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EDITAL N.º 10/2019 

 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES E DECISÕES 

(n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro) 

 

 

DR. JOÃO GERMANO MOURATO LEAL PINTO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE MIRANDA DO CORVO: 

 

TORNA PÚBLICO, para efeitos do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, as deliberações dos Órgãos Autárquicos tomadas na Assembleia Municipal de 16 de 

setembro de 2019 

 

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.06.2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de 

28.06.2019 

Ponto 5 - Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade da Autarquia, nos 

termos da alínea c) do n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

A Assembleia Municipal, apreciou a Informação do Presidente da Câmara sobre a 

atividade da Autarquia. 

Ponto 6 - Participações societárias e não societárias - 2018. Deliberação de câmara 

de 05/07/2019 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, nos termos da alínea c), do n.º 2, do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Ponto 7 - Participação societária - WRC - WEB para a Região Centro, Agência de 

Desenvolvimento Regional, E.I.M., S.A. Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o abate da participação financeira 

e o respetivo desreconhecimento contabilístico, da WRC – Web para a Região Centro, Agência 

de desenvolvimento Regional, E.I.M., S.A. 

Ponto 8 - Linha de crédito para despesas com faixas de gestão de combustíveis. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, autorizar a contratação da linha 

de crédito para fazer face às despesas com faixas de gestão de combustível (rede secundária) 

envolventes a aglomerados populacionais e edifícios isolados, em áreas em que o município 

tenha que substituir aos proprietários no ano de 2019, nos termos e condições da informação 
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técnica do Gabinete de Planeamento Estratégico e Candidaturas (registo 18326 de 

02.09.2019).  

Ponto 9 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2020: proposta n.º 

47.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com um voto contra da bancada da 

Coligação Democrática Unitária e oito abstenções da bancada dos Deputados bancada do PPD-

PSD/CDS-PP e os votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido Socialista e do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea e) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013 de 3 de setembro, a fixação do percentual de 5,0% relativo ao Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) para vigorar no ano de 2020. 

Ponto 10 - Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2020: Proposta n.º 48.P/2019. Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade e nos termos do disposto do n.º 5 

do art.º 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de Novembro: 

I – A fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para prédios rústicos no 

percentual de 0,8% estabelecido legalmente; 

II – A fixação no percentual mínimo de 0,3% para prédios urbanos; 

III – A redução da taxa de IMI em função do número de dependentes nos termos 

previstos no artigo 112.º - A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis: 

a) No valor fixo de 20€ para famílias com 1 dependente a cargo; 

b) No valor fixo de 40€ para as famílias com 2 dependentes a cargo; 

c) No valor fixo de 70€ para as famílias com 3 ou mais dependentes a cargo. 

Ponto 11 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 50.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 50.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

98/2018 de 27 de novembro, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 12 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

105/2018, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 51.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 51.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

105/2018 de 29 de novembro, para o Município de Miranda do Corvo. 
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Ponto 13 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

107/2018, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 52.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 52.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

107/2018 de 29 de novembro, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 14 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 22/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 53.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 53.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

22/2019 de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 15 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 58/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 54.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019. 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 54.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

58/2019 de 30 de abril, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 16 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 72/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 55.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 55.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

72/2019 de 28 de maio, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 17 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 21/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 56.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 56.P/2019, relativa à 

não aceitação da transferência de competências no ano de 2020, constante do Decreto-Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo, no ano letivo de 2020/2021. 

Ponto 18 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 23/2019, 

para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Proposta n.º 57.P/2019. 

Deliberação de câmara de 06/09/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a proposta n.º 57.P/2019, 

designadamente a não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei 

n.º 23/2019, de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo, no ano de 2019; 
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A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da bancada da 

Coligação Democrática Unitária, oito abstenções da bancada dos Deputados bancada do PPD-

PSD/CDS-PP e dezasseis votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido Socialista e do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a aceitação da transferência de competências, 

constante do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, para o Município de Miranda do 

Corvo, no ano de 2020. 

Ponto 19 - Minuta de Contrato de interadministrativo de partilha de competência 

no âmbito da organização do transporte escolar entre o Município de Penela e o Município 

de Miranda do Corvo 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade a minuta de Contrato 

Interadministrativo de partilha de competência no âmbito da organização do transporte 

escolar entre o Município de Penela e o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 20 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a posição financeira do Município, relativamente ao 1.º semestre de 2019. Para 

conhecimento. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do parecer sobre a posição financeira do 

Município, relativamente ao 1.º semestre de 2019. 

Ponto 21 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

116/2019, para o Município de Miranda do Corvo no ano de 2020: Despacho n.º 34.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade o despacho n.º 3.P/2019, relativo à 

não aceitação da transferência de competências para o Município de Miranda do Corvo, no 

âmbito do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, face à ausência de áreas protegidas no 

concelho e consequentemente à não aplicabilidade prática do referido diploma legal. 

Ponto 22 - Projeto de reforço de cobertura 3G no Gondramaz. Minuta de 

Protocolo/Isenção de Taxa 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Minuta do Protocolo referente ao 

Projeto de reforço de cobertura 3G no Gondramaz e, atendendo ao notório interesse público 

em termos de segurança e atração truística de dotar a Aldeia do Gondramaz de rede móvel 

3G, a isenção de taxas municipais decorrentes da instalação e manutenção de equipamentos e 

soluções tecnológicas que forneçam os sinais de rede móvel e internet à empresa Vodafone 

Portugal – Comunicações Pessoais, SA. 

Ponto 23 - Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume e ainda no sítio www.cm-mirandadocorvo.pt.  

http://www.cm-mirandadocorvo.pt/
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Paços do Município, 17 de setembro de 2019 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 


