
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
ATA N.º 20/2012 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO 
 

Presidente: - António José Pires Almor Branco 

Vereadores Presentes: - Júlia Maria A. Lima Sequeira Rodrigues 

 - Maria Gentil Pontes Vaz 

 - Nuno Manuel M. Pinto de Sousa 

 - José Assunção Lopes Maçaira 

 - João Maria Casado Figueiredo 

 - Manuel Carlos Pereira Rodrigues 

Secretariou: - João Paulo Fraga 

Diretor do Depart.º de Administração, Finanças e Modernização (R. S.) 

Hora de Abertura: - 14.00 Horas 

Outras Presenças: - António Maria de Carvalho 

Diretor do Depart.º de Urbanismo e Ordenamento do Território 

 - Jorge Eduardo Guedes Marques 

Diretor do Depart.º de Construção, Manutenção e Operação 

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

Antes da Ordem do Dia 
 
Valências nos Centros de Saúde e no Hospital. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Em relação à reunião com o Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, como consta na Informação do Sr. Presidente, gostaríamos de saber quais as garantias do Ministério da Saúde 
relativamente à manutenção de valências quer nos nossos Centros de Saúde, quer no nosso Hospital. 
 
----------O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou foi uma reunião onde foram apresentados os argumentos locais 
quer jurídicos, quer factuais quanto à atual situação das urgências, o que foi transmitido é que, o que existe são dois estudos que 
foram elaborados e que nenhum deles vincula o Governo, qualquer decisão que o Governo venha a tomar em relação a este 
processo as autarquias serão informadas e demais parceiros. 
Informou ainda que neste momento existe uma opção em relação à reestruturação da rede de emergência, o helicóptero, que neste 
momento está determinada a sua transferência para Vila Real. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES perguntou: Em relação à providência cautelar não tem novidades? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que ainda não foi dada nenhuma resposta do Tribunal. 
Foi decidido pelos doze Municípios avançar com uma ação administrativa, para lá da providência cautelar. Isto é, existe a 
providência cautelar e depois há uma ação administrativa que irá ser preparada, porque são figuras jurídicas distintas. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Tecsam. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Relativamente a Tecsam, quero novamente questionar a situação 
em relação ao contrato e às contrapartidas. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que as contrapartidas são para executar no ano de 2013. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES perguntou: E há algum contrato assinado? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO comunicou que existem as negociações que foram feitas com o 
proprietário. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES perguntou: Mas há algum contrato? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que não há contrato. 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Reforma Administrativa. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Relativamente à reforma administrativa, gostaríamos de saber o 
ponto de situação deste processo, designadamente sobre o que é que está em agenda, que nos possa esclarecer. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO comunicou que quando existir uma proposta a mesma será apresentada 
na reunião de Câmara. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Proposta para Captura de cães assilvestrados. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES apresentou a seguinte proposta: 
 

“Nos termos do Decreto-Lei n.º 24/98 de 26 de maio (Estatuto do Direito de Oposição), recebi a 10 de setembro de 2012 (última 
reunião de Câmara), o “Dossier sobre a captura de cães assilvestrados”. 

A situação é urgente e inadiável e não se compadece com anos de espera: este problema arrasta-se e agrava-se há muitos anos: No 
final do ano de 2011, as notícias divulgadas pela comunicação social nacional, levantaram novamente esta questão do 
esquecimento dos responsáveis locais. Desde então, apesar da tentativa despropositada do “abate direto” dos cães, com 
participação da GNR local, ação entretanto bloqueada, nada de concreto foi feito. 

