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ATA N.º 02/2014 

(Contém 10 páginas)  

 

------------ Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e catorze, 

pelas 15.00h, 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 

Rodrigues, Dr.ª Anabela Piedade Afonso Torrão e Dra. Helena Maria da Silva 

Ventura Barril. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ O Vereador Dr. António Nuno Marcos Rodrigues, não esteve presente 

por motivos profissionais, tendo apresentado justificação da falta, a qual foi 

considerada justificada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

I – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 

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

tesouraria, relativo ao dia 24 de janeiro de 2014 que acusava (m) o (s) seguinte 

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

------------ Saldo em operações orçamentais – 1.178.663,38 € (um milhão, cento e 

setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três euros e trinta e oito cêntimos 

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

------------ Saldo em operações não orçamentais – 467.036,38 € (quatrocentos e 

sessenta e sete mil, trinta e seis euros e trinta e oito cêntimos).-------------------------  

 

III – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

------------ Não houve qualquer informação ou intervenção neste período. ------------ 
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IV - ORDEM DO DIA (ARTº 18º DO C.P.A.): 

1. Aprovação de novas candidaturas aos auxílios económicos, referente aos 

alunos do Ensino Pré-Escolar e 1º CEB pertencentes ao Agrupamento de 

Escolas de Miranda do Douro; 

2. Regulamento do I Concurso de Bola Doce Mirandesa; 

3. Regulamento do I Concurso de Tabafeia; 

4. Aprovação da Proposta de Celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal 

e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro; 

5. Prolongamento do horário de funcionamento até às 4 h da manhã do 

Bar/gelataria Trinus; 

6. Pedido de cedência a titulo gratuito da sepultura nº 157 do talhão M do 

Cemitério Municipal; 

7. 2º Aditamento ao Contrato inicial de Cessão de Exploração do Bar do Parque 

Urbano do Rio Fresno; 

8. Previsão de Custos – Canil Intermunicipal – ano de 2014; 

9. Ratificação da Minuta do Contrato – Prestação de Serviços para o Controle de 

Qualidade das Águas para Consumo Humano e das Piscinas Municipais do 

Concelho de Miranda do Douro – 2014; 

10. Prorrogação do Contrato de Financiamento e de Avença – GIP – Gabinete 

de Inserção Profissional; 

11. Retificação do Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 

2013/2014; 

12. Assunção de compromissos plurianuais – Ano de 2014; 

13. Aquisições de serviços no âmbito da autorização genérica para dispensa 

de parecer prévio da Câmara Municipal; 

14. Centros Municipais de Operações de Emergência e Proteção Civil. 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro e de Sendim; 

15. Autorização de despesa de Prestação de Serviços pela Resíduos do 

Nordeste para o ano 2014; 

16. 2ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2014; 
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ORDEM DO DIA 

 

------------ 1. APROVAÇÃO DE NOVAS CANDIDATURAS AOS AUXÍLIOS ECONÓMICOS, REFERENTE 

AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE MIRANDA DO DOURO; -------------------------------------------------------------------------

------------ Foram presentes novas candidaturas a auxílios económicos, referentes 

a três alunos do ensino pré-escolar e 1º CEB do Agrupamento de Escolas de 

Miranda do Douro relativas ao ano letivo 2013/2014. ---------------------------------------

------------ Nos termos da Lei e de acordo com a informação prestada pela técnica 

superior, o órgão executivo deliberou por unanimidade, aprovar as referidas 

candidaturas a auxílios económicos. ----------------------------------------------------------------

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

------------ 2. REGULAMENTO DO I CONCURSO DE BOLA DOCE MIRANDESA; -----------------------

------------ Pela Vereadora Anabela Torrão foi apresentado o assunto em 

referência, onde informou que no âmbito do evento “Festival de Sabores 

Mirandeses 2014”, o Município em conjunto com a Associação de Produtores 

Gastronómicos de Terras de Miranda, pretende levar a efeito o I Concurso de 

Bola Doce Mirandesa. --------------------------------------------------------------------------------------

------------ Perante o exposto, o órgão executivo deliberou por unanimidade 

aprovar o proposto e respetivo Regulamento. ---------------------------------------------------

