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ATA N.º 12/2013 

(Contém 4 páginas)  

 

------------ Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, 

pelas 14.35h, nesta Cidade de Miranda do Douro no edifício dos Paços do 

Concelho e sala de reuniões, realizou-se a reunião extraordinária 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 e Dr.ª Anabela Piedade Afonso Torrão. ------------------------------------ 

------------ Os Vereadores Dr. Fernando Nuno Bárbolo Palhau e Eng.º Américo Luís 

do Vale Tomé faltaram, tendo o Vereador Bárbolo Palhau telefonado a avisar da 

sua falta de comparência à reunião, por motivos profissionais. -------------------------  

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

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

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

1. 2ª Revisão Orçamental ao Orçamento da Câmara Municipal de 2013; 

2. Ratificação da 10ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 

2013; 

3. Douro Superior, Associação de Desenvolvimento. – Perda da Qualidade de 

Associado; 

4. Ratificação da adjudicação da obra – Reservatório de Vila Chã; 

5. Pedido de não aplicação de coimas para obra – Requalificação Urbanística 

em Palaçoulo; 

6. 6ª Redução da Caução referente ao Loteamento 03/2011 de Manuel 

Alexandre Fernandes Pássaro; 

7. Regulamento do Concurso Concelhio de Bovinos da Raça Mirandesa; 

8. Apreciação e aprovação do Plano de Transportes Escolares para o ano 

letivo 2013/2014; 

ORDEM DO DIA 

------------ 1. 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2013; 

------------ Foram presentes a 2ª Revisão ao Orçamento da  Receita, a 2ª Revisão 
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ao Orçamento da Despesa, a 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e 

a 2ª Revisão ao Plano de Atividades Municipais. ------------------------------------------------

------------ As revisões implicam um aumento da despesa de 2.550.960,00 €, dos 

quais 924.500,00 € na despesa corrente e 1.629.460,00 € nas despesas de 

capital a serem financiadas por 1.386.768,24 € de receita corrente, 600.000,00 

€ de receita de capital e por 564.191,76 € por incorporação do saldo final das 

operações orçamentais de 2012. ----------------------------------------------------------- O 

órgão executivo deliberou por unanimidade aprovar o exposto e submeter o 

assunto à Digníssima Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- Foi 

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

------------ 2. RATIFICAÇÃO DA 10ª 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 9ª 

alteração orçamental ao orçamento da despesa no valor de 152.230,00€. ---------

------------ De acordo com o exposto, o órgão executivo deliberou por 

unanimidade aprovar a mesma e ratificar o ato do Presidente da Câmara datado 

de 23 de maio de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------

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

------------ 3. DOURO SUPERIOR, ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO. – PERDA DA 

QUALIDADE DE ASSOCIADO; ----------------------------------------------------------------------------------

------------ Foram presentes os Estatutos do Douro Superior, Associação de 

Desenvolvimento, bem como informação do Chefe de Divisão Administrativa e 

Financeira, sobre a desvinculação do Município de Miranda do Douro da 

referida Associação. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

unanimidade aprovar a proposta de desvinculação referida e submete-la à 

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

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

------------ 4. RATIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DA OBRA – RESERVATÓRIO DE VILA CHÃ; -------

------------ Depois de se proceder a audiência prévia dos concorrentes de acordo 

com o artigo 147 do CCP e tendo sido cumprido o prazo previsto no artigo 
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123, foi presente o relatório final, fundamentado nos termos do artigo 148 do 

CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ De acordo com a informação do Júri do Procedimento, o órgão 

executivo deliberou por unanimidade aprovar e ratificar a adjudicação da obra – 

Reservatório de Vila Chã, à empresa Inertil, Sociedade Produtora de Inertes, 

Lda., pelo valor de 143.787,95 € acrescido de Iva. --------------------------------------------

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

------------ 5. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE COIMAS PARA OBRA – REQUALIFICAÇÃO 

URBANÍSTICA EM PALAÇOULO; -------------------------------------------------------------------------------

------------ Foi presente o pedido da empresa FESAPI Reabilitação, 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. --------------------------------------------------------------------------- 

------------ 6. 6ª REDUÇÃO DA CAUÇÃO REFERENTE AO LOTEAMENTO 03/2011 DE MANUEL 

ALEXANDRE FERNANDES PÁSSARO; -------------------------------------------------------------------------

------------ Relativamente ao assunto em epígrafe, foi presente a informação dos 

técnicos da Divisão de Obras Municipais. ---------------------------------------------------------

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

unanimidade aprovar a 6ª redução da caução, do valor de 112.393,22 € (cento 

e doze mil, trezentos e noventa e três euros e vinte e dois cêntimos), ficando 

ainda a caução do valor de 85.701,19 €. ----------------------------------------------------------

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

------------ 7. REGULAMENTO DO CONCURSO CONCELHIO DE BOVINOS DA RAÇA MIRANDESA; 

------------ Foi presente o Regulamento do Concurso Concelhio de Bovinos de 

Raça Mirandesa, bem como a relação de prémios a atribuir. ------------------------------

------------ O órgão executivo deliberou por unanimidade, aprovar o mesmo, 

assim como aprovar o valor dos prémios a atribuir do montante de 5.525,00€ 

(cinco mil, quinhentos e vinte e cinco euros). ----------------------------------------------------

------------ Foi deliberado ainda aprovar este assunto em minuta. ------------------------- 
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------------ 8. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O 

ano letivo 2013/2014; -----------------------------------------------------------------------------------

------------ Pela Vereadora Anabela Torrão apresentou o assunto, referindo que a 

organização e gestão dos transportes escolares constituem competência dos 

Municípios e que o presente plano de transportes escolares contempla 8 

circuitos, sendo um realizado por uma viatura municipal e os restantes pela 

Empresa Santos, Viagens e Turismo, única concessionária de transportes 

públicos no concelho de Miranda do Douro. -----------------------------------------------------

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

unanimidade aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 

2013/2014 e submeter o mesmo à digníssima Assembleia Municipal. ---------------

------------ 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 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 15.00 

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

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 