Após a análise dos documentos apresentados na última reunião da Câmara pelo Sr. Presidente, é de salientar os seguintes pontos: 

1. Os elementos avançados pela Associação Zoófila não são concretos e não sustentam propostas credíveis, sem prejuízo de se 
manter o contacto: As metodologias referidas podem, em algum aspetos, contrariar a legislação vigente nesta matéria, aspeto 
que deverá em todas as circunstâncias ser salvaguardado pela Câmara Municipal de Mirandela; 

2. As informações do Médico Veterinário Municipal, Dr.º Guilherme França confirmam a análise feita no ponto anterior e 
apontam para um elevado estado selvagem dos cães, sendo as segundas ou terceiras gerações de animais que foram 
abandonados, circunstâncias que sugere o envolvimento de outro tipo de especialista, que não os ligados a gestão de animais 
domésticos; 

3. A solução deste grave problema deverá pois, incluir especialistas em gestão da fauna selvagem e cuja missão inclua, por 
questões de preservação da genética animal, o controlo dos cães assilvestrados. 

Sem querer fazer deste assunto um tema fácil e considerar de facto ineficazes todas as medidas (sem um plano de ação concreto) 
adotadas pelo atual executivo, considero que a intervenção de especialistas nesta matéria era de todo aconselhável e urgente. 

Assim, proponho o contacto com o Grupo Lobo (embora institucionalmente não lhes seja cometida nenhuma obrigação de 
cooperação) por três razões fundamentais – detêm profundos conhecimentos técnicos e científico nesta temática, compreendo bem 
as dinâmicas deste tipo de populações; têm experiência em métodos de captura, contenção e controlo destas populações; o controlo 
de cães assilvestrados interessa esta associação uma vez que estes animais podem disputar o espaço territorial que o lobo ocupa, 
pondo em causa também, por cruzamentos inter espécies, a natureza genética da espécie lobo.” 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Esta proposta é para ser votada ou é uma sugestão? 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES respondeu: É uma sugestão, uma análise da situação. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a Câmara Municipal assume o compromisso de contactar 
o “Grupo Lobo”. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Assuntos pendentes. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Tenho alguns assuntos pendentes das reuniões anteriores, de 27 de 
agosto e 10 de setembro, nomeadamente, a questão do Centro Tecnológico, o protocolo entre e Refer, a CP e a Câmara Municipal, 
ficou também pendente os Serviços Jurídicos darem uma opinião sobre a decisão unilateral da celebração desse mesmo protocolo. 
Em relação ao lançamento do livro “República dos Fantasmas”, solicitei um esclarecimento escrito de quem era o responsável 
pelos assuntos protocolares e a explicação de porque é que não me foi dado conhecimento do lançamento do livro. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que irá verificar porque não foi enviado o protocolo. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Inquérito ao Comércio Tradicional de Mirandela. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Foi anunciado no site da Câmara Municipal que a Mircom levou a 
cabo um inquérito ao comércio tradicional de Mirandela, com o objetivo de recolher informações relativas às opiniões dos 
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empresários mirandelenses sobre o impacto económico do Jet Ski e das Festas da Cidade Sr.ª do Amparo. O inquérito foi 
direcionado a cinquenta e cinco estabelecimentos comerciais, houve uma série de sugestões lançadas no âmbito desse inquérito, 
nomeadamente sobre o encerramento do parque de estacionamento da Cocheira durante o Jet Ski, que diminui as possibilidades de 
negócio, mais animações de ruas, a Reginorde, a Feira da Alheira, uma série de eventos, que propunham. 

Sendo a Câmara Municipal sócia a 50% da Mircom, mas que na realidade é a 100%, porque é a Câmara Municipal que sustenta a 
Mircom, isto porque a direção da ACIM não cumpre a sua parte, pretendia saber porque motivo é que não foi disponibilizada essa 
informação ao Executivo desta Câmara, uma vez que até aprova os subsídios para essa Associação, inclusive antes de a mesma se 
tornar pública. Este Executivo merecia essa deferência. Também na realidade, o resultado do inquérito não foi tornado público, 
apenas é uma notícia que diz que foi feito um inquérito, mas não há resultados concretos desse inquérito. 

Gostava também de saber porquê só a cinquenta e cinco comércios? Nós sabemos que o universo é bem maior. 

Quais as questões levantadas por esse inquérito? Como foram colocadas, como foram avaliadas, quem fez o trabalho do inquérito e 
tratamento dos dados? 

