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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 
EDITAL 

 
Reunião de Câmara Extraordinária de 20 de junho 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 Extraordinária da Câmara Municipal de 20 de junho de 

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

 

 
“01/OA – Proposta de Suspensão parcial da 1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de 

Mirandela. 

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

Assembleia Municipal de Mirandela, de acordo com o disposto na alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 126.º do 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a Suspensão 

Parcial da 1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal, a incidir sobre a 

planta de ordenamento – classificação e qualificação do solo, nas 4 áreas 

delimitadas na planta anexa de incidência, com a área total de 9,8 

hectares e sobre o regulamento, suspendendo a qualificação do solo e a 

aplicação dos artigos 55.º a 57.º e 69.º a 71.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal em vigor, aplicáveis àquelas áreas, pelo prazo de dois 

anos a contar da data da sua publicação em Diário da República, 

prorrogável por um ano, caducando com a entrada em vigor da 2.ª 

Revisão do Plano Diretor Municipal e aprovar nos termos dos n.º(s) 1 e 2 

do artigo 134.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, as medidas preventivas constantes na proposta e seus 

fundamentos em anexo, conforme proposto.” 

 

 
“02/OA – Proposta de Aprovação das Minutas dos Contratos 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. 

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

 

 
 



 

PG.02_PROC.07_IMP.04 Praça do Município – 5370 - 288 Mirandela  NIF – 506 881 784  Telefone - 278 200 200 
Página 2 de 2 

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

 

“03/OA – Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal e ao Mapa Anual Global de 

Recrutamento Autorizado de 2022. 

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

1 - Aprovar a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal e ao Mapa Anual Global 

de Recrutamento Autorizado de 2022, consubstanciada na previsão 

dos postos de trabalho mencionados nos documentos em anexo; 

2 - Submeter a presente deliberação à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal.” 
 

 

 

 

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

públicos do costume. 
 

 

 

 

Mirandela, 20 de junho de 2022. 
 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