------------ Mais foi deliberado aprovar este ponto em minuta. ------------------------------  

------------ 3. REGULAMENTO DO I CONCURSO DE TABAFEIA; -----------------------------------------

------------ Pela Vereadora Anabela Torrão foi apresentado o assunto em 

referência, onde informou que no âmbito do evento “Festival de Sabores 

Mirandeses 2014”, o Município em conjunto com a Associação de Produtores 

Gastronómicos de Terras de Miranda, pretende levar a efeito o I Concurso de 

Tabafeia (alheira Mirandesa). ---------------------------------------------------------------------------

------------ Perante o exposto, o órgão executivo deliberou por unanimidade 

aprovar o proposto e respetivo Regulamento. ---------------------------------------------------

------------ Mais foi deliberado aprovar este ponto em minuta. ------------------------------  
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------------ 4. APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRANDA DO 

DOURO; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Relativamente ao assunto supracitado, foi presente a informação da 

técnica superior, que informa da necessidade de celebrar um protocolo com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, o 

qual terá a duração de oito meses (janeiro/agosto de 2014), a fim de apoiar a 

referida associação no desenvolvimento de atividades desportivas, lúdicas e 

educativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Neste sentido, o órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de celebração do referido protocolo, assim como atribuir um subsídio 

do valor de 39.028,72 €, para fazer face às despesas inerentes às atividades 

anteriormente referidas. ----------------------------------------------------------------------------------

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

------------ 5. PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 4 H DA MANHÃ DO 

BAR/GELATARIA TRINUS; --------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente a informação da Assistente Técnico desta Câmara, que 

informa do requerimento apresentado pelo gerente do estabelecimento de 

bebidas “Bar/Gelataria Trinus, onde solicita prolongamento do horário de 

funcionamento até às 04.00 h da manha. ---------------------------------------------------------

------------ De acordo com os pareceres do Presidente da Junta de Freguesia de 

Miranda do Douro e da Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro, 

o órgão executivo deliberou por unanimidade dos presentes aprovar o 

solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------ 6. PEDIDO DE CEDÊNCIA A TÍTULO GRATUITO DA SEPULTURA Nº 157 DO TALHÃO 

M DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; --------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente a carta de Ana Rita Domingues Ferreira, em que solicita a 

concessão a título gratuito da sepultura nº 157 do talhão M do Cemitério 

Municipal, onde estão depositados os restos mortais de seu pai, António Nuno 

Joaquim Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Atendendo às circunstâncias, nomeadamente na defesa de uma causa 
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pública, em que ocorreu a morte do Bombeiro Voluntário em causa, no incêndio 

de Cicouro, e nos termos do nº1 do art.º 44º do Regulamento do Cemitério 

Municipal de Miranda do Douro, o órgão executivo deliberou por unanimidade, 

a título excecional, aprovar a Concessão da sepultura nº 157 do talhão M do 

Cemitério Municipal de Miranda do Douro, a título gratuito, a Ana Rita 

Domingues Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

------------ 7. 2º ADITAMENTO AO CONTRATO INICIAL DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO BAR 

DO PARQUE URBANO DO RIO FRESNO; ---------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o 2º Aditamento ao Contrato inicial da cessão de 

exploração do Bar do Parque Urbano do Rio Fresno. -----------------------------------------

------------ De acordo com a Jurista desta Câmara Municipal, o órgão executivo 

deliberou por unanimidade aprovar o mesmo. --------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda dar poderes ao Presidente da Câmara para assinar 

o referido Aditamento ao Contrato. ------------------------------------------------------------------

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

------------ 8. PREVISÃO DE CUSTOS – CANIL INTERMUNICIPAL – ANO DE 2014; -----------------

------------ Relativamente ao assunto supracitado, foi presente a informação do 

Veterinário Municipal, que informa da previsão de custos com o anil 

Intermunicipal, para o ano de 2014. -----------------------------------------------------------------

------------ Nos termos da proposta de Cabimento, o órgão executivo deliberou 

por unanimidade aprovar o valor de 20.415,64 €, para transferências correntes 

a suportar com o funcionamento e manutenção do Canil Intermunicipal. ----------- 

------------ 9. RATIFICAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O 

CONTROLE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO E DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS DO CONCELHO DE MIRANDA DO DOURO – 2014; --------------------------------------