Solicitava uma cópia desse mesmo inquérito e do resultado desses inquéritos, fruto da avaliação que foi feita, para me poder 
inteirar mais detalhadamente sobre esse resultado. 

Perguntava também porque é que não foram divulgados no site da Câmara Municipal, que tanto advogam transparência nas 
intervenções que fazem, porque motivo é que não estão a ser transparentes relativamente a este inquérito e aos seus resultados? 

De facto o que estes comerciantes pedem não é nada de novo, ou seja, no passado já foi pedido por esses mesmos comerciantes e 
no passado a Câmara Municipal nada trouxe de novo, em parceria ou em apoio a esses comerciantes, para além de algumas 
atividades de rua que existiram, mas de facto às questões mais pertinentes e mais importantes assistimos ao encerramento ou 
esvaziamento, ou seja, Reginorde, a Feira da Alheira foi desvalorizada, apesar de termos obtido o prémio que obtivemos, fruto do 
apoio dos mirandelenses, mas de facto quem se aproveitou dessa valorização são outras localidades, nomeadamente a Lourosa, 
inclusive o próprio Agrupamento de Produtores de Alheiras de Mirandela se manifestaram publicamente relativamente a isso. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que irá fazer chegar o inquérito para que o possa analisar e 
apresentar as suas considerações. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Liga dos Combatentes. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Quero felicitar o Núcleo de Mirandela da Liga dos Combatentes, pelo 
dinamismo demonstrado na implementação do seu Núcleo e do apoio que irá dar aos seus sócios através do gabinete médico, desde 
já os nossos parabéns ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela direção e nomeadamente, ao Major Domingos Pires. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Associações Desportivas. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Quero felicitar todas as Associações Desportivas que de alguma forma 
se estão a envolver na promoção do desporto e outras atividades, no âmbito da Semana da Mobilidade, felicito-as por estarem a 
apoiar e a dar a conhecer aos nossos jovens que há outras atividades para além de ficarem em casa a jogar na “Playstation” ou 
passar o tempo no “Facebook” em diálogo e levá-los a ter uma participação mais física, mais presencial. 

Contudo também manifesto aqui a minha crítica quanto à Câmara Municipal porque se limita apenas a fazer isto, ou seja, a fazer 
aquilo que é mais mediático, porque o que é mais estruturante e o que é mais importante para que de facto consolidar este apoio 
que a Câmara Municipal deve dar às instituições desportivas e culturais em Mirandela, isso nunca foi feito, foi prometido no 
passado e até à data, o Executivo em permanência tem falhado. Falo do que foi tão badalado durante décadas, do complexo 
desportivo municipal, que hoje poderia ser uma realidade, se tivesse havido essa seriedade quanto às posições que se afirmaram em 
eleições anteriores. 

Hoje podíamos ter políticas de desporto muito mais competitivas com outros Municípios, que fizeram também uma forte aposta no 
desporto, através da concretização de complexos municipais muitas vezes em parceria com as instituições, e o caso aqui em 
Mirandela é que andaram sempre a vender “gato por lebre” a essas mesmas instituições. Também é verdade que uma mentira tantas 
vezes repetida acaba por ser ignorada, é a história do “Pedro e do Lobo”! Acabou por ser ignorada pelos mirandelenses a questão 
do complexo desportivo. 
 
Atividades Culturais. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Quanto às atividades culturais, na promoção da qualidade e do 
enriquecimento cultural foi sempre preterida por aquilo que melhor se pode traduzir em votos, ou seja, atividades que sejam 
mediáticas, nunca existiu, nem existe uma política cultural, nós sabemos disso, apesar da boa vontade de muitos envolvidos no 
setor da cultura e se olharmos para o Orçamento deste Município, a cultura foi sempre e infelizmente a primeira a ser sacrificada e 
praticamente anulada de qualquer investimento. 

