
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 
EDITAL 

 
Reunião de Câmara Ordinária de 20 de outubro 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 20 de outubro 

de 2022, foi presente a seguinte Proposta, cujo teor da deliberação se transcreve: 

 

 
“03/OA – Proposta de Início do Procedimento de Revisão e Alteração do Código de 

Conduta do Município de Mirandela. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Início do 

Procedimento de Revisão e Alteração do Código de Conduta do 

Município de Mirandela, conforme proposto.” 

 

 

“04/OA – Proposta de Memorando de Entendimento - MUDA - Movimento pela 

Utilização Digital Ativa. 

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

Memorando de Entendimento a celebrar com a Sociedade A2D 

Consulting Lda., para implementação do MUDA - Movimento pela 

Utilização Digital Ativa, no concelho de Mirandela, conforme 

proposto.” 

 

 

“05/OA – Proposta de Reabertura do concurso para Concessão de exploração do 

Quiosque do Parque do Império (Lote n.º 1), do Quiosque do Tanque (Lote n.º 

2) e do Bar Ribeiras (Lote n.º 3) e aprovação das peças do procedimento. 

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

reabertura do concurso público com vista à concessão do direito de 

exploração do Quiosque do Parque do Império (Lote n.º 1), do 

Quiosque do Tanque (Lote n.º 2) e do Bar Ribeiras (Lote n.º 3) e 

aprovar as respetivas peças do procedimento, publicando-se, após 

deliberação, em Edital nos lugares de estilo e na página eletrónica do 

Município, bem como no Diário da República a abertura do referido 

concurso, conforme proposto.” 

 

 

 



 

“06/OA – Proposta de Protocolo de Parceria – Centro Qualifica NUT III Terras de 

Trás-os-Montes, Consultua – Ensino e Formação Profissional, Lda. 

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

Protocolo de Parceria a celebrar com Centro Qualifica NUT III Terras 

de Trás-os-Montes, Consultua – Ensino e Formação Profissional, Lda., 

conforme proposto.” 

 

 

“07/OA – Proposta de Manifestação de Interesse na Constituição de Terceira Equipa de 

Intervenção Permanente na Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela. 

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

na constituição da terceira Equipa de Intervenção Permanente na 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela 

de Mirandela, ao abrigo do n.º 5 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 

247/2007, de 27 de junho, na sua redação atual, conjugado com o n.º 4 

da Portaria n.º 322/2021, de 29 de dezembro, emitindo declaração de 

concordância com vista aos trâmites do respetivo procedimento de 

constituição, conforme proposto.” 

 

 

“08/OA – Proposta de Projeto de Regulamento da Área de Acolhimento Empresarial do 

Município de Mirandela. 

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

a audiência dos interessados e consulta pública, pelo prazo de 30 dias, 

para recolha de sugestões o Projeto de Regulamento da Área de 

Acolhimento Empresarial do Município de Mirandela, conforme 

proposto.” 

 

 

“09/OA – Proposta de Decisão de Adjudicação - Aprovação do Relatório Final e das 

Minutas dos Contratos para adjudicação no procedimento “Fornecimento de 

Energia Elétrica e Gás Natural para as instalações dos municípios da CIM-

TTM”. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, a aprovação de 

todas as propostas contidas no relatório final, bem como os demais 

documentos que constituem o objeto do concurso, para efeitos de 

adjudicação e aprovação das respetivas minutas dos contratos a 

celebrar e designar como gestor do contrato o Técnico Superior da 

Câmara Municipal de Mirandela, Eng.º Paulo Verdelho, conforme 

proposto.” 

 

 

“10/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento de Incentivo ao Comércio 

Tradicional - Patrícia Alexandra Jaime Carrazedo Fernandes. 

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

atribuição do apoio não reembolsável a Patrícia Alexandra Jaime 

Carrazedo Fernandes, previsto no n.º 1 do artigo 4.º do RICT, no valor 



 

de 200,00 € (duzentos euros) mensais e pelo período de 6 meses 

condicionados à apresentação mensal do comprovativo de liquidação 

de renda, conforme proposto.” 

 

 

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

Organização Campeonato Nacional de Kung Do - Associação 

Mirandelense de Artes Orientais - AMAO. 

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

atribuição do apoio financeiro de 750,00 € (setecentos e cinquenta 

euros), bem como o apoio logístico solicitado, à Associação 

Mirandelense de Artes Orientais - AMAO, para a organização do 

Campeonato Nacional de Kung Do, devendo a entidade, após conclusão 

do evento, entregar toda a documentação relativa à ação realizada, 

nomeadamente faturação e relatório, com vista à fiscalização do 

subsídio atribuído, conforme proposto.” 

 

 

“12/DOMU - Pedido de Isenção das Taxas referentes à Operação Urbanística de 

Licenciamento da Ampliação e Alteração de uma ERPI localizada em S. 

Pedro Velho, processo de obras n.º 37/08 - Santa Casa da Misericórdia de 

Mirandela. 

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

de isenção de pagamento das taxas referentes à operação urbanística 

de licenciamento da ampliação e alteração de uma ERPI localizada em 

S. Pedro Velho, processo de obras n.º 37/08, 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, 20 de outubro de 2022. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


