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ATA N.º 17/2013 

(Contém 6 páginas)  

 

------------ Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, pelas 

09.30h, nesta Cidade de Miranda do Douro no edifício dos Paços do Concelho e 

sala de reuniões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a 

Presidência do Dr. Artur Manuel Rodrigues Nunes, Presidente da Câmara 

Municipal, estando presentes os Senhores Vereadores, Dr. Ilídio Maria 

Rodrigues, Dr.ª Anabela Piedade Afonso Torrão, Dr. Fernando Nuno Bárbolo 

Palhau e Eng.º Américo Luís do Vale Tomé. ------------------------------------------------------ 

------------ A reunião foi secretariada por, Avelina Maria Barril Vieira, Assistente 

Técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Colocada a votação a ata da reunião anterior foi aprovada por maioria 

com a abstenção do Vereador Américo Tomé, por não ter estado presente. ------- 

 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de 

tesouraria, relativo ao dia 1 de agosto de 2013 que acusava (m) o (s) seguinte 

(s) saldo (s): ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Saldo em operações orçamentais – 1.095.119,98 € (um milhão, 

noventa e cinco mil, cento e dezanove euros e noventa e oito cêntimos). ----------- 

------------ Saldo em operações não orçamentais – 497.696,63 € (quatrocentos e 

noventa e sete mil, seiscentos e noventa e seis euros e sessenta e três 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. Pedido de apoio por parte da Comissão de Festas de Santa Bárbara de 

Sendim; 

2. 16ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; 

3. 17ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; 

4. 18ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; 

5. Revisão da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais; 
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6. Pedido de Isenção de pagamento de Taxas solicitado pelo Moto Clube 

Abutres do Douro; 

7. Aprovação da Minuta do Contrato - Concurso Público Internacional – 

“Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BTN) com potência 

inferior a 10,35 kVA, em Baixa Tensão Normal (BTN) com potência igual 

ou superior a 10,35 kVA, para Baixa Tensão Especial (BTE), em Média 

Tensão (MT) e Iluminação Pública (IP) no âmbito do Sistema Elétrico não 

vinculado para as instalações do Município de Miranda do Douro”.  

8. Auto de Medição nº7 referente à obra – Av. Luís de Camões e parte da Av. 

Vale de Morais em Picote; 

9. Auto de Medição nº6 referente à obra – Conduta Elevatória do Barrocal do 

Douro até Sendim; 

10. Auto de Medição nº6 referente à obra – Requalificação Urbana da Rua da 

Ermida em Sendim; 

11. Pedido de não aplicação de coimas para a empreitada – Conduta 

Elevatória do Barrocal do Douro até Sendim; 

12. Compensação pela integração da loja Pingo Doce no circuito municipal de 

recolha de resíduos sólidos indiferenciados equiparados a urbanos; 

13. Informações. 

 

ORDEM DO DIA 

------------ 1. PEDIDO DE APOIO POR PARTE DA COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA BÁRBARA DE 

SENDIM; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o pedido da apoio por parte da Comissão de Festas de 

Santa Bárbara de Sendim, para as Festas em honra de Santa Bárbara 2013. -------

------------ O órgão executivo deliberou por unanimidade atribuir a 

comparticipação do valor de 4.800,00 € (quatro mil e oitocentos euros). -----------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 

------------ 2. 16ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013; ------

----------- Para efeitos de ajustamento do Orçamento Municipal e de acordo com as 

necessidades de despesa manifestadas pelos serviços, foi presente a 16ª Modificação 

Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013, no valor de 10.428,26 €, que 
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compreende a 14ª Alteração ao Orçamento da Despesa. ----------------------------------------------

------------ O órgão executivo deliberou por maioria com a abstenção do Vereador 

Bárbolo Palhau, aprovar a mesma e ratificar o ato do Presidente da Câmara datado de 

17 de julho de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------------------

------------ 3. 17ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013;------ 