Uma política cultural que fosse educativa, que promovesse e incentivasse Mirandela como um ponto de referência cultural no 
Nordeste Transmontano e até na Região Norte, isso nunca teve lugar, nós temos qualidade no património histórico, arqueológico, 
arquitetónico, literário, artístico, nomeadamente, pintura e escultura, mas muito pouco é feito para promover isso tudo, como 
suporte ao Turismo de Mirandela, devia servir de alavanca e não serve. 
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Recordo que o Museu Armindo Teixeira Lopes, para além das obras que está a necessitar, tem sido pouco valorizado no que 
concerne às obras de arte, algumas delas até apresentam problemas de humidades, os espaços são muitas vezes utilizados para fins 
que não são os mais adequados, ou seja, muitas vezes temos outras atividades a concorrerem com obras, que eu considero obras de 
arte de qualidade, acho que há outros espaços para esse tipo de atividades, não creio que Serralves ou a Gulbenkian, permitam nos 
seus espaços de exposição mais nobres, que façam lá reuniões de trabalho. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Museu do Azeite. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Quanto ao Museu do Azeite, isto tem sido um fiasco e há só um 
responsável, naturalmente o Eng.º Branco terá de assumir essa responsabilidade, porque chegou a ter inclusive um diretor que 
recebia milhares de euros, não sei se ainda tem, mas de facto o Museu continua por existir. É preciso uma explicação política para 
este fiasco. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Facebook. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Gostava de saber quantas páginas oficiais existem no Facebook, 
sobre o Município ou dos vários departamentos deste Município? Quantos são, quais os funcionários que estão adstritos ao 
tratamento e colocação de informação no Facebook? Saber quanto do erário público está a ser despendido no Facebook e afins? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que existem três páginas oficiais da Câmara Municipal, a do 
desporto, a do Município e outra o pessoal. A página do desporto é gerida pelo Paulo Fidalgo,  a pagina do Município que é gerida 
pelo Jorge Pinto e a página pessoal é gerida pelo Presidente da Câmara Municipal. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Serviço de SMS da Câmara Municipal. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Qual é o contrato que a Câmara Municipal tem com a empresa 
fornecedora dos SMS? Estamos constantemente a receber mensagens da Câmara Municipal, não questiono o envio, apenas 
questiono e uma vez que nada é gratuito neste mundo, pretendia saber efetivamente qual é o custo associado ao envio constante 
destes SMS. Eu recebo a mesma informação em vários SMS. 

O que eu não pretendia era ver o que aconteceu em 2005, gastos exagerados em SMS e que depois a dada altura, durante o período 
eleitoral uma pessoa já não sabia se eram da Câmara Municipal ou se eram campanha eleitoral e temos de assegurar que isso não 
volte a acontecer. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que as SMS pertencem a um contrato global que a Câmara 
Municipal tem com a Optimus, será entregue ao Senhor Vereador uma resposta por escrito. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
Ribeira de Carvalhais. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Trago aqui umas fotografias da Ribeira de Carvalhais, que vem com 
uma qualidade de água que eu até fiquei admirado, (mostrou fotografias), há uma série de espuma e de lixo estagnado e a água está 
muito escura, junto à ponte, isto tem estado assim já há algum tempo, pretendo informar a Câmara Municipal no sentido de 
averiguar o que se está a passar. 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que vão tentar averiguar e transmitir a informação ao SEPNA – 
Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
Abertura da Biblioteca aos sábados à tarde. 
 
---------- A Senhora Vereadora Dr.ª JÚLIA RODRIGUES disse: Dado ter sido um assunto que trouxe a esta reunião, ainda o Dr. 
Silvano era Presidente da Câmara Municipal, felicito a decisão agora tomada, relativamente aos novos horários, passando a estar 
aberta aos sábados das 14.30hrs. às 18h. 
Ainda bem que acolheram esta proposta, acho que as boas propostas têm de ser acolhidas e cumpridas. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA disse: Foi uma situação que já foi discutida no mandato anterior, felicito 
também a iniciativa. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 



(Ata n.º 20/2012, de 24 de setembro) 
Pág. 5 de 9 

 

Ordem do Dia 
 
01 – Órgãos da Autarquia (OA). 
01/01 – Informação do Senhor Presidente. 
 