------------ Foi presente a minuta do contrato de Prestação de Serviços para o 

Controlo de Qualidade das Águas para Consumo Humano e das Piscinas 

Municipais do Concelho de Miranda do Douro – 2014. --------------------------------------

------------ O órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar e ratificar o ato 

do Presidente da Câmara datado de 10 de janeiro de 2014. ------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 
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------------ 10. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E DE AVENÇA – GIP – 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL; -------------------------------------------------------------------

------------ Tendo sido aprovada a 2ª Prorrogação da Autorização de 

funcionamento ao abrigo da Portaria nº 127/2009, de 30 de Janeiro, alterada 

pela Portaria nº 298/2010, de 1 de junho e Aditamento ao Contrato de 

Objetivos do Gabinete de Inserção Profissional, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade e em minuta, aprovar a aceitação da prorrogação do 

financiamento, assim como do Contrato de Avença com a animadora Susete 

Anilda Gonçalves Pires, pelo período de 3 meses. --------------------------------------------- 

------------ 11. RETIFICAÇÃO DO PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 

2013/2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ A Vereadora Anabela Torrão apresentou o assunto, referindo que as 

deliberações anteriormente tomadas em reunião de Câmara e Assembleia 

Municipal não foram devidamente expressas. ---------------------------------------------------

------------ Nestes termos, o órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar o 

Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2013/2014, a sua adjudicação 

à Empresa Santos, Viagens e Turismo, e aprovar ainda a assunção de 

compromissos plurianuais do referido plano para o ano letivo 2013/2014. --- 

------------ Foi deliberado ainda submeter este assunto à digníssima Assembleia 

Municipal e aprovar o mesmo em minuta. -------------------------------------------------------- 

------------ 12. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – ANO DE 2014; --------------------

------------ Relativamente ao assunto em epígrafe foi presente a informação do 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira do seguinte teor: -------------------------

------------ “A alínea c) do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de janeiro estipula 

que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua 

forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e 

financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal, quando envolvam entidades da 

administração local. ----------------------------------------------------------------------------------------

------------ Por deliberação da Assembleia do dia 27/12/2012, sob proposta da 

Câmara Municipal em reunião realizada no dia 7/12/2012, foi concedida pela 
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primeira à segunda uma autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal para assunção de compromissos plurianuais 

durante a vigência do orçamento municipal para o ano de 2013, nos termos 

dos nºs 1 a 4 da referida autorização. --------------------------------------------------------------

------------ Nestes termos informo que os seguintes contratos/protocolos devem 

ser, porque assumidos no ano de 2013, remetidos à assembleia Municipal para 

apreciação e conhecimento, por preverem para o ano de 2014 e seguintes os 

seguintes encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Compromisso para Exercícios futuros 

Contrato/ 

Protocolo 

N.C.D.  

Número 

Contratação 

de Dívida 

 

Designação 

 

Valor 

Contrato 

 

Ano 

 

Valor 

 

Orgâ 

nica 

 

Econó 

mica 

EIPMiranda 381 Protocolo 

EIPMiranda 

 

 

 

90.609,89€ 

 

2014 

 

30.143,78 € 

02 040701 

EIPMiranda 381 Protocolo 

EIPMiranda 

 

2015 

 

30.143,78 € 

02 040701 

EIPMiranda 381 Protocolo 

EIPMiranda 

 

2016 

 

15.189,32 € 

02 040701 

EIPSendim 382 Protocolo 

EIPSendim 

 

 

 

90.631,99€ 

 

2014 

 

30.143,78 € 

02 040701 

EIPSendim 382 Protocolo 

EIPSendim 

 

2015 

 

30.143,78 € 

02 040701 

EIPSendim 382 Protocolo 

EIPSendim 

 

2016 

 

27.822,27 € 

02 040701 

 

 

5/2013 

 

 

383 

Manutenção 

e licenças 

de Software 

e Apoio 

Técnico 

 

 

22.501,74€ 

 

 

2014 

 

 

15.499,22 € 

 

