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EDITAL 
 

3. Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2019 
 

 

Luís Augusto de Melo Guimarães, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Mirandela: 

FAZ PÚBLICO nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, que na 3.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 28 de junho de 

2019, foram tomadas as seguintes deliberações: 

 

“4.3 - Declaração: Alínea a), do n.º1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso – LCPA). 

 

---------- Foi presente à Assembleia Municipal a Declaração: Alínea a), do n.º1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA): 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.” 
 
“4.4 - Declaração: Alínea b), do n.º1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso – LCPA), conjugado com o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

na sua atual redação. 
 

---------- Foi presente à Assembleia Municipal a Declaração: Alínea b), do n.º1, do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – LCPA), conjugado com o artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação: 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.” 

 

“4.5 - 2.ª Revisão Orçamental 2019. 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 33 votos a favor e 15 abstenções, 

aprovar a 2.ª Revisão Orçamental de 2019.” 

 

“4.6 - Prestação de Contas Consolidada - 2018 - Agro-Industrial do Nordeste, EIM, S.A. e Metropolitano Ligeiro 

de Mirandela S.A. 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 1 voto contra, 17 abstenções e 31 

votos a favor, aprovar a Prestação de Contas Consolidada - 2018 - Agro-Industrial do 

Nordeste E.I.M., S.A. e Metropolitano Ligeiro de Mirandela S.A..” 

 

“4.7 - Proposta de Transferência de competências para o Ano de 2019 – Lei n.º 50/2018, 16 de agosto 

“Educação” e “Transportes em vias navegáveis interiores”. 

 
 “Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação conferida pela Declaração de Retificação n.º 10/2019, de 25 de 

março, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação, 

previstas no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não-aceitação da 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação, 

previstas no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

DGAL.” 
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“Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril de 2019 que concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais nos domínios do serviço público de transporte de passageiros regular e do transporte turístico de 

passageiros, ambos em vias navegáveis interiores.” 
 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 48 votos a favor e 1 voto contra, 

aprovar a não-aceitação da transferência de competências para os órgãos municipais 

nos domínios do serviço público de transporte de passageiros regular e do transporte 

turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis interiores, previstas no Decreto-Lei 

n.º 58/2019, de 30 de abril de 2019 e comunicar a deliberação da Assembleia 

Municipal à DGAL.” 

 

“4.8 - Proposta de Transferência de competências para o Ano de 2020 – Lei n.º 50/2018, 16 de agosto. 
 

“Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro que concretiza a transferência de competências no domínio das vias de 

comunicação previstas no n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 14.º do citado Decreto-Lei, caso seja deliberada a não-aceitação das competências, comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 48 votos a favor e 1 abstenção, 

aprovar a não-aceitação da transferência de competências no domínio das vias de 

comunicação previstas no n.º 1 e 2 do artigo 21.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de 

novembro e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à DGAL. 

 

“Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro que concretiza a transferência de competências no domínio da Justiça 

previstas no artigo 35.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do citado 

Decreto-Lei, caso seja deliberada a não-aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia Municipal 

à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não-aceitação da 

transferência de competências no domínio da Justiça previstas no artigo 35.º da Lei 

50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 101/2018, de 29 de novembro e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal 

à DGAL. 

 

“Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro que concretiza a transferência de competências no domínio da 

habitação previstas no artigo 17.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 17.º do 

citado Decreto-Lei, caso seja deliberada a não-aceitação das competências, comunicar a deliberação da Assembleia 

Municipal à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não-aceitação da 

transferência de competências no domínio da habitação previstas no artigo 17.º da Lei 

50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 17.º Decreto-Lei 

n.º 105/2018, de 29 de novembro e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal 

à DGAL. 

 

“Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro que concretiza a transferência de competências no domínio do 

estacionamento público, ao abrigo do artigo 27.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 12.º do citado Decreto-Lei, caso seja deliberada a não-aceitação das competências, comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não-aceitação da 

transferência de competências no domínio do estacionamento público, ao abrigo do 

artigo 27.º da Lei 50/2018, de 16 de agosto e, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro e comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à DGAL. 
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“Decreto-Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro que concretiza a transferência de competências nos domínios da proteção e 

saúde animal e da segurança dos alimentos, previstas no artigo 24.º e 25.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 21.º do citado Decreto-Lei, caso seja deliberada a não-aceitação das competências, 

comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não-aceitação da 

transferência de competências nos domínios da proteção e saúde animal e da 

segurança dos alimentos, previstas no artigo 24.º e 25.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 20/2019, de 

30 de janeiro e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à DGAL. 

