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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/01/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Pedido de destaque de parcela de terreno, solicitada por Belmiro Curralo; Deliberado por unanimidade autorizar o destaque de parcela solicitado. 
2.2ª Hasta pública para alienação de sucata, propriedade da Câmara 
Municipal de Miranda do Douro. Adjudicação; 

Deliberado por unanimidade adjudicar a sucata ao Sr. António Manuel 
Barata Frexes. 

3. Pedido de libertação de garantia bancária referente à obra --- Arranjo 
Urbanístico do Espaço Adjacente do Lado Nascente e Largo da Igreja de 
Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade mandar libertar 30% da garantia bancária 
referente à obra - Arranjo Urbanístico do Espaço Adjacente do Lado 
Nascente e Largo da Igreja de Miranda do Douro. 

4.Proposta de Alteração de Preços do Matadouro de Miranda do Douro; Deliberado por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 
5.1ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 1ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa de 2013. 
6.Adjudicação da empreitada --- Requalificação do Parque de Campismo 
Municipal de Santa Luzia; 

Deliberado por maioria, com uma abstenção, adjudicar a empreitada ao 
consórcio José António Parente, Lda. e QT Civil --- Engenharia e 
Reabilitação, S.A. pelo valor de 829.183,57 € acrescido de Iva. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Candidatura a auxílio Económico para o ano letivo 2012/2013; Deliberado por unanimidade aprovar a referida candidatura. 
2.Aumento dos Fundos Disponíveis. Fundos Disponíveis a Fevereiro de 
2013; 
 
 

Deliberado por unanimidade autorizar o aumento dos fundos 
disponíveis, mediante a utilização do saldo de operações orçamentais do 
ano anterior, a incorporar no cálculo do mês de fevereiro e eventual 
correção aquando da aprovação da conta de gerência do ano 2012. 

3.Acumulação de funções públicas com funções privadas do trabalhador 
Flávio Humberto Galego; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado de acordo com a 
informação prestada pela Jurista. Foi deliberado ainda, que em todas as 
situações idênticas, deverão ser adotadas medidas de controlo e 
fiscalização, pelo Chefe de Divisão correspondente, recomendação feita 
pela IGAL. 

4.Libertação de garantias bancárias referentes à obra --- Plano de 
Requalificação Urbano do Rio Fresno; 

Deliberado por unanimidade mandar libertar as garantias bancárias de 
acordo com a informação do Técnico da Divisão de Obras Municipais. 

5.Auto de Medição nº 1 referente à obra --- Requalificação Urbanística em 
Palaçoulo; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 
obra --- Requalificação Urbanística em Palaçoulo. 

6.Auto de Medição nº 1 referente à obra --- Avenida Luís de Camões e parte da 
Avenida Vale de Morais em Picote; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 
obra --- Avenida Luís de Camões e parte da Avenida Vale de Morais em 
Picote. 

7.Auto de Medição nº 1 referente à obra --- Adutora de Palaçoulo; Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 
obra --- Adutora de Palaçoulo. 

8.Auto de medição nº 5 referente à obra --- Rede de Saneamento em São 
Martinho; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de medição nº 5 referente à 
obra --- Rede de Saneamento em São Martinho. 

9.Protocolo celebrado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro. Equipas de 
Intervenção Permanente; 

Deliberado por unanimidade aprovar os encargos a suportar no ano de 

2013, bem como comunicar à ANPC o interesse na manutenção da EIP 

da Associação dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, e 

consequente celebração de novo protocolo. 
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10.Protocolo celebrado com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sendim. Equipas de Intervenção 
Permanente; 

Deliberado por unanimidade aprovar os encargos a suportar no ano de 

2013, bem como comunicar à ANPC o interesse na manutenção da EIP 

da Associação dos Bombeiros Voluntários de Sendim, e consequente 

celebração de novo protocolo. 
11.Protocolo celebrado com as Associações dos Bombeiros Voluntários de 
Miranda do Douro e Sendim. Centros Municipais de Operações de 
Emergência e Proteção Civil; 

Deliberado por unanimidade aprovar a transferência das verbas para as 

Corporações e celebrar os respetivos protocolos. 

