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EDITAL N.º 3/2014 

 

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 28 de 

fevereiro de 2014. 

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão; 

Assembleia Municipal tomou conhecimento do expediente. 

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30/12/2013; 

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Deputados Carlos Miguel Ferreira dos Santos, 

José Miguel Lucas Simões e Nuno Filipe Ferreira Lopes por não terem estado presentes na 

referida reunião, aprovar a ata da reunião ordinária de 12/09/2013.  

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 de Câmara. 

Ponto 6 - Informação do Presidente da Câmara sobre as Formas de Apoios às Juntas de 

Freguesia, ao abrigo do art.º 4.º do Regulamento de Formas de Apoios às Juntas de 

Freguesia; 

A Assembleia Municipal apreciou a informação do Presidente de Câmara. 

Ponto 7 - Primeira Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2014. Deliberação camarária 

de 21/02/2014; 

Deliberado, por maioria com dez abstenções, aprovar a Primeira Alteração do Mapa de 

Pessoal para o ano de 2014. 

Ponto 8 - Autorização genérica para dispensa de autorização prévia da Assembleia 

Municipal: presente proposta n.º 10/2014 do Senhor Presidente, António Miguel Costa 

Baptista. Deliberação camarária de 21/02/2014; 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Autorização genérica para dispensa de autorização 

prévia da Assembleia Municipal. 
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Ponto 9 - Proposta de Regulamento da Casa das Artes. Deliberação camarária de 

21/02/2014; 

O ponto foi retirado para posterior análise na Câmara Municipal. 

Ponto 10 - Proposta de aquisição de serviços de revisão legal às contas anuais do município, 

nos termos do previsto no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. Deliberação 

camarária de 21/02/2014; 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de aquisição de serviços de revisão legal às 

contas anuais do município, nos termos do previsto no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro. 

Ponto 11 - Abertura de procedimento para fornecimento de gasóleo a granel. Deliberação 

camarária de 21/02/2014; 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Abertura de procedimento para fornecimento de 

gasóleo a granel. 

Ponto 12 - Proposta de Regimento da Assembleia Municipal; 

Deliberado, por maioria, com 2 votos contra e 6 abstenções, aprovar a Proposta de Regimento 

da Assembleia Municipal. 

 

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.  

Paços do Município, 10 de Março de 2014 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

 

http://www.cm-mirandadocorvo.pt/

