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ATA N.º 15/2013
(Contém 5 páginas)
------------ Aos cinco dias do mês de julho 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 é secretariada por, Avelina Maria Barril Vieira, Assistente
Técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Colocada a votação a ata da reunião anterior foi aprovada por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA
------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de
tesouraria, relativo ao dia 4 de julho de 2013 que acusava (m) o (s) seguinte (s)
saldo (s): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saldo em operações orçamentais – 883.175,70 € (oitocentos e oitenta
e três mil, cento e setenta e cinco euros e setenta cêntimos). --------------------------------------- Saldo em operações não orçamentais – 506.279,97 € (quinhentos e
seis mil duzentos e setenta e nove euros e noventa e sete cêntimos).-----------------

ORDEM DE TRABALHOS
1.

Pedido de apoio financeiro solicitado pela Comissão de Festas da Cidade de
Miranda do Douro e de Santa Bárbara;

2.

Pedido de apoio solicitado pelo Centro de Musica Tradicional – Sons da Terra,
para realização do 14 Festival Intercéltico de Sendim;

3.

Regulamento relativo às Olimpíadas Desportivas Intergeracionais a realizar no
dia 14 de Julho;

4.

13ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013;
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5.

Renovação do direito de ocupação da Banca de Peixe nº 2 do Mercado Municipal;

6.

Pedido de Isenção do pagamento de taxas de ocupação requerido pela Junta de
Fabriqueira de Sendim;

7.

Pedido de Isenção do Pagamento de taxas de ligação de água e de Saneamento
requerido pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São João Batista de
Cicouro;

8.

Pedido de não aplicação de coimas relativamente à empreitada – Conduta
Elevatória do Barrocal do Douro até Sendim;

9.

Auto de Medição nº 2 referente à obra – Requalificação Urbanística em
Palaçoulo;

10.

Auto de Medição nº 6 referente à obra – Avenida Luís de Camões e parte da
Avenida Vale de Morais em Picote;

11.

Auto de Medição nº 5 referente à obra – Arranjo Urbanístico em Sendim;

12.

Informações.

ORDEM DO DIA
------------ 1. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO SOLICITADO PELA COMISSÃO DE FESTAS DA

CIDADE DE MIRANDA DO DOURO E DE SANTA BÁRBARA; ------------------------------------------------------------- Foi presente o pedido de apoio financeiro solicitado pela Comissão de Festas
da Cidade e de Santa Bárbara. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador Bárbolo Palhau questionou o porque do valor 26.250,00€, ao qual
respondeu o Presidente da Câmara que foi o mesmo valor atribuído no ano passado.--------------- Colocado a votação, foi deliberado por maioria, com a abstenção do Vereador
Bárbolo Palhau, aprovar a atribuição do montante de 26.250,00 €, à Comissão de
Festas da Cidade e de Santa Bárbara, como comparticipação para realização das
respetivas festividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ----------------------------------------------- 2. PEDIDO DE APOIO SOLICITADO PELO CENTRO DE MUSICA TRADICIONAL – SONS DA
TERRA, PARA REALIZAÇÃO DO 14º FESTIVAL INTERCÉLTICO DE SENDIM; --------------------------------------------- Foi presente a carta do Centro de Musica Tradicional – Sons da Terra a
solicitar apoio para a realização do 14º Festival Intercéltico de Sendim. ----------------------------------- O órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar atribuir uma
comparticipação no valor de 4.800,00€. ---------------------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ---------------------------------------
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------------ 3. REGULAMENTO RELATIVO ÀS OLIMPÍADAS DESPORTIVAS INTERGERACIONAIS A
REALIZAR NO DIA

