
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 
EDITAL 

 
Reunião de Câmara Ordinária de 12 de janeiro 2023 

 
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 12 de janeiro 

de 2023, foi presente a seguinte Proposta, cujo teor da deliberação se transcreve: 

 

 

“03/15/OA – Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira para “Medidas de 

Combate à Seca” - Ratificação. 

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

Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira para “Medidas de 

Combate à Seca”, conforme proposto.” 
 

 

“04/08/OA – Proposta de Início do Procedimento de alteração do Regulamento de Taxas 

do Município de Mirandela. 

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

dos membros do PS e três abstenções dos membros do PSD, aprovar o 

Início do Procedimento de Alteração do Regulamento de Taxas do 

Município de Mirandela, conforme proposto.” 
 

 

“05/10/OA – Proposta de Minuta de Contrato de Arrendamento no Âmbito da 

Habitação Social e de Aditamento. 

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

dos membros do PS e três abstenções dos membros do PSD, aprovar a 

Minuta de Contrato de Arrendamento no Âmbito da Habitação Social 

em Anexo e Minuta de Aditamento ao Contrato de Arrendamento nas 

Situações de Alteração do Agregado Familiar, conforme proposto.” 
 

 

“06/03/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído - 

Associação de Caça e Pesca de N.ª Sr.ª do Viso - Mascarenhas. 

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

de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído à 

Associação de Caça e Pesca de N.ª Sr.ª do Viso - Mascarenhas, 

conforme proposto.” 
 



 

 

“07/03/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído - 

Comissão de Festas do Divino Senhor dos Passos - Torre de Dona Chama. 

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

de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído à 

Comissão de Festas do Divino Senhor dos Passos - Torre de Dona 

Chama, conforme proposto.” 
 

 

“08/03/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído - 

Conversa Pacata - Associação Cultural e Recreativa - Suçães. 

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

de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença de Ruído à 

Conversa Pacata - Associação Cultural e Recreativa - Suçães, 

conforme proposto.” 
 

 

“09/03/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença para 

Realização da Fogueira de Natal - Freguesia de Abambres. 

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

de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença para Realização 

da Fogueira de Natal à Freguesia de Abambres, conforme proposto.” 
 

 

“10/03/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença para 

Realização das Fogueiras de Natal e de Passagem de Ano - Freguesia de 

Caravelas. 

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

de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença para Realização 

das Fogueiras de Natal e de Passagem de Ano à Freguesia de 

Caravelas, conforme proposto.” 
 

 

“11/03/OA – Pedido de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença para 

Realização das Fogueiras de Natal e de Passagem de Ano - Freguesia de 

Frechas. 

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

de Isenção de Taxas Relativas à Emissão da Licença para Realização 

das Fogueiras de Natal e de Passagem de Ano à Freguesia de Frechas, 

conforme proposto.” 
 

 

“12/03/OA – Proposta de Isenção de Taxas – Freguesia de Vale de Salgueiro. 

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

das Taxas devidas, para a realização da “Festividade dos Reis”, pela 

Freguesia de Vale de Salgueiro, conforme proposto.” 
 



 

 

“13/08/OA – Candidatura no Âmbito do Regulamento Tua Start - INTRESPA 

PORTUGAL, LDA.. 

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

deferimento da pretensão do promotor e consequente incubação no 

TuaStart, com início a 01/01/2023, sujeito a celebração de contrato da 

incubação pelo período de 2 anos e correspondente pagamento dos 

valores da incubação previstos no respetivo Regulamento a INTRESPA 

PORTUGAL, LDA., conforme proposto.” 
 

 

“14/03/OA – Proposta de Protocolo de Parceria com a CDP - Associação de 

Caravanismo de Portugal. 

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

de Protocolo de Parceria com a CDP - Associação de Caravanismo de 

Portugal concedendo os necessários poderes à Sra. Presidente da 

Câmara Municipal para a respetiva outorga, conforme proposto.” 
 

 

“15/02/OA – Proposta de Tomada de Posição da Câmara Municipal de Mirandela 

Quanto à Quebra de Produção de Azeitona e Azeite no Concelho e na 

Região. 

 
DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor ao Governo 

de Portugal a adoção de medidas, com caráter de urgência, de ajuda 

aos olivicultores do Concelho e da região de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, que se traduzam em apoio financeiro direto compensatório, em 

moldes a definir de acordo com a opinião dos responsáveis pelas 

organizações do setor e dos serviços oficiais com competências na 

matéria, sugerindo que tenha por base a diferença de faturação desta 

campanha e da média das últimas três campanhas (2019 a 2021), 

dando seguimento às diligências sugeridas, conforme consta da 

respetiva ata do Conselho Municipal de Agricultura, aprovada em 

minuta e transcrita na supra referida proposta, conforme proposto.” 
 

 

“16/08/OA – Processo Disciplinar - Relatório Final. 

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

com quatro votos a favor e três abstenções, aprovar a aplicação da 

sanção disciplinar de Multa no valor de três remunerações base diárias 

ilíquidas do trabalhador a que corresponde o valor de 70.50 € (setenta 

euros e cinquenta cêntimos) ao trabalhador Luís Carlos Merêncio 

Gomes Fraga, conforme proposto.” 
 

 

“17/03/DOMU – “PARU 6 - Reabilitação do Espaço Verde dos Terrenos Públicos a Sul 

da ESACT-IPB” – Situação Final. 