12.Isenção do pagamento de taxas para ocupação da via pública à Acústica 
Médica; 

Deliberado por unanimidade isentar do pagamento de taxas para 
ocupação da via pública a Acústica Médica. 

13.Adjudicação da Prestação de Serviços para o Controle de Qualidade das 
Águas para Consumo Humano e da Piscinas Municipais do Concelho de 
Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade adjudicar a referida Prestação de Serviços, 

ao laboratório IAREN – Instituto da Água da Região Norte, pelo valor 

de 7.676,30 €, acrescido de Iva à taxa legal em vigor. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Candidaturas a auxílios económicos para os alunos do Pré-escolar e 1º 
Ciclo do Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade aprovar as referidas candidaturas. 

2.Alteração ao Regulamento interno da Universidade Sénior de Miranda do 

Douro; 
Deliberado por unanimidade aprovar a alteração ao Regulamento 

Interno da Universidade Sénior de Miranda do Douro. 

3.2ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 2ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa de 2013. 

4.Auto de Medição nº 1 referente à obra – Conduta Elevatória do Barrocal do 

Douro até Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 

obra --- Conduta Elevatória do Barrocal do Douro até Sendim. 

5.Auto de Medição nº 1 referente à obra – Requalificação Urbana da Rua da 
Ermida em Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 

obra – Requalificação Urbana da Rua da Ermida em Sendim. 

6.Pedido de não aplicação de coimas para a empreitada – Arranjo Urbanístico 

em Vale de Mira e Duas Igrejas; 
Deliberado por unanimidade 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. 

7.Pedido de não aplicação de coimas para a empreitada – Conduta Elevatória 

do Barrocal do Douro até Sendim; 
Deliberado por unanimidade 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. 

8.Parecer Prévio da Câmara Municipal à celebração/renovação de contratos 

de Prestação de Serviços; 
Deliberado por maioria, com uma abstenção, aprovar a proposta 

apresentada pelo Presidente da Câmara. 

9.Parecer prévio vinculativo nos termos do artº 75 da lei 66-B/2012 de 31 de 

Dezembro – LOE para 2013 – Aquisição de Serviços para o Controle de 
Qualidade das águas para consumo humano e das piscinas municipais do 

Concelho de Miranda do Douro – 2013; 

Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer prévio 

vinculativo à contratação de serviços para o controle de qualidade das 

águas para consumo humano e das piscinas municipais do Concelho de 

Miranda do Douro – 2013. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 15/02/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.3ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 3ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa de 2013. 

2.Programa de Apoio à Economia Local (PAEL); Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do aditamento ao 

Contrato de Empréstimo celebrado em 16/11/2012 – Programa de Apoio 

à Economia Local (PAEL). 

3.Libertação dos Reforços de Garantia referentes à obra – Arranjos 

Urbanísticos de Especiosa, Genísio, Malhadas e Póvoa; 
Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

4.Libertação dos Reforços de Garantia referentes à obra – Adequação da área 
envolvente da Zona Industrial de Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

5.Libertação dos Reforços de Garantia referentes à obra – Requalificação do 

Bairro Verde; 
Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

6.Libertação dos Reforços de Garantia referentes à obra – Estrada Municipal 
de Ifanes à Fronteira por Brandilanes; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

7.Libertação dos Reforços de Garantia referentes à obra – Rede de Águas e 

Saneamento em Pena Branca; 
Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado, de acordo com o 

parecer técnico. 

8.Libertação dos Reforços de Garantia referentes à obra – Arranjos 
Urbanísticos de Cicouro, Constantim, São Martinho, Paradela, Palancar, Pena 

Branca e Aldeia Nova; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

9.Abertura de Concurso para “Fornecimento de Energia Elétrica”; Deliberado por unanimidade abrir concurso, nos termos e de acordo 

com o parecer técnico. 