14 DE JULHO; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

presente

Foi

o

Regulamento

relativo

às

Olimpíadas

Desportivas

Intergeracionais a realizar no dia 14 de Julho do ano em curso. ---------------------------------------------- O órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar o mesmo, bem como a
relação de prémios a atribuir no valor de 2.350,00 €. ------------------------------------------------------------- Foi deliberado também aprovar este ponto em minuta. ---------------------------------------------- 4. 13ª 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 13ª
Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013, que compreende a 11ª
Alteração ao Orçamento da Despesa e a 7ª Alteração ao Plano de Atividades. -------------------------- O órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar a mesma e ratificar o
ato do Presidente da Câmara datado de 01 de julho de 2013. ------------------------------------------------- Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ----------------------------------------------- 5. RENOVAÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DA BANCA DE PEIXE Nº 2 DO MERCADO
MUNICIPAL; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente a informação da Assistente Técnica referente ao contrato de
arrendamento da banca de peixe nº2 do Mercado Municipal. -------------------------------------------------- De acordo com a mesma e nos termos do artº 6º, ponto 1 do Regulamento do
Mercado Municipal, o órgão executivo deliberou por unanimidade, renovar o direito de
ocupação da mesma ao Sr. José Manuel Peres Rodrigues, pelo valor de 45,00€/mês,
pelo prazo de 5 anos, com efeitos a partir de Janeiro de 2013. ----------------------------------------------- Deliberou ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------------------------------------- 6. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO REQUERIDO PELA
JUNTA DE FABRIQUEIRA DE SENDIM; ------------------------------------------------------------------------------------------ Foi presente o requerimento da Junta Fabriqueira de Sendim – Fábrica da Igreja
Paroquial de S. Pedro de Sendim, a solicitar isenção do pagamento de taxas de
ocupação da via pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com a informação da Chefe de Divisão de Urbanismo e nos termos
do atº 10 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, o órgão executivo
deliberou por unanimidade isentar a mesma do pagamento das referidas taxas. --------------------- Foi deliberado também aprovar este assunto em minuta. ------------------------------------------- 7. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E DE
SANEAMENTO REQUERIDO PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SÃO JOÃO
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BATISTA DE CICOURO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi presente o requerimento da Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
São João Batista de Cicouro, a solicitar isenção do pagamento de taxas de ligação de
água e ligação de saneamento para a Igreja Paroquial de Cicouro. ------------------------------------------- De acordo com a informação do Chefe de Divisão de Águas e Saneamento e
nos termos do artº 10º, ponto 2, alínea c) do Regulamento de taxas e outras receitas
municipais, o órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar o solicitado. ---------------------- Deliberou ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------------------------------------ 8. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE COIMAS RELATIVAMENTE À EMPREITADA – CONDUTA
ELEVATÓRIA DO BARROCAL DO DOURO ATÉ SENDIM; -----------------------------------------------------------

------------ Foi presente o pedido da empresa Inertil, Sociedade Produtora de
Inertes, Lda. a solicitar a não aplicação de sanções pelo atraso na execução da
obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com a informação do Técnico 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 9. AUTO DE MEDIÇÃO Nº 2 REFERENTE À OBRA – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA EM
PALAÇOULO; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o auto de medição nº 2 referente à obra – Requalificação
Urbanística em Palaçoulo, adjudicada à firma FESAPI, Reconstrução, Lda., do
valor de 40.645,19 € (quarenta mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e
dezanove 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 nº 6 referente à obra – Avenida Luís de Camões e
parte da Avenida Vale de Morais em Picote; -------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o auto de medição nº 6 referente à obra – Avenida Luís de
Camões e parte da Avenida Vale de Morais em Picote, adjudicada à firma
Anteros, Sociedade de Construção e Obras Públicas, S.A., do valor de 28.825,00
€ (vinte e oito mil, oitocentos e vinte e cinco euros) acrescido de IVA. ---------------
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------------ 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.
------------ 11. AUTO DE MEDIÇÃO Nº 5 REFERENTE À OBRA – ARRANJO URBANÍSTICO EM SENDIM; -

------------ Foi presente o auto de medição nº 5 referente à obra – Arranjo
Urbanístico em Sendim, adjudicada à firma Anteros, Sociedade de Construção e
Obras Públicas, S.A., do valor de 8.663,60 € (oito mil, seiscentos e sessenta e
três 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.
------------ 12. INFORMAÇÕES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ O Vereador Bárbolo Palhau perguntou novamente pelo documentos solicitados
na penúltima reunião, ao qual o Presidente da Câmara respondeu que ainda não tinha
essa documentação, já que o Chefe de Divisão estava de férias. -----------------------------------

------------ 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 3/2013, 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 09.50
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. ---------------------_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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