
   ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MIRANDELA  

 

 

EDITAL 
 

2.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 26 de julho 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 2.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 26 de 

julho de 2019, foram tomadas as seguintes deliberações: 

 

“2.1 - Proposta de Apreciação e Aprovação pela Assembleia Municipal do Relatório de Estado do 

Ordenamento do Território (REOT). 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 52 votos a favor e 4 

abstenções, aprovar o Relatório de Estado do Ordenamento do Território de 

Mirandela.” 

 

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

“Áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas 

à atividade portuária”. 
 

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

aceitação da Transferência das Competências previstas no Decreto-Lei n.º 

72/2019, de 28 de maio, em relação ao ano de 2019 e, posteriormente, 

comunique à Direção-Geral das Autarquias Locais até 28 de julho de 2019.” 

 

“2.3 - Proposta de Aprovação da Minuta dos Contratos Interadministrativos de Abastecimento 

Público de Água com as Freguesias. 

 

DELIBERAÇÃO: A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 45 votos a favor, 10 

abstenções e 1 voto contra, aprovar a Minuta do Contrato 

Interadministrativo a celebrar com as quatro Uniões de Freguesia (União de 

Freguesias de Avantos e Romeu (Sistema do Romeu, Vimieiro e Vale do 

Couço), União de Freguesias de Avidagos, Navalho e Pereira (Sistema do 

Navalho), União de Freguesias de Barcel, Marmelos e Valverde da Gestosa 

(Sistema de Barcel e Longra), União de Freguesias de Franco e Vila Boa 

(Sistema do Franco)), e cujo objeto versa sobre os sistemas públicos de 

abastecimento de água, conferindo poderes à Senhora Presidente de Câmara 

para a sua assinatura, tudo isto em respeito pelo previsto na alínea k) do n.º 

1 do artigo 25.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, n.º 2 do artigo 117.º, n.º 1 do 

artigo 120.º e artigo 131.º, todos do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação.” 

 

 

Mirandela, 26 de julho de 2019. 

 

 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal; 

 

________________________________ 

Luís Augusto de Melo Guimarães 


