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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 
 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 18 de novembro 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 18 de novembro de 

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

 

“03/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio Extraordinário Aero Clube de Mirandela. 

 

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

extraordinário de 1.000,00 € (mil euros), ao Aero Clube de Mirandela, 

mediante a apresentação de comprovativos das despesas efetuadas no âmbito 

da presença no curso da ANAC, conforme proposto.” 

 

 

“04/OA – Proposta de Atribuição de Prémios – Concurso «Postal de Natal». 

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

125,00 € (cento e vinte e cinco euros) para aquisição de material escolar, bem 

como a atribuição de um diploma a todas as escolas e participantes, no âmbito 

do Concurso «Postal de Natal», conforme proposto.” 

 

 

“05/OA – Proposta de Atribuição de subsídio, Associação Nacional de Caprinicultores da Raça 

Serrana. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos 

membros do PS e três votos contra dos membros do PSD, aprovar o subsídio 

de 4.000,00 € (quatro mil euros), à Associação Nacional de Caprinicultores da 

Raça Serrana (ANCRAS), mediante a junção posterior de todos os 

comprovativos respeitantes ao Concurso a realizar, conforme proposto.” 

 

 

“06/OA – Programa de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia – Acréscimo 

Orçamental. 

 

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

orçamental, aumentando a dotação afeta ao Protocolo de Colaboração – 

Programa de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia em 5.426,23 € 

(cinco mil quatrocentos e vinte e seis euros e vinte e três cêntimos), conforme 

proposto.” 
 

“07/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio, Associação de Caça e Pescas da Freguesia de 

Romeu. 

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

1.000,00€ (mil euros), à Associação de Caça e Pescas da Freguesia de Romeu, 
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mediante a junção posterior de documentos comprovativos da despesa 

efetuada, conforme proposto.” 

 

 

“08/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficiente Mental. 

 

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

19.900,00 € (dezanove mil e novecentos euros), à Associação Portuguesa de Pais 

e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, mediante a junção posterior de 

documentação que ateste a despesa realizada, conforme proposto.” 

 

 

“09/DOMU – “PAICD_1 – 2018 | Reabilitação integral de habitação social no Bairro Operário 

(2021) em Mirandela”: Decisão de contratar, escolha do tipo de procedimento, 

entidades a convidar, nomeação do júri, audiência prévia, aprovação das peças 

de procedimento e cabimento. 

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

aprovar: 

1 - O projeto de execução da empreitada em apreço; 

2 - A abertura do concurso público referente à empreitada “PAICD_1 – 2018 | 

Reabilitação integral de habitação social no Bairro Operário (2021) em 

Mirandela”, designadamente as peças procedimentais, a designação do júri 

e a nomeação do gestor do contrato.” 

 

 

“10/DAG – “Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro” – Relatório 

Final e Minuta do Contrato. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, relativamente ao 

procedimento pré-contratual que visa a realização da empreitada designada 

por “Remodelação e Requalificação da Escola Básica Luciano Cordeiro”, 

aprovar o Relatório Final produzido pelo júri, determinar a adjudicação à 

proposta apresentada pela concorrente “ANTEROS EMPREITADAS – 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, pelo preço 

contratual de 1.938.959,00 euros, acrescido do IVA, à taxa legal em vigor, 

aprovando-se a minuta do contrato a celebrar elaborada pelo Oficial Público 

do Município, 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, 18 de novembro de 2021. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