---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO comunicou que agradece a todas as coletividades que se associaram à 
“Semana da Juventude e do Desporto”, em grande número e agradece também o esforço que todas elas realizaram no sentido de 
nos auxiliarem a organizar esta mesma semana, que é bem demonstrativa da qualidade e da capacidade dos dirigentes e atletas 
municipais. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Qual o ponto de situação relativamente ao assunto que foi 
discutido com o Senhor Secretário de Estado da Administração Local sobre a Reforma Administrativa, nomeadamente, o Plano de 
Saneamento Financeiro, o que é que em concreto foi solicitado ao Senhor Secretário de Estado, com quem o Senhor Presidente tem 
um bom relacionamento, o que é que lhe foi solicitado relativamente ao Plano de Saneamento Financeiro? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que a Câmara Municipal solicitou que o processo seja 
terminado o mais rápido possível. 
Informou ainda que o processo está a decorrer, estavam em falta umas declarações da DGAL, já foram entregues, têm existido 
algumas dificuldades formais e nesse sentido foi solicitado ao Senhor Secretário de Estado da Administração Local uma maior 
brevidade no processo. 
 
---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: Solicitou ao Senhor Secretário de Estado que de alguma forma 
intercede-se junto do Tribunal de Contas? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que não, está a falar de outros organismos que estão 
interligados com os pedidos que nos são feitos, nomeadamente, o pedido da DGAL. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02 – Conhecimento de Despachos. 
02/01 – DUOT – SO de Obras Particulares e Loteamentos. 
 
---------- Foram presentes as seguintes informações subscritas, em 17 de setembro, pelo Senhor Presidente que a seguir se 
transcrevem: 
 

“INFORMAÇÃO N.º 04/2012 
 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, 
informo o Executivo das decisões tomadas durante o período compreendido entre 9 de julho e 14 de setembro de 2012. 
 

Pedidos de Informação Prévia Deferidos 
3/11 – José Caetano Alves Esteves – Alteração de acesso a garagens – Golfeiras, Mirandela; 
8/12 – Nelson Mário Medeiros Costa – Alteração e ampliação de um armazém para atividade produtiva local – Mosteiró, Torre D. 

Chama. 
 

Pedidos de Informação Prévia Indeferidos 
7/12 – Fernando Manuel Almeida Torres – construção de exploração de Suínos – Serra do Prado, S. Salvador.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 17/2012 
 
Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, 
informo o Executivo das decisões tomadas durante o período entre 3 e 14 de setembro de 2012. 
 

Autorizações de Utilização Deferidas 
60/12 – João Manuel dos Santos Lopes Gonçalves – Habitação – Praceta Dr. Manuel Henrique Mesquita, 39 – Mirandela; 
72/12 – Ângelo José Pinto da Silva – Armazém Agrícola – Prado – Torre D. Chama; 
73/12 – José Albino Diogo Zamora – Estabelecimento de Restauração e Bebidas – Av. Ponte Europa, 342 – Mirandela.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 

“INFORMAÇÃO N.º 17/2012 
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Para cumprimento do ponto 3, artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, 
informo o Executivo das decisões tomadas durante o período compreendido entre 3 a 14 de setembro de 2012. 
 

Licenciamentos Deferidos 
144/09 – Associação Cultural Recreativa e Ambiental Eduardo Cadavez – Remodelação de um edifício escolar – Vale de Junca; 
1/10 – Goldernergy – Comercializadora de Energia, S.A. – Instalação de posto de enchimento de veículos e de garrafas de gás – 

Frechas; 
127/10 – Frederico António Meireles – Reconstrução de uma moradia – Rua Direita, 49 - Vale de Juncal; 
82/11 – José Carlos Lopes – Legalização e ampliação de arrumos – Trás da Igreja – S. Pedro Velho; 
109/11 – Maria José Dias Castro Silva e Manuel Carlos Leite da Costa e Silva – Construção de um armazém agrícola – Avantos; 
57/12 – António João Almeida Lima – Construção de um Jazigo Capela – Cemitério de Mirandela.” 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
02/02 – DCMO – SO de Obras Municipais. 
 
