
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 
EDITAL 

 
Reunião de Câmara Ordinária de 22 de setembro 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 

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

 

 
“03/OA – Proposta de Regulamento para a Atribuição da Classificação de Interesse 

Municipal do Património Cultural Imaterial do Concelho de Mirandela. 

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

aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento para a Atribuição 

da Classificação de Interesse Municipal do Património Cultural 

Imaterial do Concelho de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 

“04/OA – Proposta de Regulamento de Atribuição de Apoios a Associações e 

Coletividades Sem Fins Lucrativos do Município de Mirandela. 

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

aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento de Atribuição de 

Apoios a Associações e Coletividades Sem Fins Lucrativos do 

Município de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 

“05/OA – Proposta de Regulamento do Programa Cheque Veterinário do Município de 

Mirandela. 

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

aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento do Programa 

Cheque Veterinário do Município de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 

“06/OA – Proposta de “Oferta Pública de Aquisição de Imóveis para Implementação de 

projetos no âmbito do investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação – Aviso de Publicitação nº 01/CO2-i01/2021-Componente 

02 - Habitação. 

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

Assembleia Municipal de Mirandela, a aprovação do Programa de 

Procedimento de oferta pública de aquisição de imóveis para 

implementação de projetos no âmbito do investimento rec02-i01 - 



 

programa de apoio ao acesso à habitação - aviso de publicitação n.º 

0l/co2-i01/2021 - componente 02 – habitação, conforme proposto.” 

 

“07/OA – Proposta de Formalização de Pedido de Empréstimo extraordinário do Fundo 

de Apoio Municipal (FAM), previsto no artigo 80.º da Lei nº 12/2022, de 27 de 

junho (Lei do Orçamento do Estado – LOE) e regulamentado no artigo 148.º 

do Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de agosto (Normas de execução do 

Orçamento do Estado – DLEO) destinado ao financiamento de despesa 

corrente. 

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

do procedimento para obtenção de Empréstimo Extraordinário junto 

do Fundo de Apoio Municipal (FAM), previsto no artigo 80.º da Lei nº 

12/2022, de 27 de junho (Lei do Orçamento do Estado – LOE) e 

regulamentado no artigo 148.º do Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de 

agosto (Normas de execução do Orçamento do Estado – DLEO) 

destinado ao financiamento de despesa corrente, no montante de 

169.572 € (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois 

euros), pelo período de dez anos, conforme proposto.” 

 

 

“08/OA – Proposta de Coordenador Técnico do CLDS 4G de Mirandela. 

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

de António Daniel Mesquita Felgueiras como Coordenador Técnico do 

Programa CLDS 4G de Mirandela, bem como delegar na Sra. 

Presidente da Câmara Municipal de Mirandela a competência para 

assinatura de quaisquer atos necessários à formalização da presente 

proposta, conforme proposto.” 

 

 

“09/OA – Plano Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar: “Mirandela – Um 

Futuro Sustentável”. 

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

Municipal de Combate ao Desperdício Alimentar (PMCDA): 

“Mirandela – Um Futuro Sustentável”, conforme proposto.” 

 

 

“10/DEASDJ – Proposta de Atribuição de Apoio Financeiro e Apoio Logístico - 

Organização Music Fest - 24 de setembro - Ostentoriginalidade – 

Associação Juvenil. 

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

uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Clemente (PSD), 

aprovar a atribuição de apoio financeiro, no valor de 2.250,00 € (dois 

mil duzentos e cinquenta euros) em duas tranches: 1.000,00 € (mil 

euros) antes do início do evento e 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta 

euros) após entrega do relatório final do evento, à Ostentoriginalidade 

– Associação Juvenil para a organização da quinta edição do 

MIRANDELA MUSIC FEST, que vai decorrer no dia 24 de setembro 

de 2022, bem como o apoio logístico solicitado, conforme proposto.” 

 

 



 

“11/DOMU – Processo 13-22 Requerimento 232/22 – Parecer Constituição de 

Compropriedade - Rosa Maria Celestino. 

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

parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio rústico, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 601, da freguesia de Mirandela, 

a realizar sem parcelamento físico, nos termos expostos e subsequente 

emissão da respetiva certidão, conforme proposto.” 

 

 

“12/DOMU – Processo 15-22 Requerimento 237/22 – Parecer Constituição de 

Compropriedade - Franklin dos Santos Celestino. 

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

parecer favorável à constituição da compropriedade do prédio rústico, 

inscrito na matriz predial sob o artigo 600, da freguesia de Mirandela, 

a realizar sem parcelamento físico, nos termos expostos e subsequente 

emissão da respetiva certidão, conforme proposto.” 

 

 

“13/DOMU – Concurso Público para a Concessão do Direito de Uso Privativo de Espaço 

Público, para a Exploração de Um (1) Posto de Carregamento de Baterias 

de Veículos Elétricos, na Rua D da Zona Industrial Norte de Mirandela - 

Autorização para a abertura do procedimento. 

 

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

Assembleia Municipal, para que esta autorize, a abertura do respetivo 

Concurso Público, celebração posterior dos correspondentes contratos 

de Concessão do Direito de Uso Privativo de Espaço Público, para a 

Exploração de um (1) Posto de Carregamento de Baterias de Veículos 

Elétricos, na Rua D da Zona Industrial Norte de Mirandela, aprove a 

proposta apresentada de composição do júri do concurso, bem como as 

condições gerais do mesmo constantes das peças do procedimento, 

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 setembro de 2022. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


