
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara Ordinária de 17 de novembro 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 17 de 

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

 

 

“03/OA – Proposta de Pronúncia quanto à Pretensão de Classificação como Sítio de 

Interesse Público (SIP) dos Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba e à 

Fixação da Respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP). 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

pronunciar-se favoravelmente relativamente à pretensão da Direção-

Geral do Património Cultural de classificar como Sítio de Interesse 

Público (SIP) dos Sítios Arqueológicos da Serra de Santa Comba e à 

fixação da respetiva Zona Especial de Proteção (ZEP), conforme 

proposto.” 
 

 

“04/OA – Proposta de Alteração do Regimento da Câmara Municipal. 

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

aprovar a alteração do n.º 1 do artigo 3.º do Regimento da Câmara 

Municipal de Mirandela, que passará a ter a seguinte redação: “1. As 

reuniões terão periodicidade quinzenal e realizar-se-ão às quintas-feiras, 

pelas 15:00h habitualmente no Salão Nobre da Câmara Municipal, 

podendo realizar-se noutros locais, quando assim seja deliberado na 

reunião anterior.”.” 
 

 

“05/OA – Proposta de Isenção de taxas – Associação Cultural e Recreativa de Santo 

António Paradela. 

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

das taxas devidas pela Associação Cultural e Recreativa de Santo 

António Paradela, pela realização dos eventos de Halloween e de São 

Martinho, conforme proposto.” 
 

 

“06/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído - 

Comissão de Festas de São Martinho. 

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

das taxas relativas à emissão da licença de ruído à Comissão de Festas 

de São Martinho, conforme proposto.” 



 

 
 

“07/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído - 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Contins. 

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

das taxas relativas à emissão da licença de ruído à Associação 

Cultural, Recreativa e Desportiva de Contins, conforme proposto.” 

 
 

“08/OA – Proposta de Início do Procedimento de alteração do Regulamento do Prémio 

Literário do Conto Nuno Nozelos do Município de Mirandela. 

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

Procedimento de Alteração do Regulamento do Prémio Literário do 

Conto Nuno Nozelos do Município de Mirandela, conforme proposto.” 

 
 

“09/OA – Proposta de Aditamento ao Contrato de Comparticipação da Candidatura ao 

Apoio Financeiro para Acompanhamento Técnico-Gestão de Candidaturas – 

Processo n.º 59528 - SIGA. 

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

“ADITAMENTO AO CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO 

PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (1º Direito)” celebrado em 

16 de agosto de 2021, com o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I.P., nomeando-se como gestora do contrato a Arquiteta 

Celene Adelaide Monteiro Marta, Técnica Superior do Município de 

Mirandela, conforme proposto.” 
 

 

“10/OA – Proposta de Início do Procedimento de Revisão e Alteração do Regulamento 

de Utilização e Cedência da Frota Automóvel do Município de Mirandela. 

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

Procedimento de Revisão e Alteração do Regulamento de Utilização e 

Cedência da Frota Automóvel do Município de Mirandela, conforme 

proposto.” 
 

 

“11/DEASDJ – Pedido de Apoio Financeiro – Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de Mirandela – Seminário sobre 

Gestão de Conflitos Escolares. 

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

atribuição de apoio financeiro no valor de 370,00 € (trezentos e setenta 

euros), à Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Mirandela, devendo, esta Associação, 

apresentar e entregar toda a documentação relativa à ação realizada, 

nomeadamente faturação e relatório, com vista à fiscalização do 

subsídio atribuído, conforme proposto.” 

 
 



 

 

“12/DEASDJ – Concurso «Postal de Natal» - 2022. 

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

total de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros) para aquisição de 

material escolar, bem como a atribuição de um diploma a todas as 

escolas e participantes, no âmbito do Concurso «Postal de Natal», 

conforme proposto.” 
 

 

“13/DOMU – “PAMUS 1 – Criação da Rede Ciclável e Via Pedonal no Troço entre o 

Bairro do Pombal e a Avenida Camilo de Mendonça” – Pedido de Prazo 

Suplementar. 

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

da prorrogação do prazo solicitado pelo empreiteiro, por um período 

de 180 dias, até dia 30 de abril de 2023, conferindo direito a acréscimos 

financeiros decorrentes de revisões de preços enquadrada no n.º 1 do 

artigo 13º do DL 6/2004, de 6 de janeiro, na sua atual redação, 

conforme proposto.” 
 

 

“14/DOMU – Sinalização Horizontal e Vertical da EM 553, Vilares da Torre, Escolas 

Luciano Cordeiro, Fomento, Convento, Vilar de Ledra e EM 15-4 - 

Resolução do Contrato. 

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

aprovar: 

1 - A resolução do contrato, com base na alínea c) do n.º 1 do art.º 405.º 

do CCP e, com base na alínea a) do n.º 1 do art.º 333.º, do CCP, 

proceder à aplicação do previsto no n.º 3 do art.º 333.º, do CCP, 

devendo notificar-se o adjudicatário da intenção de resolução do 

contrato e de execução das garantias bancárias, para eventual 

pronúncia; 

2 - Dar conhecimento à Inspeção-Geral das Obras Públicas, 

Transporte e Comunicações e o Instituto da Construção e 

Imobiliário, do teor desta deliberação.” 

 

 

 

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

lugares públicos do costume. 

 

 

 

Mirandela, 17 de novembro de 2022. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


