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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 

 
Reunião de Câmara Ordinária de 13 de janeiro 2022 

 

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 13 de janeiro de 

2022, foram presentes as seguintes Propostas, cujo teor das deliberações se transcreve: 

 

 
“03/OA – Proposta de Ratificação e autorização dos pagamentos das remunerações e 

outras prestações pecuniárias aos trabalhadores do procedimento concursal 

aberto pelo Aviso n.º 17548/2009. 

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

dos membros do PS e três abstenções dos membros do PSD, conforme 

proposto: 

1 - Ratificar os pagamentos das remunerações e outras prestações 

pecuniárias ocorridas desde a notificação do Acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo, que ocorreu a 23/11/2021 até à presente 

data, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 164.º do Código 

do Procedimento Administrativo e ainda,  

2 - Autorizar os pagamentos das remunerações e outras prestações 

pecuniárias que houver lugar desde a data da deliberação da presente 

proposta até à cessação do procedimento concursal que vai ser 

desenvolvido em cumprimento da decisão proferida em resultado do 

Acórdão identificado.” 

 

 

“04/DEASDJ - Proposta de Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo - Ano de 2022. 

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

Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Mirandela e as 

associações ou confederações de praticantes, de treinadores e de árbitros, 

bem como clubes desportivos e as associações promotoras do desporto, 

(conforme a alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º do RJCPDP) para vigorar até 

31 de dezembro de 2022, na qual se definem os termos da cooperação 

entre as partes, designadamente a concessão dos apoios, para realização 

de ações no âmbito das atividades inerentes ao seu desenvolvimento 

desportivo, com vista à execução do respetivo Plano de Atividades para 

2022, conforme proposto.” 
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“05/DEASDJ - Lista Definitiva - Bolsas de Estudo do Município de Mirandela. 

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

Definitiva – Bolsas de Estudo do Município de Mirandela, conforme 

proposto.” 

 

 

“06/DAG – “PAICD_1 – 2018 | Reabilitação Integral de Habitação Social no Bairro 

Operário (2021) em Mirandela”: Aprovação da Ata n.º 1 do Júri – Ratificação. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão 

tomada pela Senhora Presidente, através do despacho 29/12/2021, 

atinente à aprovação da Ata n.º 1 elaborada pelo Júri do Concurso 

Público que visa a execução da empreitada designada por “PAICD_1 – 

2018 | Reabilitação Integral de Habitação Social no Bairro Operário (2021) 

em Mirandela”, conforme proposto.” 

 

 

“07/DAG – Aumento temporário de Fundos Disponíveis – Pedido de antecipação de 

receitas. 

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

excecional, um aumento temporário dos Fundos Disponíveis, no montante 

de € 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil euros), mediante recurso à 

antecipação de receitas próprias a arrecadar pelo Município nos meses e 

nos montantes refletidos no quadro constante da supra referida 

Informação, 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, 13 de janeiro de 2022. 

 

 

 
A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