10.Pedido de não aplicação de Sanções na obra – Infraestruturas Elétricas e 

Telecomunicações na operação de loteamento de Palaçoulo; 
Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado, desde que se 

mantenha o cronograma financeiro apresentado com a proposta. 
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11.Auto de Medição nº 1 referente à obra – Arranjo Urbanístico em Vale de 

Mira e Duas Igrejas; 
Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 

obra – Arranjo Urbanístico em Vale de Mira e Duas Igrejas. 

12.Auto de Medição nº 2 referente à obra - Infraestruturas Elétricas e 

Telecomunicações na operação de loteamento de Palaçoulo; 
Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 

obra - Infraestruturas Elétricas e Telecomunicações na operação de 

loteamento de Palaçoulo. 

13.Auto de Medição nº 2 referente à obra - Adutora de Palaçoulo; Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 

obra - Adutora de Palaçoulo. 

14.Auto de Medição nº 1 de Revisão de Preços referente à obra – Conversão 

de Edifício Escolar em Arquivo Municipal de Miranda do Douro; 
Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 de Revisão 

de Preços. 

15.Auto de Medição nº 23 referente à obra – Requalificação Urbana do 

Bairro Verde; 
Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 23 referente 

à obra – Requalificação Urbana do Bairro Verde. 

16.Assunção de compromissos plurianuais – Ano de 2012; Deliberado por maioria, com dois votos contra, aprovar a assunção de 

compromissos plurianuais – Ano de 2012, de acordo com a informação 

presente do Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, e submeter o 

assunto à Assembleia Municipal. 

17.Aprovação da Renovação do Protocolo para o Enquadramento de Pessoal 

destinado a integrar as equipas de intervenção permanente da Associação 

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

Deliberado por unanimidade ratificar a renovação do Protocolo para o 

Enquadramento de Pessoal destinado a integrar as equipas de 

intervenção permanente da Associação Humanitária dos Bombeiros de 

Miranda do Douro e Associação Humanitária dos Bombeiros de Sendim. 

18.Isenção de pagamento de taxas à Associação Miranda an Ruodas - Club 

TT. Ratificação; 
Deliberado ratificar a isenção do pagamento de taxas à Associação 

Miranda an Ruodas - Club TT. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/02/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Retificação do Plano de Saneamento Financeiro que inclui os Quadros a 
que alude a Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro – Programa II; 

Deliberado por maioria, com duas abstenções, aprovar a Retificação do 

Plano de Saneamento Financeiro que inclui os Quadros a que alude a 

Portaria nº 281-A/2012, de 14 de Setembro – Programa II. 

2.1ª Revisão ao Orçamento Municipal; Deliberado por unanimidade aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento 

Municipal. 

3.Saneamento Financeiro. Empréstimo de Médio e Longo Prazo até 

€1.175.835,69 – Caixa Geral de Depósitos; 
Deliberado por unanimidade aprovar a adenda ao contrato de 

Empréstimo de Médio e Longo Prazo até €1.175.835,69 – Caixa Geral de 

Depósitos para Saneamento Financeiro. 

4.Saneamento Financeiro. Empréstimo de Médio e Longo Prazo até € 

1.175.835 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Miranda do 

Douro; 

 

Deliberado por unanimidade aprovar a adenda ao contrato de 

Empréstimo de Médio e Longo Prazo até € 1.175.835 - Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Terras de Miranda do Douro para Saneamento 

Financeiro. 

5.Prolongamento do horário de funcionamento até às 4.00h da manhã nos 

estabelecimentos de restauração e bebidas; 

 

Deliberado por unanimidade autorizar o Prolongamento do horário de 

funcionamento até às 4.00h da manhã nos estabelecimentos de 

restauração e bebidas. 