------------ Para efeitos de ajustamento do Orçamento Municipal e de acordo com as 

necessidades de despesa manifestadas pelos serviços, foram presentes a 15ª 

Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013, no valor de 15.000,00 €, 

que compreende a 15ª Alteração ao Orçamento da Despesa e a 8ª Alteração ao Plano 

de Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O órgão executivo deliberou por maioria com a abstenção do Vereador 

Bárbolo Palhau, aprovar a mesma e ratificar o ato do Presidente da Câmara datado de 

22 de julho de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------------------ 

------------ 4. 18ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013; 

------------ Para efeitos de ajustamento do Orçamento Municipal e de acordo com as 

necessidades de despesa manifestadas pelos serviços, foram presentes a 18ª 

Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013, no valor de 12.350,00 €, 

que compreende a 16ª Alteração ao Orçamento da Despesa e a 9ª Alteração ao Plano 

de Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O órgão executivo deliberou por maioria com a abstenção do Vereador Bárbolo 

Palhau, aprovar a mesma e ratificar o ato do Presidente da Câmara datado de 26 de 

julho de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------------------ 

------------ 5. REVISÃO DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS;------------------

------------ No seguimento da aprovação da adenda à Tabela de taxas aprovada 

pela Assembleia Municipal em sessão de 01/07/2013, foi presente a revisão 

global da tabela de taxas do Município, publicada no D.R.,II Serie, nº 24, de 2 

de fevereiro de 2012, e respetiva adenda já referida, decorrente da adaptação 

ao Decreto Lei nº 48/2011, de 1 de abril, e demais diplomas adaptados ao 

Decreto Lei nº 92/2010 de 26 de julho e restante legislação em vigor. --------------

------------ O órgão executivo deliberou por maioria, com duas abstenções, 

nomeadamente dos Vereadores Bárbolo Palhau e Américo Tomé, aprovar a 
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revisão da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais, bem como submetê-la 

a discussão pública nos termos da lei. --------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 

------------ 6. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS SOLICITADO PELO MOTO CLUBE 

ABUTRES DO DOURO; ------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o requerimento do Moto Clube Abutres do Douro, a solicitar 

isenção do pagamento de taxas de emissão de Licença de Prova Desportiva – 15ª 

Concentração Motard, a realizar nos dias 27 e 28 de julho de 2013 em Sendim. -----------

------------ Nos termos do art.º 10 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, o órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar e ratificar o ato do 

Presidente da Câmara datado de 26 de julho de 2013 e isentar a mesma do pagamento 

das referidas taxas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado também aprovar este assunto em minuta. -------------------------------- 

------------ 7. APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL – “FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (BTN) COM 

POTÊNCIA INFERIOR A 10,35 KVA, EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) COM POTÊNCIA 

IGUAL OU SUPERIOR A 10,35 KVA, PARA BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), EM MÉDIA 

TENSÃO (MT) E ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NO ÂMBITO DO SISTEMA ELÉTRICO NÃO 

VINCULADO PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO”; -------------------

------------ Foi presente a Minuta do Contrato do Concurso Público Internacional – 

Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão (BTN) com potência inferior a 

10,35 kVA, em Baixa Tensão Normal (BTN) com potência igual ou superior a 

10,35 kVA, para Baixa Tensão Especial (BTE), em Média Tensão (MT) e 

Iluminação Pública (IP) no âmbito do Sistema Elétrico não vinculado para as 

instalações do Município de Miranda do Douro, adjudicado à empresa EDP 

Comercial – Comercialização de Energia S.A.. ---------------------------------------------------

------------ O órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar a mesma.----------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 

------------ 8. AUTO DE MEDIÇÃO Nº7 REFERENTE À OBRA – AV. LUÍS DE CAMÕES E PARTE DA 

AV. VALE DE MORAIS EM PICOTE; ---------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o auto de medição nº 7 referente à obra – Av. Luís de 

Camões e parte da Av. Vale de Morais em Picote, adjudicada à firma Anteros, 
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Sociedade de Construção e Obras Públicas S.A., do valor de 16.461,60 € 

(dezasseis mil, quatrocentos e sessenta e um euros e sessenta cêntimos) 

acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------ De acordo com a informação dos técnicos desta Câmara, o órgão 

executivo deliberou por unanimidade aprovar o referido auto. --------------------------

------------ Mais foi deliberado por unanimidade aprovar este assunto em minuta.  

