO BRANCO em 07/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À Reunião.” 

 

---------- Processo despesa n.º 1891 de 08/08/2017. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de subsídio no valor de 

500,00 € (quinhentos euros) à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Graça, conforme 

solicitado. 

 

07/OA - Pedido de Subsídio - Freguesia de Aguieiras. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 13936 de 07/08/2017, com o seguinte teor: 

 

“Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mirandela 

Durante o mês de maio ocorreu uma trovoada localizada, dentro dos limites da Freguesia das Aguieiras, que provocou danos 

irreparáveis nas culturas e em alguns caminhos de acessos às propriedades agrícolas. 

Após um levantamento exaustivo por parte da Junta de Freguesia dos danos e com vista a proceder à reparação dos mesmos, 

nomeadamente muros de contenção de terras, alargamento de caminhos e construção de muros novos e outros trabalhos/obras de 

caráter indiferenciados, concluímos que se torna necessário o valor de cinquenta mil euros para fazer face a estas despesas, 

solicitando-se assim à Câmara Municipal um subsídio no valor de 50.000,00 €, dada a falta de recursos desta Junta de Freguesia.” 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 07/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Considerando as situações excecionais e no sentido de repor a normalidade, submete-se à deliberação da Câmara Municipal a 

aprovação do subsídio de acordo com o solicitado.” 

 

---------- Processo despesa n.º 1892 de 08/08/2017. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de subsídio no valor de 

50.000,00 € (cinquenta mil euros) à Freguesia de Aguieiras, conforme solicitado. 
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08/OA - Pedido de Isenção de Garantia de Infraestruturas do Processo n.º 124/06 - Leicras – Cooperativa de 

produtos de Leite de Cabra Serrana, CRL. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 13939 de 07/08/2017, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Pedido de Isenção de Garantia de Infraestruturas do Processo n.º 124/06 

 

Com o objetivo de requerer a emissão do alvará de construção de um edifício para uma unidade industrial em um lote de terreno na 

Zona Industrial de Mirandela, no setor J, lote n.º 2, propriedade da Cooperativa de Produtos de Leite de Cabra Serrana, CRL., 

vimos solicitar a isenção da obrigatoriedade de apresentação da garantia bancária no valor de 5.988,00 €. 

De salientar que a Câmara Municipal de Mirandela, já tinha isentado a Cooperativa do pagamento de taxa devido ao facto de se 

tratar de uma cooperativa de produtos do setor primário. 

Com os melhores cumprimentos.” 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 07/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

“Atendendo tratar-se de uma cooperativa de produtos do setor primário, submete-se à deliberação da Câmara Municipal a 

aprovação do pedido de isenção de garantia de acordo com o solicitado.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar pedido de Isenção de Garantia de 

Infraestruturas no valor de 5.988,00 € (cinco mil novecentos e oitenta e oito euros), referente ao 

Processo n.º 124/06 a Leicras – Cooperativa de produtos de Leite de Cabra Serrana, CRL, 

conforme solicitado. 

 

09/OA - Pedido de Subsídio em Espécie – APPACDM de Mirandela. 
 

---------- Foi presente um ofício com entrada n.º 5387 de 22/03/2017, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Solicitação de donativo 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela  

Os nossos melhores cumprimentos 

 

Vimos por este meio em primeiro lugar agradecer a colaboração incondicional que a Câmara Municipal de Mirandela que V.ª Ex.ª 

preside tem prestado a esta Associação. 

Em segundo lugar, vimos expor uma necessidade que temos no Centro de Atividades Ocupacionais, nomeadamente na substituição 

do piso exterior que se encontra bastante danificado impossibilitando por isso a prática de algumas atividades ocupacionais que 

poderiam ser nesse espaço realizadas com os nossos utentes. 

Neste sentido vimos solicitar o donativo de: 

- 154 m2 de pavimento de exterior – tipo patela; 

- 6 m3 de areia. 

Gratos pela atenção e disponibilidade no acolhimento da nossa proposta. 