6.Proposta de ratificação de Contrato do Matadouro Oficial de Miranda do 
Douro; 

Deliberado por unanimidade ratificar o Contrato de trabalho a termo 

resolutivo de um Motorista, por dois meses, para o Matadouro Oficial de 

Miranda do Douro. 

7.Apreciação do Plano de Atividades da CPCJ de Miranda do Douro para o 

ano de 2013; 
Tomado conhecimento. 

8.Minuta do Contrato – Prestação de Serviços para o Controlo de Qualidade Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta do Contrato – Prestação 
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das Águas para Consumo Humano do Concelho de Miranda do Douro; de Serviços para o Controlo de Qualidade das Águas para Consumo 

Humano do Concelho de Miranda do Douro. 

9.Auto de Medição nº 1 de Revisão de Preços referente à obra Arranjo 

Urbanístico do Jardim da Terronha; 
Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 de Revisão 

de Preços referente à obra Arranjo Urbanístico do Jardim da Terronha. 

10.Auto de medição nº 2 referente à obra – Conduta Elevatória do Barrocal 

do Douro até Sendim; 
Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 

obra – Conduta Elevatória do Barrocal do Douro até Sendim. 

11.Auto de medição nº 1 referente à obra – Arranjo Urbanístico em Sendim; Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 1 referente à 

obra – Arranjo Urbanístico em Sendim. 

12.Emissão de parecer ao abrigo do disposto no artº 54º, nº1 da Lei 64/2003, 

de 23 de agosto, solicitado por António Albino Geraldes Machado; 
Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável ao abrigo do 

disposto no artº 54º, nº1 da Lei 64/2003, de 23 de agosto, solicitado por 

António Albino Geraldes Machado e mandar passar a respetiva 

certidão. 

13.Libertação de garantia bancária referente à obra – Reabilitação 

Paisagística da Zona Envolvente “Al Molino de L`Arca”; 
Deliberado por unanimidade libertar a garantia bancária referente à 

obra – Reabilitação Paisagística da Zona Envolvente “Al Molino de 

L`Arca”. 

14.Relatório e Contas do ano de 2012 relativos à empresa Municipal – 
Miranda Cultural e Rural, E.M.; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório e Contas do ano de 

2012 relativos à empresa Municipal – Miranda Cultural e Rural, E.M., 

bem como submeter o mesmo à Assembleia Municipal. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 15/03/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.5ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 5ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa de 2013. 

2.Pedido de Acumulação de funções públicas com privadas, solicitado pela 

trabalhadora Ana Cristina dos Anjos Pires Ribeiro; 
Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado de acordo com a 

informação da Técnica Superior Jurista.  

3.Pedido de Acumulação de funções solicitado pelo trabalhador António 
Jorge Jacoto Lourenço; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado de acordo com a 

informação da Técnica Superior Jurista. 

4.Abertura de Concurso para a obra – Construção de Reservatório em Vila 

Chã da Braciosa; 
Deliberado por unanimidade abrir concurso para a obra – Construção 

de Reservatório em Vila Chã da Braciosa. 

5.Auto de Medição nº 2 referente à obra – Av. Luís de Camões e parte da Av. 
Vale de Morais em Picote; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 
obra – Av. Luís de Camões e parte da Av. Vale de Morais em Picote. 

6.Auto de Medição nº 3 referente à obra – Adutora de Palaçoulo; Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 3 referente à 

obra – Adutora de Palaçoulo. 

7.Auto de Medição nº 2 referente à obra – Requalificação Urbana da Rua da 
Ermida em Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 
obra – Requalificação Urbana da Rua da Ermida em Sendim. 

8.Pedido de destaque de uma parcela de terreno, requerido por Emílio Pires 

Martins; 
Deliberado por unanimidade autorizar o destaque de parcela de terreno, 

requerido por Emílio Pires Martins. 