---------- Para conhecimento dos Senhores Vereadores, foi presente o Mapa das Empreitadas em Curso, atualizado em 19 de 
setembro, que se dá por reproduzido. 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MODERNIZAÇÃO 

 
03 – D.F.P. – Subunidade Orgânica de Contabilidade e Tesouraria – Balancete. 
 
---------- Foi presente o resumo diário de tesouraria referente ao dia 20 de setembro de 2012 que apresenta os seguintes valores: 
 
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS--------------------------------------------------- 600.631,56€ 
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS ------------------------------------------- 966.403,58€ 
TOTAL DE DISPONIBILIDADES ---------------------------------------------- 1.567.035,14€ 

 
DOCUMENTOS--------------------------------------------------------------------- 102.794,29€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
04 – D.F.P. – SO de Aprovisionamento e Património – Autorizações de Despesa Requisições. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 19/DFP-SA-RC de 21/09/2012 da Divisão Financeira e Patrimonial: 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, cumpre informar o Executivo que, no período 
compreendido de 07 de setembro de 2012 a 20 de setembro de 2012, foram efetuadas as Requisições com os n.ºs 1183 a 1186, 
1188 a 1209, 1211 a 1212, 1214 a 1231, 1233 a 1266, perfazendo o valor total de 382.691,37€. 
 

Nome do Responsável Valores em Euros  
António José Pires Almor Branco 382.468,37 
Maria Gentil Pontes Vaz --:-- 
José Assunção Lopes Maçaira 223,00 
Manuel Carlos Pereira Rodrigues --:-- 
  
Requisições de valor igual ou inferior a 200,00€ 2.360,82 
Requisições de valor superior a 200,00€ 380.330,55 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 

 
05 – D.F.P. – SO de Contabilidade e Tesouraria – Autorizações de Despesa e Ordens de Pagamento. 
 
---------- Foi presente a informação n.º 19/DAFM-DEP de 21/09/2012 que a seguir se transcreve: 
 
Em cumprimento da Deliberação da Câmara Municipal de 28 de outubro de 2009, cumpre informar o Executivo que, no período 
compreendido 07 de setembro de 2012 a 20 de setembro de 2012, foram efetuadas as seguintes autorizações de pagamento: 
 

DESCRIÇÃO Valores em Euros 
Ordens de Pagamento Orçamentais autorizadas 946.184,59€ 
Ordens de Pagamento de Operações de Tesouraria 44.177,97€ 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ASSUNTOS SOCIAIS E CULTURAIS 
 
06 – DEAS – Aquisição de Serviços de Transportes Escolares – Ano Letivo 2012/2013 – Relatório. 
 
---------- Foi presente o Relatório subscrito pelo Júri do Procedimento em 30/08/2012, com o seguinte teor: 
 

“RELATÓRIO 

 

Objeto do contrato: Aquisição de serviços de transportes escolares, para o ano letivo de 2012/2013. 

Referência do Concurso Público: CP06DFPAP. 

Reunião do Júri: 

Data: 30 de agosto de 2012. 

Hora: 9 horas. 

Designação do júri: Deliberação de 16 de abril de 2012. 

Nomeou: Câmara Municipal de Mirandela, em reunião ordinária. 

Membros designados para integrarem o Júri: 

Presidente: Maria Adelaide Fernandes, Diretora do Departamento de Educação e Assuntos Sociais e Culturais; 

1.º Membro efetivo: Áurea do Amparo Trindade Rodrigues Pereira, Chefe da Divisão de Educação e Assuntos Sociais; 

2.º Membro efetivo: Rui Moreira Vilaverde, Técnico Superior; 

1.º Membro suplente: João Paulo Mendes Fraga, Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Modernização; 

2.º Membro suplente: José Maria Inácio, Técnico Superior. 

