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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 08 de abril 2021 

 

Júlia Maria de Almeida Lima e Sequeira Rodrigues, Presidente da Câmara 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 Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 08 de abril de 2021, 

foram presentes as seguintes Propostas, cujo teor das deliberações se transcreve: 

 
“08/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio – Freguesia de Mirandela. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o apoio à Freguesia de Mirandela mediante a atribuição de 

um subsídio no valor de 105.000,00 € (cento e cinco mil euros), 

devendo posteriormente a mesma proceder à entrega de toda a 

documentação relativa à empreitada que vier a realizar; 

2 - Submeter esta proposta à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal.” 

 
“09/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio – Freguesia de Torre de Dona Chama. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposto: 

1 - Aprovar o apoio à Freguesia de Torre de Dona Chama mediante a 

atribuição de um subsídio no valor no valor de 93.000,00 € (noventa e 

três mil euros) para a execução das obras de pavimentação das ruas 

em referência, devendo posteriormente a mesma proceder à entrega de 

toda a documentação relativa à empreitada que vier a realizar; 

2 - Submeter esta proposta à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal. 
 

 

 

Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 

lugares públicos do costume. 
 

 

 

Mirandela, 08 de abril de 2021. 
 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 
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