9.Alteração do Loteamento da EDP – Bairro Verde; O órgão executivo concordou com a proposta de alteração apresentada, 

no entanto, será deliberado definitivamente, após consulta aos 

proprietários dos lotes sobre a presente alteração, que terão 10 dias para 

se pronunciarem, se não se verificar oposição. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28/03/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Candidaturas a auxílios económicos; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 
2.Regulamento do 18 Concurso Nacional de Ovinos de Raça Churra Galega 
Mirandesa; 

Deliberado por unanimidade aprovar o regulamento bem como o valor 
dos prémios a atribuir do valor de 3.270,00 €. 

3.Contrato de subconcessão de uso privativo de bens do domínio público 
ferroviário do património edificado e dos terrenos adjacentes à Estação 
Ferroviária de Duas Igrejas, no Concelho de Miranda do Douro, na linha do 
Sabor; 

Deliberado por unanimidade retirar o assunto, para melhor análise e 
posterior deliberação. 

4.Pedido de não aplicação de sanções referente à obra --- Sinalização 
Horizontal da Estrada Municipal 542; 

Deliberado por unanimidade 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. 
5.Pedido de não aplicação de sanções referente à obra --- Arranjo Urbanístico 
em Sendim; 

Deliberado por unanimidade 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.Pedido de não aplicação de sanções referente à obra --- Requalificação 
Urbana da Rua da Ermida em Sendim; 

Deliberado por unanimidade 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. 
7.Pedido de não aplicação de sanções referente à obra --- Equipamento de 
Informática, administrativo e básico para o Arquivo Municipal; 

Deliberado por unanimidade 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. 
8.Libertação de garantias bancárias referente à obra --- Arranjo Urbanístico do 
Jardim de Santa Luzia; 
 
 

Deliberado por unanimidade aprovar a libertação das garantias 

bancárias referentes à obra - Arranjo Urbanístico do Jardim de Santa 
Luzia. 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XJMWYE79AVw/SzaKdGBlTjI/AAAAAAAAC2U/_OFc-dwsaCM/s400/imagem2&imgrefurl=http://desambientado.blogspot.com/2009/12/ano-internacional-da-astronomia-dia-358_26.html&h=315&w=301&sz=22&tbnid=X7v1uU_nC2fvgM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=bras%C3%A3o+de+miranda+do+douro&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bras%C3%A3o+de+miranda+do+douro&usg=__rkSCiCOZC4JvF3iEArAW06sNEQg=&docid=M4uqi3YoudRX_M&hl=pt-PT&sa=X&ei=gAVXUNrWD8eZhQeitoCYBw&ved=0CDIQ9QEwAg&dur=758
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9.Libertação de garantias bancárias referente à obra --- Arranjo Urbanístico da 
Envolvente Nascente Sul da Muralha de Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade aprovar a libertação das garantias 

bancárias referentes à obra - Arranjo Urbanístico da Envolvente 
Nascente Sul da Muralha de Miranda do Douro. 

10.Libertação de garantias bancárias referente à obra --- Construção de um 
Pavilhão Multiusos em Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade aprovar a libertação das garantias 

bancárias referentes à obra - Construção de um Pavilhão Multiusos em 
Miranda do Douro. 

11.Auto de Medição nº 2 referente à obra --- Sinalização Horizontal da Estrada 
Municipal 542; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 
obra --- Sinalização Horizontal da Estrada Municipal 542. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/04/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Reordenamento da Rede Escolar; Deliberado por unanimidade não concordar com a possibilidade do 

encerramento dos estabelecimentos de ensino da sua alçada, respeitando 
assim a Carta Educativa que refere a necessidade de manutenção dos 
estabelecimentos de ensino nas três localidades do concelho (Miranda do 
Douro, Sendim e Palaçoulo). 

2.Candidatura a auxílio económico; Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 
3.Regulamento do Banco Municipal de Manuais Escolares; Deliberado por unanimidade aprovar o referido regulamento e submete-

lo à aprovação da Assembleia Municipal. 
4.Relatório e Contas do ano de 2012; Foi apreciado favoravelmente por unanimidade o Relatório de Contas de 

2012 assim como submeter o mesmo à apreciação da Assembleia 
Municipal. 