À hora estabelecida, e estando presentes a Presidente do júri - Maria Adelaide Fernandes, o 2.º membro efetivo - Rui Moreira 
Vilaverde e o 2.º membro suplente - José Maria Inácio, em substituição por impedimento do 2.º membro efetivo - Áurea do 
Amparo Trindade Rodrigues Pereira e do 1.º membro suplente - João Paulo Mendes Fraga, a Presidente declarou aberta a sessão. 

Por Deliberação, do órgão executivo do Município de Mirandela, em reunião ordinária realizada em 30 de julho de 2012, foi 
autorizada a adjudicação do supra citado procedimento pré-contratual aos infra identificados concorrentes e pelos respetivos 
valores indicados: 

TABELA N.º 2 

Mini-
circuito 

n.º 
Concorrente 

Valor 
diário 

Valor global 

1 Macedencestur, Lda. 78,99 15.403,05 

2 Cancela e Carvalho, Lda. 26,00 5.070,00 

3 Cancela e Carvalho, Lda. 34,00 6.630,00 

4 Augusto Táxis, Lda. 62,99 12.283,05 

5 Mário Luís Teixeira 27,00 5.265,00 

6 Macedencestur, Lda. 38,00 7.410,00 

7 Circuito deserto (sem propostas) 

8 Macedencestur, Lda. 54,99 10.723,05 

9 Proposta de não adjudicação 

10 Macedencestur, Lda. 68,99 13.453,05 

11 Circuito deserto (sem propostas) 

Sandra Maria Correia Lourenço 45,00 4.387,50 
12 

Ricardo João Correia Lourenço 45,00 4.387,50 

13 Circuito deserto (sem propostas) 

14 Macedencestur, Lda. 59,99 11.698,05 

15 Ricardo João Correia Lourenço 57,00 11.115,00 

16 Macedencestur, Lda. 59,99 11.698,05 

17 Macedencestur, Lda. 59,99 11.698,05 

18 Circuito deserto (sem propostas) 

19 Táxis Auto Tuela, Lda. 19,00 3.705,00 
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20 Táxis de Macedo, Lda. 18,00 3.510,00 

21 Sandra Maria Correia Lourenço 21,70 4.231,50 

22 Táxis Auto Tuela, Lda. 20,50 3.997,50 

23 Ricardo João Correia Lourenço 42,00 8.190,00 

Nos termos do estabelecido nas Cláusulas 23.ª e 24.ª do Programa do Procedimento e no n.º 1 do art.º 81.º do Código dos 
Contratos Públicos, abreviadamente designado por CCP, foi solicitado aos adjudicatários a apresentação dos documentos de 
habilitação. O resultado deste procedimento foi o seguinte: 

1. O júri registou e assinalou na “Chek-list - documentos de habilitação”, que se anexa, e faz parte integrante deste Relatório, 
todos os documentos apresentados pelos adjudicatários de acordo com o exigido; 

2. Todos os documentos foram apresentados com a devida conformidade. 

O adjudicatário Ricardo João Correia Lourenço comunicou à Câmara Municipal de Mirandela, através de ofício, datado de 22 de 
agosto de 2012, que se anexa, a intenção de desistir da realização do mini-circuito n.º 12, em virtude da licença de TCC 
(Transporte Coletivo de Crianças) da viatura com a matrícula 45-89-GJ, com a qual ia realizar o mini-circuito, estar caducada. 

Assim e considerando que: 

1. O mini-circuito n.º 12 tinha sido adjudicado aos concorrentes Sandra Maria Correia Lourenço e Ricardo João Correia 
Lourenço, realizando cada um o transporte por um período correspondente a metade dos dias, em virtude do empate verificado 
no preço unitário das propostas apresentadas por ambos os concorrentes. 