Reiterando os nossos melhores cumprimentos.” 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 08/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“Atendendo ao pedido de apoio da APPACDM de Mirandela que visa o contributo do Município de Mirandela na forma de 

subsídio em espécie, relativamente à intenção de execução de obras, proponho a atribuição do mesmo para o referido efeito. 

Considerando que o pedido de apoio engloba um cariz apenas ao nível do fornecimento de material, cuja lista de materiais se 

anexa, os restantes valores referentes ao procedimento da obra, nomeadamente aos custos da mão-de-obra deverão ser suportados 

pelos mesmos. 

Estes tipos de apoios consideram-se vitais para o bem comum da região, considerando o envolvimento de esforços de ambas as 

partes. Torna-se assim necessário apoiar aqueles que demonstram bom senso social, no sentido que demonstram os interessados. 

Propõe-se assim, a aprovação do fornecimento dos materiais para piso exterior no Centro de Atividades.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar pedido de subsídio em espécie à 

APPACDM de Mirandela, conforme solicitado. 

 

10/OA - Pedido de Subsídio – Freguesia de Vale de Salgueiro. 
 

---------- Foi presente um ofício em 31/07/2017, com o seguinte teor: 

 

“Assunto: Pedido de Subsídio 
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Venho por este meio pedir a V.ª Ex.ª um subsídio para limpeza da margem esquerda do rio Rabaçal (em Miradeses) no valor de 

3.000,00 € (três mil euros). 

Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos, subscrevo-me. 

De V.ª Ex.ª Atenciosamente.” 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 08/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À reunião de Câmara. 

Submete-se à deliberação da Câmara Municipal a aprovação do subsídio à freguesia de Vale de Salgueiro, de acordo com o 

solicitado.” 

 

---------- Processo despesa n.º 1903 de 08/08/2017. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar pedido de subsídio à Freguesia de 

Vale de Salgueiro no valor de 3.000,00 € (três mil euros), conforme solicitado. 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO GERAL 

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

---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 07 de agosto de 2017 que apresenta os seguintes valores: 

 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 537.453,88€ 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 899.739,77€ 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.437.193,65€ 
 

DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 343.221,58€ 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

---------- Foi presente a informação n.º 16/DAF de 08/08/2017 que a seguir se transcreve: 

 

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

que, no período compreendido de 19 de julho a 07 de agosto de 2017, foram processadas e autorizadas Ordens de Pagamento no 

montante total de 983.702,20 €: 

 

Descrição Valores em €  

Ordens de Pagamento Orçamentais  981.883,14 € 

Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 1.819,06 € 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

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

---------- Foi presente a informação n.º 16/DSO de 08/08/2017 da Divisão de Serviços Operativos: 

 

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

que, no período compreendido de 19 de julho a 07 de agosto de 2017, foram processadas e autorizadas Requisições Externas de 

Despesa no montante total de 1.680.333,44 €: 

 

Nome do Responsável Valores em €  

António José Pires Almor Branco 1.680.333,44 

Rui Fernando Moreira Magalhães --:-- 

Deolinda do Céu Lavandeira Ricardo --:-- 

Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

14 – DFT - Pedido de Declaração de Reconhecimento do Interesse Público Municipal - Ana Maria Rodrigues. 
 

---------- Foi presente um requerimento com entrada n.º 771 de 09/06/2017, com o seguinte teor: 
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“Assunto: Pedido de Deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na regularização da exploração 

pecuária de ovinos de Ana Maria Rodrigues, emitida pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal 

 

Em resposta ao vosso ofício com o registo 239/17, e face ao indeferimento do pedido de declaração de localização da minha 

exploração de acordo com o atual PDM em vigor, e encaminhando o meu pedido para um RERAE junto da entidade coordenadora, 

cumpre-me informar que esta regularização só pode dar continuidade com a Deliberação fundamentada de reconhecimento do 

interesse público municipal na regularização da exploração pecuária de ovinos emitida pela Assembleia Municipal, conforme o 

disposto no n.º 4.º do artigo 5.º DL n.º 165/2014 de 5 de novembro. 

