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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 10 de fevereiro 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 10 de fevereiro de 

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

 

 

“03/OA – Proposta de Minuta de 1.º Aditamento ao Contrato de Subconcessão n.º 

130/17/CA/IPP, relativo ao uso privativo da plataforma da via na Linha do Tua, 

entre o Km 058,223 e o Km 071,879. 

 
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 submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a celebração da primeira adenda ao 

contrato de subconcessão n.º 130/17/CA/IPP, relativo ao uso privativo da 

plataforma da via na Linha do Tua, entre o Km 058,223 e o Km 071,879, 

conforme minuta em anexo, e ao abrigo da competência prevista na alínea p) 

do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo preceito legal, conferindo poderes à Sr.ª 

Presidente da Câmara Municipal para outorgá-lo em nome do Município, 

conforme proposto.” 

 

 

“04/OA – Proposta de Redelimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano de 

Mirandela. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a redelimitação da Área de Reabilitação 

Urbana do Centro Urbano de Mirandela, nos termos constantes dos 

documentos em anexo que fazem parte integrante da presente proposta, 

conforme proposto.” 

 

 

“05/DEASDJ – Apoio Financeiro para aquisição de duas Cadeiras de Rodas Profissionais de 

Basquetebol - Associação de Basquetebol de Bragança. 

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

comparticipação financeira à Associação de Basquetebol de Bragança, no valor 

de 8.000,00 € (oito mil euros) para aquisição de duas cadeiras de rodas 

adaptadas. Este apoio deverá ser repartido, com uma primeira tranche paga 

em fevereiro e o restante, em março, mediante a junção posterior de todos os 

comprovativos respeitantes à aquisição, conforme proposto.” 
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“06/DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares – Alteração ao Alvará 02/2002 – 

Lote 3H, loteamento em nome de “Câmara Municipal de Mirandela”, sito no 

Lugar de “Zona Industrial”, concelho de Mirandela - Farvoli, Lda. 

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

1 – Aprovar o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 02/2002 - Lote n.º 3H, 

loteamento em nome de “Câmara Municipal de Mirandela”, sito no Lugar 

de “Zona Industrial”, concelho de Mirandela, que consiste no seguinte: 

 Aumento da área de implantação de 1003 m
2
 passando de 1035m

2
 para 

2038m
2
; 

 Aumento da área de construção de 1003m
2
 passando de 1110m

2
 para 

2113m
2
; 

 Há lugar ao pagamento de cedências no valor de 19.580.44 € (dezanove 

mil quinhentos e oitenta euros e quarenta e quatro cêntimos). 

2 – Dar conhecimento do teor desta deliberação ao requerente Farvoli, Lda..” 

 

 

“07/DAG – “PAMUS 1 – Criação de Rede Ciclável e modos suaves no troço entre a Rotunda 

Monumento à Linha do Caminho de Ferro até à Rotunda Portas da Cidade” – 

Redução do prazo para apresentação de propostas - Ratificação. 

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

pela Senhora Presidente, através do despacho 01/02/2022, atinente à aprovação 

da Ata n.º 1 elaborada pelo Júri do Concurso Público que visa a execução da 

empreitada designada por “PAMUS 1 – Criação de Rede Ciclável e Modos 

Suaves no troço entre a Rotunda do Monumento à Linha Férrea até à Rotunda 

Portas da Cidade”, 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, 10 de fevereiro de 2022. 
 

 
 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