5.Consolidação de Contas do ano de 2012 do Município de Miranda do 
Douro e Miranda Cultural e Rural,  E.M.; 

Deliberado por unanimidade aprovar a Consolidação de Contas do ano 
de 2012 do Município de Miranda do Douro e Miranda Cultural e Rural,  
E.M. e submeter o assunto à Assembleia Municipal 

6.6ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 6ª Modificação Orçamental ao 
Orçamento da Despesa de 2013. 

7.Libertação de garantias bancárias requeridas pela LOGICA; Deliberado por unanimidade aprovar a libertação das garantias 

bancárias referentes às adjudicações “Cartografia da Zona Norte do 

Concelho de Miranda do Douro” e “Cartografia da Zona Norte do 

Concelho de Miranda do Douro”. 
8.Pedido de libertação de garantia bancária referente à obra --- Instalações 
Complementares de Apoio ao Grande Campo de Jogos de Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade mandar libertar 60% da garantia bancária 

referente à obra - Instalações Complementares de Apoio ao Grande 
Campo de Jogos de Miranda do Douro. 

 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XJMWYE79AVw/SzaKdGBlTjI/AAAAAAAAC2U/_OFc-dwsaCM/s400/imagem2&imgrefurl=http://desambientado.blogspot.com/2009/12/ano-internacional-da-astronomia-dia-358_26.html&h=315&w=301&sz=22&tbnid=X7v1uU_nC2fvgM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=bras%C3%A3o+de+miranda+do+douro&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bras%C3%A3o+de+miranda+do+douro&usg=__rkSCiCOZC4JvF3iEArAW06sNEQg=&docid=M4uqi3YoudRX_M&hl=pt-PT&sa=X&ei=gAVXUNrWD8eZhQeitoCYBw&ved=0CDIQ9QEwAg&dur=758
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9.Auto de Medição nº3 referente à obra --- Requalificação Urbana da Rua da 
Ermida em Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº3 referente à 
obra --- Requalificação Urbana da Rua da Ermida em Sendim. 

10.Auto de Medição nº 3 referente à obra --- Conduta Elevatória do Barrocal 
do Douro até Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 3 referente à 
obra --- Conduta Elevatória do Barrocal do Douro até Sendim. 

11.Auto de Medição nº 3 referente à obra --- Avenida Luís de Camões e parte 
da Avenida Vale de Morais em Picote; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 3 referente à 
obra --- Avenida Luís de Camões e parte da Avenida Vale de Morais em 
Picote. 

12.Auto de Medição nº 2 referente à obra --- Arranjo Urbanístico em Sendim; Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 2 referente à 
obra --- Arranjo Urbanístico em Sendim. 

13.Exoneração do Concelho de Administração da Empresa Municipal 
Miranda Cultural e Rural, E.M.; 

Deliberado por unanimidade exonerar o Concelho de Administração em 
exercício, constituído por: Artur Manuel Rodrigues Nunes, Anabela 
Piedade Afonso Torrão e António Afonso Pimentel. 

14.Libertação de reforços de garantia referentes à obra --- Rede de Saneamento 
de São Martinho; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado.  

15.Libertação de reforços de garantia referentes à obra --- Requalificação do 
Polidesportivo da Terronha; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

16.Libertação de reforços de garantia referentes à obra --- Recuperação de 
Pavimento no Bairro do Fundo Fomento de Habitação em Miranda do Douro; 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 

17.Libertação de reforços de garantia referentes à obra --- Requalificação 
Urbana do Centro Histórico (Fase IV); 

Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 
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Município de Miranda do Douro 

Câmara Municipal - Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/04/2013 

 

ORDEM DE TRABALHOS DELIBERAÇÃO 
1.Candidatura a auxílio económico. Deliberado por unanimidade aprovar o solicitado. 
2.7ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 7ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa de 2013. 
3.Pedido de Indemnização formulado por Domingos Manuel Alves, Arminda 
de Jesus Marcos Alves e Sofia Domingues Marcos Alves; 

Deliberado por maioria, com uma abstenção, indeferir a pretensão 
formulada pelos requerentes, por entender que não decorre qualquer 
responsabilidade da autarquia a qualquer título, e suscetível de a fazer 
incorrer na responsabilidade de indemnizar pelos danos sofridos a 
qualquer título pelos requerentes na sequência do acidente. 

