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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 04 de junho 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 04 de junho de 

2021, foram presentes as seguintes Propostas, cujo teor das deliberações se transcreve: 

 

 

“03/OA – Proposta de Retificação da Deliberação Camarária de 25.03.2021 que aprovou a 

Resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação 

urgente da parcela do prédio urbano sito na Avenida Dr.º José Gama 

(Mirandela) – Parcela 3. 

 

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

aprovar: 

1 - A retificação da deliberação camarária de 25.03.2021 que aprovou a 

Resolução de requerer a declaração de utilidade pública da 

expropriação urgente da parcela do prédio urbano sito na Avenida Dr. 

º José Gama (Mirandela) – Parcela 3, nos termos indicados pela 

Direção Geral das Autarquias Locais no âmbito da instrução do 

pedido da DUP; 

2 - Remeter a respetiva documentação à DGAL, após a notificação da 

presente retificação à interessada.” 
 

 

“04/OA – Proposta de Revogação da deliberação constante do ponto 11 da Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de 28 de janeiro de 2021 que aprovou o 

subsídio de 3.000,00 € (três mil euros) a atribuir ao Conselho dos Assuntos 

Económicos Paróquia de Santa Maria Madalena de Vila Boa. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revogação da 

deliberação constante do ponto 11 da Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal de 28 de janeiro de 2021 que aprovou o subsídio de 3.000,00 € 

(três mil euros) a atribuir ao Conselho dos Assuntos Económicos Paróquia 

de Santa Maria Madalena de Vila Boa, conforme proposto.” 
 

 

“05/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio - Fábrica da Igreja Paroquial de S. Bento. 

 

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

pecuniário no valor de 3.000,00 € (três mil euros) a atribuir à Fábrica da 

Igreja Paroquial de S. Bento, conforme proposto.” 
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“06/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio – Freguesias de Lamas de Orelhão. 

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

subsídio de 6.184,54 € (seis mil cento e oitenta e quatro euros e cinquenta 

e quatro cêntimos), à Freguesia de Lamas de Orelhão, pagamento a 

efetuar em duas prestações sendo a primeira de 3.092,27 € (três mil e 

noventa e dois euros e vinte e sete cêntimos) após a presente deliberação e 

a segunda até 30 de junho de 2021, no mesmo valor, mediante a junção 

posterior dos comprovativos de transferência ao empreiteiro e 

documentação da obra realizada, conforme proposto.” 

 

 

“07/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio - Paróquia de Senhora da Expetação de 

Franco/Fábrica da Igreja Paroquial. 

 

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

subsídio de 6.074,97 € (seis mil e setenta e quatro euros e noventa e sete 

cêntimos), à Paróquia de Senhora da Expetação de Franco / Fábrica da 

Igreja Paroquial, mediante a junção posterior de todos os comprovativos 

respeitantes à obra a realizar, conforme proposto.” 

 

 

“08/OA – Pedido de Desconto de Preço no Parque de Campismo Três Rios Maravilha – 

Mirandela. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 

desconto de 10% (época baixa) e 5% (época alta) no Parque Municipal de 

Campismo e Caravanismo da Maravilha-Mirandela, aos associados da 

CDP - Associação de Caravanismo de Portugal, 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, 04 de junho de 2021. 
 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 


