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EDITAL N.º 4/2015 

 

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 30 de 

abril de 2015. 

 

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 27.02.2015. 

Deliberado, por maioria, com a abstenção dos Deputados Horácio José Lopes dos Santos, 

José Miguel Lucas Simões, Rúben Jordão Soares Fernandes e José Alberto Amado Domingos, por 

não terem estado presentes na referida reunião, aprovar a ata da reunião ordinária de 

27.02.2015.  

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 - Auditoria Externa às Contas de 2015 - Nomeação de Auditor Externo. 

Deliberação Camarária de 06.03.2015. 

Colocado o ponto 6 - Auditoria Externa às Contas de 2015 - Nomeação de Auditor 

Externo, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. 

Ponto 7 - Fornecimento de Energia Elétrica - Abertura de Concurso. Deliberação 

Camarária de 20.03.2015. 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o Parecer Prévio estipulado 

na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a abertura do 

concurso para o “Fornecimento de Energia Eléctrica”. 

Ponto 8 - Proposta de Normas de utilização de bicicletas e de uso partilhado 

"Rodinhas" - alteração. Deliberação Camarária de 10.04.2015. 

Colocado o Ponto 8 - Proposta de Normas de utilização de bicicletas e de uso partilhado 

"Rodinhas" – alteração, à votação, foi o mesmo aprovado por unanimidade. 
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Ponto 9 - Prestação de Contas de 2014. Deliberação Camarária de 24.04.2015. 

Colocado o ponto 9 - Prestação de Contas de 2014, à votação, foi o mesmo aprovado 

por maioria, com 9 abstenções dos Deputados da bancada do PSD-CDS/PP e da CDU e 14 votos 

a favor dos Deputados da bancada do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. 

Ponto 10 - Declarações previstas no artigo 15.º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro. 

Deliberação Camarária de 24.04.2015. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, das Declarações previstas no artigo 15.º 

da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 

20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que 

todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior, se encontram 

devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais e que todos os 

pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior se 

encontram identificados em declaração emitida para o efeitos e de forma individual. 

 

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, 4 de maio de 2015 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