 

“Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril que concretiza o quadro de transferência de competências nos domínios do 

serviço público de transporte de passageiros regular e do transporte turístico de passageiros, ambos em vias navegáveis 

interiores, prevista no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, caso seja deliberada a não-aceitação das 

competências, comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 48 votos a favor e 1 abstenção 

aprovar a não-aceitação da transferência de competências nos domínios do serviço 

público de transporte de passageiros regular e do transporte turístico de passageiros, 

ambos em vias navegáveis interiores, prevista no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril e comunicar a 

deliberação da Assembleia Municipal à DGAL. 

 

“Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de maio que concretiza o quadro de transferência de competências no domínio das 

áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, 

previstas no artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, caso seja deliberada a não-aceitação das competências, 

comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à DGAL.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não-aceitação da 

transferência de competências no domínio das áreas portuário-marítimas e áreas 

urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, 

previstas no artigo 18.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 

72/2019, de 28 de maio e comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à DGAL. 

 

“Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro que concretiza o quadro da transferência de competências no domínio 

da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, previstas no 

artigo 28.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da 

transferência de competências no domínio da autorização de exploração das 

modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo, previstas no 

artigo 28.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de 

novembro. 

 

“Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação conferida pela Declaração de Retificação n.º 10/2019, de 25 de 

março, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação, 

previstas no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, ano letivo 2020/2021.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação, 

previstas no artigo 11.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, para o ano letivo 2020/2021. 

 

“Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro que desenvolve o quadro de transferência de competências no domínio da 

cultura; que concretiza o artigo 15.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto.” 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação da 

transferência de competências no domínio da cultura; que concretiza o artigo 15.º da 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e prevista no Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro. 

 

“Atendendo, ainda, que não é aplicável no concelho de Mirandela, a transferência de competências prevista no Decreto-

Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, no domínio da saúde, o concelho de Mirandela é servido pela Unidade Local de 

Saúde do Nordeste que presta cuidados de saúde à população de todo o distrito de Bragança, de acordo com informação 

prestada pela ANMP, e em consonância com a informação entretanto disponibilizada pelo Governo, Mirandela não tem 

nenhum estabelecimento de saúde a transferir para o Município.” 

 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.” 

 

“4.9 - Proposta de Acordo prévio do Município de Mirandela na concretização da transferência das 

competências para a Comunidade Intermunicipal – Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM). 

 
“Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação conferida pela Declaração de Retificação n.º10/2019, de 25 

de março, que “concretiza a transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais no domínio 

da educação, ao abrigo do artigo 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”, e para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 

76.º do citado Decreto-Lei.” 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 48 votos a favor e 1 voto contra, 

aprovar a Proposta de Acordo Prévio do Município de Mirandela na Concretização 

da Transferência das Competências para a Comunidade Intermunicipal – Terras de 

Trás-os-Montes (CIM-TTM), que “concretiza a transferência de competências para os 

órgãos das entidades intermunicipais no domínio da educação, ao abrigo do artigo 31.º 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”, e para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 76.º 

do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação conferida pela Declaração de 

Retificação n.º10/2019, de 25 de março. 

 

“Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que “concretiza a transferência de competências para as entidades 

intermunicipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis, ao abrigo do 

artigo 36.º e 37.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto”, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 8.º e n.º 2 do artigo 

12.º do citado Decreto-Lei.” 

 

DELIBERAÇÃO:  A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 48 votos a favor e 1 voto contra, 

aprovar a Proposta de Acordo Prévio do Município de Mirandela na Concretização 

da Transferência das Competências para a Comunidade Intermunicipal – Terras de 

Trás-os-Montes (CIM-TTM), que “concretiza a transferência de competências para as 

entidades intermunicipais no domínio do serviço público de transporte de passageiros 

regular em vias navegáveis, ao abrigo do artigo 36.º e 37.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto”, e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 8.º e n.º 2 do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril.” 

 

“4.10 - Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Mirandela. 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 30 votos a favor, 18 abstenções 

e 1 voto contra, aprovar a Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de 

Mirandela.” 

 

“4.11 - Proposta de Projeto do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Mirandela. 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Mirandela.” 

 
“4.12 - Proposta de Autorização abertura concurso – Concessão do direito de exploração - Quiosque do Parque 

do Império. 
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DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do 

respetivo concurso público, celebração posterior do correspondente contrato de 

concessão do direito de exploração do Quiosque do Parque do Império e a proposta 

apresentada de composição do júri do concurso, bem como as condições gerais do 

mesmo.” 

 
“4.13 - Proposta de Autorização abertura concurso – Concessão do direito de exploração – Bar da Ribeira de 

Carvalhais. 

 
DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do 

respetivo concurso público, celebração posterior do correspondente contrato de 

concessão do direito de exploração do Bar da Ribeira de Carvalhais e a proposta 

apresentada de composição do júri do concurso, bem como as condições gerais do 

mesmo.” 

 

 

 

Mirandela, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

________________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 

 