4.Libertação de quantias retidas referente à obra --- Rede de Saneamento de 
Picote; 

Deliberado por unanimidade mandar libertar 60% das quantias retidas 
neste Município referentes à obra - Rede de Saneamento de Picote. 

5.Libertação de quantias retidas referente à obra --- Acabamentos interiores das 
Instalações Sanitárias no Largo das Eiras em Sendim; 

Deliberado por unanimidade mandar libertar 75% das quantias retidas 
neste Município referentes à obra - Acabamentos interiores das 
Instalações Sanitárias no Largo das Eiras em Sendim. 

6.Rede de Saneamento de São Martinho --- Aplicação de multas; Deliberado por maioria, com uma abstenção, aprovar a redução da 
sanção. 

7.Auto de Medição nº 4 referente à obra --- Requalificação Urbana da Ruas da 
Ermida em Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 4 referente à 
obra --- Requalificação Urbana da Ruas da Ermida em Sendim. 

8.Auto de Medição nº 4 referente à obra --- Conduta Ele4vatória do Barrocal 
do Douro até Sendim; 

Deliberado por unanimidade aprovar o Auto de Medição nº 4 referente à 
obra --- Conduta Ele4vatória do Barrocal do Douro até Sendim. 

9.Renda Apoiada --- Casa nº 35 do Bairro da Terronha, requerida por Luís 
Filipe Salvado da Silva; 

Deliberado por maioria, com uma abstenção, aceitar o pedido, através da 
assinatura de contrato por dois anos, renováveis, mediante decisão da 
Câmara Municipal, pelo valor de 17,12 €/mês. 

10.Pedido de isenção do pagamento de taxas, solicitado pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Miranda do Douro; 

Deliberado por maioria, com uma abstenção, aprovar o solicitado. 
 
 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_XJMWYE79AVw/SzaKdGBlTjI/AAAAAAAAC2U/_OFc-dwsaCM/s400/imagem2&imgrefurl=http://desambientado.blogspot.com/2009/12/ano-internacional-da-astronomia-dia-358_26.html&h=315&w=301&sz=22&tbnid=X7v1uU_nC2fvgM:&tbnh=90&tbnw=86&prev=/search?q=bras%C3%A3o+de+miranda+do+douro&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=bras%C3%A3o+de+miranda+do+douro&usg=__rkSCiCOZC4JvF3iEArAW06sNEQg=&docid=M4uqi3YoudRX_M&hl=pt-PT&sa=X&ei=gAVXUNrWD8eZhQeitoCYBw&ved=0CDIQ9QEwAg&dur=758
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11.Prorrogação de prazo do ‘‘Contrato Cessão de Exploração do Bar do 
Fresno; 

Deliberado por maioria, com uma, autorizar a renovação nos termos 
requeridos, desde que findo o seu termo, seja outorgado Aditamento ao 
contrato inicial celebrado, com o conteúdo da informação da Jurista, 
apenso a ata. 

12.Isenção do pagamento da água e da renda da habitação do Bairro do FFH, 
Casa nº 66; 

Deliberado por maioria, com uma abstenção, aprovar o solicitado com 

efeitos a partir do dia 1 de Abril de 2013. 
13.8ª Modificação Orçamental ao Orçamento da Despesa de 2013; Deliberado por unanimidade aprovar a 8ª Modificação Orçamental ao 

Orçamento da Despesa de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


