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EDITAL N.º 6/2015 

 

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 26 de 

junho 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 26.06.2015; 

Deliberado, por maioria, com a abstenção da deputada Fátima Ramos. 

De acordo com o estatuído no art.º 34.º do Código do Procedimento Administrativo, os 

Deputados José Mário Gama, Celeste Pereira Dias Cardoso, Carla Marina de Abreu José Alves 

Baptista, José Miguel Lucas Simões, João Pedro Fontes Branco e Margarida Isabel da Costa 

Rodrigues, não participaram na deliberação da ata, uma vez que não estiveram presentes. 

  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 -Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo - 

Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas verdes e de 

utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas de equipamento e 

utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação no domínio privado 

municipal. (Deliberação Camarária de 19.06.2015). 

 Aprovado por maioria, com duas abstenções dos Deputados da Coligação Democrática 

Unitária, a Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo - Desafetação 

de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas verdes e de utilização coletiva, 

a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas de equipamento e utilização coletiva e a 

caminho público, para posterior afetação no domínio privado municipal. 

Ponto 7 - Constituição da Agência de Desenvolvimento da Serra da Lousã: proposta 

do Senhor Presidente. (Deliberação Camarária de 19.06.2015). 
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A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da 

coligação do PPD-PSD-CDS/PP, aprovar os novos estatutos da Agência de Desenvolvimento da 

Serra da Lousã – Associação ADSL, com a localização da sede em Castanheira de Pêra, bem 

como a adesão do Município à dita agência. 

Ponto 8 - Contrato de partilha de poupanças líquidas - Fundo de Eficiência 

Energética. (Deliberação Camarária de 19.06.2015); 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de 

Partilha de Poupanças Liquidas, bem como nomear o Senhor Presidente de Câmara, para 

representar o Municipio na celebração do referido contrato. 

Ponto 9 - Emissão de deliberação fundamentada de reconhecimento o interesse 

público municipal na regularização de estabelecimento - "Atmosverde - Aproveitamento de 

Biomassa, Ld.ª." (Deliberação Camarária de 19.06.2015). 

A Assembleia Municipal, deliberou por maioria, com dois votos contra dos Deputados da 

Coligação Democrática Unitária e vinte e dois votos a favor dos deputados da coligação do PPD-

PSD-CDS/PP e dos Deputados do Partido Socialista, aprovar o reconhecimento do interesse 

público municipal na regularização do estabelecimento: "Atmosverde - Aproveitamento de 

Biomassa, Ld.ª." 

Ponto 10 - Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

(Deliberação Camarária de 19.06.2015). 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Primeira Revisão ao 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Ponto 11 - Requerimento apresentado pela bancada da CDU, ao abrigo do n.º 3 do 

art.º 17.º do Regimento da Assembleia Municipal e das alíneas a) e k) do n.º 2 do art.º 25.º 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro, para análise das seguintes questões: 

Iluminação Pública da Senhora da Piedade de Tábuas; 

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção, sendo a mesma 

aprovada por maioria, com 8 votos contra, 5 abstenções e 10 votos a favor. 

Estrada Assembleia Municipal 568; 

Coletividades: Formas de apoio/Regulamento; 

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção, sendo a mesma 

reprovada por maioria, com 14 votos contra, 1 abstenções e 9 votos a favor. 

Metro-Mondego: Análise da situação 

O Presidente da Assembleia Municipal, colocou à votação a Moção, sendo a mesma 

reprovada por maioria, com 21 votos contra e 2 votos a favor. 
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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, 29 de junho de 2015 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

