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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 01 de julho 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 01 de julho de 2021, 

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

 

 

“03/OA – Relatório de Acompanhamento e Execução do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Mirandela. 

 

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

Acompanhamento e Execução do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas do Município de Mirandela, conforme 

proposto.” 
 

 

“04/OA – Proposta de Atualização do Prazo de Conclusão para a Revisão do Plano 

Diretor Municipal de Mirandela. 

 

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

aprovar: 

1 - A atualização do prazo de conclusão para a revisão do Plano Diretor 

Municipal de Mirandela para 07.12.2021; 

2 - A comunicação à CCDRN do teor da presente deliberação; 

3 - Proceder à publicação e publicitação da presente deliberação, nos termos 

do RJIGT.” 
 

 

“05/OA – Protocolo a celebrar com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental (APPACDM) – Oficinas de Jardinagem Inclusivas. 

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

do Protocolo Oficinas de Jardinagem Inclusivas entre o Município de 

Mirandela e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental (APPACDM), conforme proposto.” 

 

 

“06/OA – Pedido de Apoio - Junta Fabriqueira de Abambres. 

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

subsídio de 17.000,00 € (dezassete mil euros), à Junta Fabriqueira de 

Abambres, devendo, a entidade, após conclusão da intervenção e 

respetivo pagamento, entregar toda a documentação relativa à ação 



 

 
PG.02_PROC.07_IMP.04 

Praça do Município – 5370 - 288 Mirandela  NIF – 506 881 784  Telefone - 278 200 200 
Página 2 de 3 

e-mail – geral@cm-mirandela.pt www.cm-mirandela.pt  Fax - 278 265 753 

 

realizada, nomeadamente faturação e relatório, com vista à fiscalização 

do subsídio atribuído, conforme proposto.” 

 

 

“07/DEASDJ – Proposta Protocolo de Cooperação entre o Município de Mirandela e a 

Direção Geral de Educação - Programa de Educação Estética e Artística 

(PEEA). 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Mirandela e a Direção-Geral de Educação, com vista à dinamização do 

Programa de Educação Estética e Artística (PEEA), conforme proposto.” 

 

 

“08/DEASDJ – Proposta de Acordo de Colaboração a celebrar com a Intervenção – 

Associação para a Promoção e Divulgação Cultural, para a organização de 

um Congresso Internacional de Educação, Inclusão e Diversidade. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de 

Mirandela e a Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação 

Cultural, com vista à realização de um Congresso Internacional de 

Educação, Inclusão e Diversidade, em Mirandela, em 21, 22 e 23 de abril 

de 2022, conforme proposto.” 

 

 

“09/DEASDJ – Proposta de Aprovação de Minuta de Protocolo entre a Câmara Municipal 

de Mirandela e o IHRU - Atribuição de habitações. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Protocolo de Colaboração Institucional, nos termos da minuta em anexo, 

aprovada, por deliberação do Conselho Diretivo do IHRU, IP em 

17.06.2021, conforme proposto.” 

 

 

“10/DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares – Alteração ao Alvará 

07/1988 – Lote n.º 3, loteamento em nome de “José António Marta”, sito no 

Lugar de Vale da Cerdeira, em Mirandela - Engiflô – Consult. Invest. 

Imobiliários, Lda.. 

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

1 - Aprovar o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 07/1988 – Lote n.º 3, 

loteamento em nome de “José António Marta”, sito no lugar de Vale da 

Cerdeira, na freguesia e concelho de Mirandela, que consiste no 

seguinte: 

 Diminuição da área de implantação de 135 m
2
 para 120 m

2
; 

 Aumento do n.º de pisos de -1:+1:+2 para -1:+1:+2:+3; 

 Aumento da área de construção de 405 m
2
 para 505 m

2
; 

 Há lugar ao pagamento de 6.415,33 € (seis mil quatrocentos e 

quinze euros e trinta e três cêntimos), por não cedências. 

2 - Dar conhecimento do teor desta deliberação ao requerente Engiflô – 

Consultadoria e Investimentos Imobiliários, Lda..” 
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“11/DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares – Alteração ao Alvará 

06/1998 – Lote n.º 7, loteamento em nome de “Francisco das Chagas 

Ferreira”, sito no Lugar de Vale da Cerdeira, em Mirandela - Alice de Jesus 

Jacob Rodrigues. 

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

1 - Aprovar o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 06/1998 – Lote n.º 7, 

loteamento em nome de “Francisco das Chagas Ferreira”, sito no lugar 

de Vale da Cerdeira, na freguesia e concelho de Mirandela, que 

consiste no seguinte: 

 Aumento do n.º de fogos de 2 para 3; 

 Aumento da área de construção de 47.50 m
2
 para varandas; 

 Alteração de uso da fração do piso 1, passando de comércio para 

habitação, sem aumento da área de construção e mantendo-se todos 

os restantes parâmetros urbanísticos; 

 Há lugar ao pagamento de 524,69 € (quinhentos e vinte e quatro 

euros e sessenta e nove cêntimos), por não cedências. 

2 - Dar conhecimento do teor desta deliberação ao requerente Alice de 

Jesus Jacob Rodrigues.” 

 

 

 

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

lugares públicos do costume. 
 

 

 

Mirandela, 01 de julho de 2021. 
 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 