 

02 

 

 

040701 

Nota: A abreviatura EIP, significa Equipas de Intervenção Permanente. “-------------- 

------------ De acordo com a mesma, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade aprovar a assunção de compromissos plurianuais para o ano 2014 

e seguintes, conforme quadro de encargos acima mencionados, referente aos 
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protocolos das EIP, assim como submeter o mesmo a aprovação da Digníssima 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ O Vereador Ilídio Rodrigues não discutiu nem votou por pertencer aos 

corpos gerentes da Associação do Bombeiros de Sendim. --------------------------------- 

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

------------ 13. AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA 

DISPENSA DE PARECER PRÉVIO DA CÂMARA MUNICIPAL; -----------------------------------------------

------------ Relativamente ao assunto supracitado e de acordo com o aprovado em 

reunião de Câmara do dia 1 de fevereiro do ano de 2013, foi presente a lista de 

aquisições de serviços efetuados no segundo semestre de 2013 ao abrigo da 

autorização genérica, emitida nos termos do art.º 75º da Lei do Orçamento de 

Estado de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O órgão executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------- 

------------ 14. CENTROS MUNICIPAIS DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL. 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MIRANDA DO DOURO E DE SENDIM; ---------

------------ No seguimento do protocolo celebrado com as Associações de 

Bombeiros Voluntários do Concelho para dotar cada uma das corporações com 

4 operadores de central telefónica, na reunião de Câmara do dia 7 de 

Dezembro de 2009, foram revistos os valores a atribuir a cada uma das 

corporações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Neste contexto, o órgão executivo deliberou por unanimidade 

continuar a comparticipar e dar continuidade à atividade prestada neste âmbito 

pelas corporações, e aprovar a despesa para 2014, do valor de 44.101,59 € 

para cada uma das corporações, conforme o quadro seguinte: -------------------------- 

Ano 2014 

Prot.Civil Venc. 

Base 

Sub.Ref. Dias 

Ano 

Valor Mensal 

Venc. 

Tx. 

S.Social 

Val. 

S.Social 

Mensal 

4 Elementos 583,58€ 4.27 € 242 2.334,32 € 22,30 % 520,55 € 

Transferência 44.101,59 € 

Nota: A comparticipação financeira tem enquadramento no projeto 2009/A/17.  
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------------ O Vereador Ilídio Rodrigues não discutiu nem votou por pertencer aos 

corpos gerentes da Associação do Bombeiros de Sendim. --------------------------------- 

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

------------ 15. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RESÍDUOS DO 

NORDESTE PARA O ANO 2014; ------------------------------------------------------------------------------

------------ Relativamente ao assunto supracitado, foi presente a informação do 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, onde informa que a despesa com 

os serviços prestados pela Resíduos do Nordeste, no âmbito da varredura, 

recolha e tratamento de lixos orçam em 472.818,13 € para o ano de 2014. 

Informou ainda que a respetiva despesa tem enquadramento orçamental no 

projeto 2006/A/223, rubrica económica 02/020225. ---------------------------------------

------------ Perante o exposto, o órgão executivo deliberou por unanimidade 

autorizar a referida despesa. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

------------16. 2ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2014; ------  

----------- Para efeitos de ajustamento provocados pela Lei do Orçamento de 

Estado, nomeadamente com as reduções remuneratórias dos trabalhadores e 

aumento da comparticipação da entidade patronal para a Caixa Geral de 

Aposentações, de 20% para 23,75%, quer de pedidos de aquisição formulados 

pelos serviços do Município, foi presente a 2ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa para 2014, no valor de 178.000,00 € a nível da despesa 

corrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Tendo sido delegada competência no Presidente da Câmara em 

reunião de Câmara de 11/10/2013, de acordo com a alínea d) do nº 1 do artº 

33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, o órgão executivo tomou conhecimento 

da aprovação pelo Presidente da Câmara de 16/01/2014, da 2ª Modificação 

Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2014. ----------------------------------------------- 

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

------------ 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 1/2014, própria para arquivo dos documentos anexos 

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

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

Presidente da Câmara, declarou encerrada a ordem de trabalhos eram 16.10 

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. ----------------------- 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 


