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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 22 de abril 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 22 de abril de 2022, 

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

 

 

“03/OA – Prestação de Contas 2021. 

 

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

1 - Aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2021 da Câmara 

Municipal, em cumprimento da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 

2 - Submeter esta deliberação à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, em cumprimento do indicado preceito e ainda do n.º 2 do art.º 

27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua atual redação.” 

 

 

“04/OA – Inventário 2021. 

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

1 - Aprovar o Inventário de 2021, de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais do Município de Mirandela à data de 31 de dezembro de 

2021 e respetiva avaliação nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação; 

2 - Submeter o referido documento à respetiva apreciação da Assembleia 

Municipal, nos termos do n.º 2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação.” 

 

 

“05/OA – Proposta de Aprovação dos Financiamentos à Linha de Crédito BEI PT 2020 | 

Autarquias, que tem como objetivo financiar a contrapartida nacional de projetos 

de investimento autárquico aprovados no âmbito dos programas do Portugal 2020. 

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

Assembleia Municipal a proposta de autorização da candidatura/contratação 

de empréstimo: Linha de Crédito BEI PT 2020 | Autarquias, que tem como 

objetivo financiar a contrapartida nacional de projetos de investimento 

autárquico aprovados no âmbito dos programas do Portugal 2020, até ao 

montante máximo de 4.252.605,15 €, conforme proposto.” 
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“06/OA – Proposta de Reconhecimento do Interesse para as Populações ou para a Economia 

Local da Candidatura “Fruição da Identidade Cultural na Freguesia de 

Mirandela”. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar que a Assembleia 

Municipal de Mirandela proceda ao Reconhecimento do Interesse para as 

Populações ou para a Economia Local, da candidatura denominada “Fruição 

da Identidade Cultural na Freguesia de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 

“07/OA – Proposta de Designação de Fiscal Único para o ano económico de 2022 – 

“Metropolitano Ligeiro de Mirandela, SA”. 
 

 

---------- O Ponto foi retirado da Ordem do Dia. 

 

 

“08/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio Extraordinário - Freguesia de Torre de Dona 

Chama - Requalificação do Edifício do Celeiro. 

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

1 - Aprovar a atribuição do subsídio no valor de 50.000,00 € (cinquenta mil 

euros), à Freguesia de Torre de Dona Chama. O pagamento será faseado, 

em três ocasiões, mediante a junção posterior de todos os comprovativos 

respeitantes à obra realizada, para a fiscalização do subsídio atribuído; 

2 - Submeter esta proposta à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal.” 

 

 

“09/OA – Proposta de Atribuição de Subsídio Extraordinário - Junta de Freguesia de Lamas 

de Orelhão – “Reabilitação da Escola Primária de Lamas de Orelhão”. 

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

no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), à Freguesia de Lamas de Orelhão, 

conforme proposto.” 

 

 

“10/OA – Proposta de Adenda às Regras de Utilização do Cartão Comércio Mirandela – 

Edição de 2022. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Regras de 

Utilização do Cartão Comércio Mirandela, e seus anexos, conforme 

proposto.” 

 

 
“11/OA – Proposta de Contrato de Parceria – Polo de Inovação de Mirandela. 

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

Contrato de Parceria para Gestão e Dinamização do Pólo de Inovação de 

Mirandela, conforme proposto.” 
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“12/OA – Relatório Final – Processo Disciplinar. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade, 

aprovar a aplicação da sanção disciplinar de Multa no valor de três 

remunerações base diárias ilíquidas do trabalhador (3 x 23.50 €), a que 

corresponde o valor de 70.50 € (setenta euros e cinquenta cêntimos) ao 

trabalhador Normando Tiago, conforme proposto.” 

 

 

“13/OA – Parecer Prévio – Procedimento de Registo da “Festa dos Caretos, dos Rapazes e de 

Santo Estevão da Torre Dona Chama” no Inventário Nacional do Património 

Cultural e Imaterial. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar emitir parecer 

favorável ao registo da “Festa dos Caretos, dos Rapazes e de Santo Estevão da 

Torre de Dona Chama” no Inventário Nacional do Património Cultural 

Imaterial conforme parecer da Divisão de Desenvolvimento Cultural 

Turístico e Saúde, conforme proposto.” 

 

 

“14/DOMU – Apreciação da Viabilidade da Legalização do Prédio Edificado no Lugar do 

Canal, em Mirandela, com o Processo de Obras n.º 347/98, objeto do Proc. N.º 

3101/14.4 BEPRT do TAF do Porto. 

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

legalização do edifício no lugar do Canal com o processo de obras n.º 347/98, 

objeto do processo n.º 3101/14.4BEPRT, ordenando-se a sua demolição, com 

todas as suas legais consequências nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 

102.º e 106.º e seguintes do RJUE, 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, 22 de abril de 2022. 
 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