Face a esta informação, venho deste modo juntar em anexo o REQUERIMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

DELIBERAÇÃO FUNDAMENTADA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA 

REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE PECUÁRIA (Dl n.º 165/2014, de 5 de novembro), juntamente com os restantes elementos 

mencionados no art.º 5.º do respetivo decreto-lei. 

Tendo presente o vosso conhecimento do prazo limite de entrega deste documento 24/07/2017, conforme referido na Lei 21/2016, 

venho desta forma solicitar a certidão o mais breve possível. 

Com os melhores cumprimentos.” 

 

---------- O Senhor Chefe da Unidade Orgânica de Licenciamento de Obras Particulares em 20/06/2017, emitiu a seguinte 

Informação Técnica: 

 

“A requerente solicitou anteriormente uma declaração sobre a instalação constituída por um núcleo de produção de ovinos e 

caprinos (34 CN), que mencionasse que a localização respeita todos os requisitos previstos nos instrumentos de gestão territorial 

vinculativos dos particulares ou com servidões administrativas e restrições de utilidade pública atualmente em vigor (Plano Diretor 

Municipal) pelo que nada obsta à instalação e funcionamento da atividade em causa.  

Tratando-se de uma instalação da classe 2 localizada no interior do aglomerado rural de Vale de Lagoa, a mesma não cumpre os 

requisitos do PDM nomeadamente a subalínea ii) da alínea b) do n.º 8 do art.º 12 do seu Regulamento, motivo pela qual o pedido 

foi indeferido e remetido para o Regime Especial de Regularização de Atividade Económica tal como previsto no Decreto-lei n.º 

165/2014 de 5 de novembro alterado pela Lei n.º 21/2016 de 19 de julho. 

Nesse âmbito o Município deverá apreciar e caso reúna as condições, aprovar através da Assembleia Municipal uma declaração de 

reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária. 

O pedido refere-se a uma unidade pecuária de média dimensão, com um núcleo de produção de ovinos e caprinos (34 CN) com 

226 cabeças. A instalação tem recolha de efluentes que é feita de forma mecânica e com periodicidade bimensal, e recebe água da 

rede pública. Trata-se de uma exploração pecuária de regime extensivo embora utilize as instalações situadas dentro da aldeia para 

pernoitar os animais. 

Pelo que se percebe, a requerente tem nesta atividade o seu trabalho remunerado que lhe permite sustentar a sua família, e não tem 

alternativas de localização. 

Em face do exposto sou de parecer que o pedido reúne condições para ser aprovada a emissão de declaração de 

reconhecimento de interesse público municipal na regularização da atividade pecuária, devendo o assunto ser remetido com 

urgência a este órgão deliberativo Municipal, uma vez que o regime excecional de regularização termina no dia 24 de julho.” 

 

---------- Pelo Chefe da Divisão de Fomento Territorial Paulo Magalhães em 21/06/2017, foi emitido o seguinte parecer: 

 

“Dado que o requerente exerce esta atividade e não tem alternativa de construção de uma unidade pecuário noutro local, propõe-se 

o agendamento para a Assembleia Municipal afim de ser aprovado o regime excecional de regularização. 

À consideração superior.” 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES em 08/08/2017, exarou o seguinte Despacho: 

 

“À reunião de Câmara.” 

 

---------- O Senhor Vereador CARLOS FREITAS perguntou: Os prazos não foram já ultrapassados? 

 

---------- O Senhor Vereador MANUEL RODRIGUES respondeu: Houve uma prorrogação do prazo. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme solicitado: 

1 – Aprovar o Pedido de Emissão de Declaração de Reconhecimento do Interesse Público 

Municipal na regularização do estabelecimento de exploração pecuária de ovinos de Ana 

Maria Rodrigues, sito em Alvites; 

2 – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 
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---------- E não havendo mais nada a tratar, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos 

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

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

 

 

 

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

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 

António Pires Almor Branco 

 

 

A Chefe da U.O. de Recursos Financeiros 

(Reg. Subst.); 
 

__________________________ 

Andreia Sofia Fernandes Gomes 

 


