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CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA 

 

EDITAL 
 

Reunião de Câmara de 19 de abril 

 

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 19 de abril de 2018, foram presentes as seguintes Propostas, cujo teor das 

deliberações se transcrevem: 

 

“03/OA – Prestação de Contas 2017. 

 

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

favor dos membros do PSD e quatro abstenções dos membros do 

PS: 

1 – Aprovar os documentos de Prestação de Contas de 2017 da 

Câmara Municipal, em cumprimento da alínea i) do n.º 1 do 

art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação; 

2 – Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia 

Municipal, em cumprimento do indicado preceito e ainda do n.º 

2 do art.º 27.º e da alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. 

 

04/OA – Inventário 2017. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

1 – Aprovar o Inventário de 2017, de todos os bens, direitos e 

obrigações patrimoniais e respetiva avaliação nos termos da 

alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação; 

2 – Submeter o referido documento à respetiva apreciação da 

Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do art.º 27.º e da 

alínea l) do n.º 2 do art.º 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua atual redação. 
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07/OA – Proposta de Abertura de seis Procedimentos Concursais e 

Constituição dos respetivos Júris. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções 

dos membros do PSD e quatro votos a favor dos membros do PS, 

conforme proposto: 

1 - Aprovar a abertura dos seis procedimentos concursais para 

preenchimento dos seis cargos de direção intermédia de 2.º 

grau (Chefes de Divisão); 

2 – Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

09/OA – Desafetação de Parcela de Terreno e Respetiva Permuta. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções 

dos membros do PSD e quatro votos a favor dos membros do PS, 

conforme proposto: 

1 – Aprovar a desafetação do domínio público municipal da 

parcela de terreno sito no antigo traçado da Estrada Nacional 

213, com a área de 2.470,00 m
2
, à qual se atribui, apenas para 

efeitos de escritura, o valor de € 12.350,00 (doze mil trezentos 

e cinquenta euros), resultante de um valor simbólico de € 

5,00/m
2
; 

2 – Aprovar a Permuta com a SONAE RP – RETAILS 

PROPERTIES, S.A. da parcela desafetada e mencionada no 

ponto anterior, pela parcela sita na mesma zona, com a área 

de 2.470,00 m
2
 integrados na parcela com 6.175,00 m

2
 

destinada a equipamentos coletivos; 

3 – Aprovar a afetação ao Domínio Público Municipal da parcela 

com a área de 6.175,00 m
2
, vinda à posse do Município em 

resultado do contrato de permuta; 

4 – Submeter esta deliberação à discussão e aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

10/OA – Nomeação do Conselho Municipal de Educação. 

 

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme 

proposto: 

1 - Aprovar a Proposta de Nomeação do Conselho Municipal de 

Educação; 

2 – Submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia 

Municipal.” 
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Para constar, se mandou lavrar o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 

afixados nos lugares públicos do costume. 
 

 

Mirandela, 19 de abril de 2018. 

 

 

A Presidente da Câmara Municipal; 

_______________________ 

Júlia Rodrigues 
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