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

relativamente à empreitada, designada por “PARU 6 - Reabilitação do 

Espaço Verde dos Terrenos Públicos a Sul da ESACT-IPB”, aprovar: 



 

1 - Os trabalhos a menos no valor de 21.195,17 € (vinte e um mil cento 

e noventa e cinco euros e dezassete cêntimos); 

2 - A revisão de preços provisória, no valor de 12.908,17 € (doze mil 

novecentos e oito euros e dezassete cêntimos); 

3 - Que a fiscalização diligencie no sentido de providenciar a receção 

provisória da obra.” 
 

 

“18/08/DOMU – “Ampliação da Zona Industrial Norte – Áreas de Acolhimento 

Empresarial” – Segundo Pedido de Prazo Suplementar. 

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

dos membros do PS e três votos contra dos membros do PSD, aprovar 

a prorrogação do prazo de execução da empreitada, designada por 

“Ampliação da Zona Industrial Norte – Áreas de Acolhimento 

Empresarial”, requerida pelo empreiteiro, por um período de 184 dias 

(contados desde o término da anterior prorrogação aprovada – 

28/10/2022), reportando-se a conclusão da obra para o dia 30/04/2023, 

conforme proposto.” 
 

 

“19/03/DOMU – Serviço de Licenciamento de Obras Particulares – Alteração ao Alvará 

03/1980 – Lotes n.º 23, loteamento em nome “Leopoldina Corte Real”, 

sito no lugar de Malhadinhas, em Mirandela - Armando Augusto Pires 

Vaz. 

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

1 - Aprovar o Pedido de Alteração ao Alvará n.º 03/1980 - Lote n.º 23, 

loteamento em nome de “Leopoldina Corte Real”, sito no Lugar de 

“Malhadinhas”, concelho de Mirandela, que consiste no seguinte: 

 Retificação da área do lote de 490 m
2
 para 593 m

2
; 

 Aumento do n.º de frações de 3 para 5. Todas destinadas a 

habitação (tipologia inferior ou igual a T3); 

 Aumento da área de implantação de 140 m
2
 para 167 m

2
 e da 

área de construção de 420 m
2
 para 485.10 m

2
, correspondendo a 

um acréscimo de 65.10 m
2
; 

 Mantém-se os restantes parâmetros do loteamento; 

 Há lugar ao pagamento da taxa relativa a dois lugares de 

estacionamento não cedidos, e áreas espaços verdes de 

utilização coletiva e equipamentos coletivos, no valor de 3 

213,04 € (três mil duzentos e treze euros e quatro cêntimos). 

2 - Dar conhecimento do teor desta deliberação ao requerente 

Armando Augusto Pires Vaz.” 

 

“20/03/DOMU – Pedido de Isenção de Taxas Referentes à Inspeção de Elevador - 

APPACDM de Mirandela. 

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

de Isenção de Taxas referentes à Inspeção do Elevador, à APPACDM - 

Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de 

Mirandela, conforme proposto.” 
 

 



 

“21/07/DOMU – PDCT – Reabilitação e Eficiência Energética na Rede de Iluminação 

Pública da Cidade de Mirandela – Fase I – CP303DAG – Revisão de 

Preços Final. 

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

relativamente à empreitada, designada por “PDCT – Reabilitação e 

Eficiência Energética na Rede de Iluminação Pública da Cidade de 

Mirandela – Fase I”, aprovar: 

1 - A revisão de preços definitiva cujos cálculos em anexo dão 

resultado zero euros; 

2 - Que a fiscalização diligenciar no sentido de providenciar a receção 

provisória da obra.” 
 

 

“22/03/DAG – Ecopista da Linha do Tua – Troço no Concelho de Mirandela – Lote N.º 

1 - Aprovação da Minuta de Aditamento ao Contrato de Empreitada. 

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

de Aditamento ao Contrato de Empreitada, designada por “Ecopista 

da Linha do Tua – Troço no Concelho de Mirandela – Lote N.º 1”, 

conforme proposto.” 
 

 

“23/09/DAG – PAMUS 4 – Interface da Estação Ferroviária de Mirandela (Piso Rés do 

Chão) – PARU 4 – Reabilitação da Estação Ferroviária de Mirandela 

(Pisos Superiores) - Aprovação da Minuta de Aditamento ao Contrato de 

Empreitada. 

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

de Aditamento ao Contrato de Empreitada, designada por “PAMUS 4 

– Interface da Estação Ferroviária de Mirandela (Piso Rés do Chão) – 

PARU 4 – Reabilitação da Estação Ferroviária de Mirandela (Pisos 

Superiores)”, conforme proposto.” 
 

 

“24/09/DAG – Pavimentação do CM 1064, de Acesso à Ribeirinha - Aprovação da 

Minuta do Contrato Adicional de Empreitada. 

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

do Contrato Adicional da Empreitada, designada por “Pavimentação 

do CM 1064, de acesso à Ribeirinha”, elaborada pelo Oficial Público 

do Município, conforme proposto.” 
 

“25/-/DAG – Aumento Temporário de Fundos Disponíveis. 

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

excecional, um aumento temporário dos Fundos Disponíveis, no 

montante de 5.200.000 € (cinco milhões e duzentos mil euros), tendo 

presente receitas próprias a arrecadar pelo Município nos meses e nos 

montantes refletidos no quadro constante da supra referida 

Informação, 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, 12 de janeiro de 2023. 

 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 

 