------------ 9. AUTO DE MEDIÇÃO Nº6 REFERENTE À OBRA – CONDUTA ELEVATÓRIA DO 

BARROCAL DO DOURO ATÉ SENDIM; -----------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o auto de medição nº 6 referente à obra – Conduta 

Elevatória do Barrocal do Douro até Sendim, adjudicada à firma Inertil, 

Sociedade Produtora de Inertes, Lda., do valor de 40.402,15 € (quarenta mil, 

quatrocentos e dois euros e quinze cêntimos) acrescido de IVA. ------------------------

------------ De acordo com a informação dos técnicos desta Câmara, o órgão 

executivo deliberou por unanimidade aprovar o referido auto. --------------------------

------------ Mais foi deliberado por unanimidade aprovar este assunto em minuta.  

------------ 10. AUTO DE MEDIÇÃO Nº6 REFERENTE À OBRA – REQUALIFICAÇÃO URBANA DA 

RUA DA ERMIDA EM SENDIM;---------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Foi presente o auto de medição nº 6 referente à obra – Requalificação 

Urbana da Rua da Ermida em Sendim, adjudicada à firma Inertil, Sociedade 

Produtora de Inertes, Lda., do valor de 83.812,20 € (oitenta e três mil, 

oitocentos e doze euros e vinte cêntimos) acrescido de IVA. -----------------------------

------------ De acordo com a informação dos técnicos desta Câmara, o órgão 

executivo deliberou por unanimidade aprovar o referido auto. --------------------------

------------ Mais foi deliberado por unanimidade aprovar este assunto em minuta.  

------------ Por se verificar a urgência das deliberações seguintes, foi 

deliberado, por unanimidade, dos membros presentes, e, em conformidade 

com o estabelecido no art.º 83.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, incluir nesta reunião mais 

dois assuntos na Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------------------- 

------------ 11. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE COIMAS PARA A EMPREITADA – CONDUTA 

ELEVATÓRIA DO BARROCAL DO DOURO ATÉ SENDIM; --------------------------------------------------

------------ Foi presente o pedido da empresa Inertil, Sociedade Produtora de 



 

 REUNIÃO DE 2 DE AGOSTO DE  2013                                                  Fl - 6 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO DOURO                                          ATA N.º 17/2013 

 

Inertes, Lda. a solicitar a não aplicação de sanções pelo atraso na execução da 

obra em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------

------------ De acordo com a informação do Chefe da Divisão de Obras Municipais 

e nos termos do art.º 403 do CCP, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade e em minuta aprovar o solicitado, atendendo não haver prejuízo 

real para o dono da obra e desde que se mantenha o cronograma financeiro 

apresentado com a proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

------------ 12. COMPENSAÇÃO PELA INTEGRAÇÃO DA LOJA PINGO DOCE NO CIRCUITO 

MUNICIPAL DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS EQUIPARADOS A URBANOS; 

------------ Para efeitos da compensação pelos custos resultantes da integração da 

recolha dos resíduos sólidos do Pingo Doce, a Câmara Municipal de acordo com 

a informação da Chefe de Divisão de Urbanismo, deliberou por unanimidade 

aprovar a tarifa especial fixa do valor de 376,00 €/mês a aplicar ao Pingo Doce 

e que será cobrada em vez da tarifa de gestão de resíduos sólidos urbanos. -----

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 

------------ 13. INFORMAÇÕES. -------------------------------------------------------------------------------- 

------------ ADENDA: Os documentos cujo teor não foi transcrito para a presente 

ata, depois de assinados e rubricados em todas as suas folhas, encontram-se 

arquivados na pasta n.º 4/2013, própria para arquivo dos documentos anexos 

à respetiva ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENCERRAMENTO 

------------ Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara, declarou encerrada a ordem de trabalhos eram 10.15 

horas pelo que de tudo, para constar se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara e pela Secretária. ---------------------- 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 