Propõe-se: 

� Ao abrigo do disposto no artigo 73.º do Código dos Contratos Públicos, a adjudicação da realização do mini-circuito n.º 12 à 
concorrente Sandra Maria Correia Lourenço; 

� Nos termos do estabelecido na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, a realização da 
despesa, no valor global de 8.775,00 € (oito mil setecentos e setenta e cinco euros), valor ao qual acresce 526,50 € (quinhentos 
e vinte e seis euros e cinquenta cêntimos), referentes ao imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor, o que 
totaliza 9.301,50 € (nove mil trezentos e um euros e cinquenta cêntimos); 

� Em harmonia com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, abreviadamente designada por LCPA e o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 
21 de junho, autorização para a assunção do respetivo compromisso; 

� Nos termos do disposto no artigo 98.º do CCP, aprovação da minuta do contrato tipo, que se anexa; 

� Em cumprimento do n.º 1 do art.º 109.º do Código dos Contratos Públicos e de acordo com o Despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Mirandela, datado de 01 de março de 2012, a delegação no Sr. Diretor do Departamento de 
Administração, Finanças e Modernização (Reg. Subst.), Dr. João Paulo Mendes Fraga, para, em representação da Câmara 
Municipal de Mirandela lavrar o contrato escrito. 

Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à leitura do presente Relatório, que está escrito em quatro páginas, pelo que vai ser 
assinado por todos os membros do júri, posto o que a Presidente deu por encerrada a sessão.” 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º António Branco em 31/08/2012, exarou o seguinte Despacho: 
 
“À reunião do órgão executivo.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

1 – Aprovar a adjudicação da realização do mini-circuito n.º 12 à concorrente Sandra Maria 
Correia Lourenço, ao abrigo do disposto no artigo 73.º do Código dos Contratos Públicos; 

2 – Aprovar a realização da despesa, no valor global de 8.775,00 € (oito mil setecentos e setenta e 
cinco euros), valor ao qual acresce 526,50 € (quinhentos e vinte e seis euros e cinquenta 
cêntimos), referentes ao imposto sobre o valor acrescentado, à taxa legal em vigor, o que 
totaliza 9.301,50 € (nove mil trezentos e um euros e cinquenta cêntimos), nos termos do 
estabelecido na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho; 

3 – Autorizar a assunção do respetivo compromisso, de acordo com a Lei n.º 8/2012, de 21 de 
fevereiro, abreviadamente designada por LCPA e o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho; 

4 – Aprovar a minuta do contrato tipo, nos termos do disposto no artigo 98.º do CCP; 

5 – Delegar no Sr. Diretor do Departamento de Administração, Finanças e Modernização (Reg. 
Subst.), Dr. João Paulo Mendes Fraga, para, em representação da Câmara Municipal de 
Mirandela lavrar os contratos escritos, em cumprimento do n.º 1 do art.º 109.º do Código dos 
Contratos Públicos e de acordo com o Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Mirandela, datado de 01 de março de 2012. 

 
 

OUTROS ASSUNTOS 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO informou que vai haver uma visita da uma missão governamental de 
Moçambique, que irá visitar algumas empresas de Mirandela e fazer algumas avaliações locais, os Senhores Vereadores irão 
receber os convites para estarem presentes na cerimónia pública que irá ser realizada dia 26 às 19h. 
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---------- O Senhor Vereador Arq.º NUNO DE SOUSA perguntou: No dia 16 de novembro, o Presidente de Câmara que também é 
Presidente da AOTAD, sempre iria sair em “alta” da direção dessa instituição? 
 
---------- O Senhor Presidente Eng.º ANTÓNIO BRANCO esclareceu que dia 15, 16 e 17 de novembro é realizado em Mirandela o 
Simpósio Nacional de Olivicultura. 
 

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 2 a 4, do art. 92º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 
n.º 5 – A/02, de 11 de janeiro, a qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim ___________, que a elaborei e mandei 
transcrever. 
 
 
 
 
----------- Seguidamente foi encerrada a reunião, eram 14 horas e 50 minutos. 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal; 

__________________________ 
 

António Pires Almor Branco 
 
 

O Diretor do D.A.F.M. (Reg. Subst.); 

__________________________ 
João Paulo Fraga 

 


