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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 06 de maio 2021 

 

Orlando Ferreira Pires, Vice-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 06 de maio de 2021, 

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

 

“03/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio - Freguesia de Abambres. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar atribuir o 

subsídio de 16.960,00 € (dezasseis mil novecentos e sessenta euros), à 

Freguesia de Abambres, mediante a junção posterior de todos os 

comprovativos respeitantes à obra realizada, conforme proposto.” 
 

 

“04/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio - Freguesia de Frechas. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar atribuir o 

subsídio extraordinário de 5.936,00 € (cinco mil novecentos e trinta e seis 

euros), à Freguesia de Frechas, devendo ser feita a junção de todos os 

comprovativos respeitantes à obra realizada, conforme proposto.” 
 

 

“05/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio - Freguesia de Aguieiras. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar atribuir o 

subsídio no valor de 16.000,00 € (dezasseis mil euros) à Freguesia de 

Aguieiras, devendo, a entidade, entregar toda a documentação relativa à 

ação realizada, conforme proposto.” 
 

 

“06/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio - Freguesia de São Pedro Velho. 
 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar atribuir o 

subsídio no valor de 10.000,00 € (dez mil euros) à Freguesia de São Pedro 

Velho, devendo, a entidade, entregar toda a documentação relativa à ação 

realizada, conforme proposto.” 

 

 

“07/OA – Proposta de Acordo de Cooperação para Estabelecimento de Espaços de 

Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do Interior – Ratificação. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo de 

Cooperação para estabelecimento de espaços de teletrabalho ou 

coworking nos territórios do interior celebrado, conforme proposto.” 
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“08/DEASDJ – Protocolo de Colaboração – Autarquia /Direção Geral dos Assuntos 

Consulares e Comunidades Portuguesas - Gabinete de Apoio ao 

Emigrante. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do 

Protocolo de Colaboração entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares 

e Comunidades Portuguesas e a Câmara Municipal de Mirandela, 

conforme proposto.” 

 

 

“09/DEASDJ – Proposta - Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização 

do Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem, nos dias 22 e 23 de 

maio de 2021, no rio Tua, conforme proposto.” 

 

 

“10/DAG – Pedido de Isenção de Preço para Execução de Ramal e Contrato de Água - 

Freguesia de Múrias. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar à Freguesia 

de Múrias o Pedido de Isenção de Preço para execução de ramal e 

colocação de contador de água, conforme proposto.” 

 

 

 

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

lugares públicos do costume. 
 

 

 

Mirandela, 06 de maio de 2021. 
 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Orlando Pires 
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