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EDITAL N.º 8/2015 

 

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 

setembro de 2015. 

Ponto 1 - Pedido de suspensão de mandato de Hugo Pedro Cabral Fernandes 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade o pedido de suspensão de mandato 

de Hugo Pedro Cabral Fernandes. 

Ponto 2 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão; 

Assembleia Municipal tomou conhecimento do expediente. 

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 26.06.2015; 

Aprovada por maioria com os votos contra dos Deputados Carlos Marta e Celeste 

Cardoso. 

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

Deputados José Alberto Amado Domingos, Ana Cláudia Rodrigues, Ruben Jordão Soares 

Fernandes, José Filomeno Albertino Taborda da Costa, Lídio Lourenço Gonçalves, não 

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

Ponto 6 - 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 7 - Alteração do horário de funcionamento da Casa das Artes (deliberação 

camarária de 19.06.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com seis votos contra, três abstenções e 

catorze votos a favor, a alteração do horário de funcionamento da Casa das Artes. 

Ponto 8 - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 2015 (deliberação camarária de 

18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com sete abstenções e dezoito votos a 

favor, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 2015. 
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Ponto 9 - Recrutamento de dois Assistentes Técnicos e um Assistente Operacional 

por Tempo Determinado - Espaço de Cidadão (integrado na DAF) (deliberação camarária de 

18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com duas abstenções e vinte e três votos 

a favor, o Recrutamento de dois Assistentes Técnicos e um Assistente Operacional por Tempo 

Determinado para o Espaço do cidadão. 

Ponto 10 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - área de mecânica/eletricidade) (deliberação camarária de 

18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com três abstenções e vinte e dois votos 

a favor, a Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo Determinado - (a 

afetar ao NIA - área de mecânica/eletricidade). 

Ponto 11 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - área de águas e saneamento) (deliberação camarária de 

18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com três abstenções e vinte e dois votos 

a favor, a Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo Determinado - (a 

afetar ao NIA - área de águas e saneamento). 

Ponto 12 - Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo 

Determinado - (a afetar ao NIA - apoio administrativo, mormente na área de transportes) 

(deliberação camarária de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com duas abstenções e vinte e três votos 

a favor, a Proposta de recrutamento de 1 Assistente Operacional por Tempo Determinado - (a 

afetar ao NIA - apoio administrativo, mormente na área de transportes). 

Ponto 13 - Recrutamento de um Técnico na Área de Atividade Física e Desportiva - 

AEC 2015/2016 (deliberação camarária de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Recrutamento de um Técnico na 

Área de Atividade Física e Desportiva - AEC 2015/2016. 

Ponto 14 - Anulação de Procedimento Concursal para contratação, por Tempo 

Indeterminado, em Funções Públicas de dois postos de trabalho para Assistente Operacional 

- Área de Educação e aprovação de proposta de Recrutamento para dois Assistentes 

Operacionais por Tempo Indeterminado na Área de Educação (deliberação camarária de 

18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Anulação de Procedimento 

Concursal para contratação, por Tempo Indeterminado, em Funções Públicas de dois postos de 

trabalho para Assistente Operacional - Área de Educação e aprovação de proposta de 
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Recrutamento para dois Assistentes Operacionais por Tempo Indeterminado na Área de 

Educação. 

Ponto 15 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a situação económica e financeira do Município, em 30 de junho de 2015 (deliberação 

camarária de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal, tomou conhecimento, do parecer sobre a situação económica 

e financeira do Município, em 30 de junho de 2015. 

Ponto 16 - Direito de Superfície a favor da Santa Casa da Misericórdia de Semide 

(deliberação camarária de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Direito de Superfície a favor da 

Santa Casa da Misericórdia de Semide. 

Ponto 17 - Fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2016 (deliberação camarária de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Fixação das taxas de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2016. 

Ponto18 - Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2016 (deliberação 

camarária de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com nove votos contra e quinze votos a 

favor, a Fixação da participação variável no IRS a vigorar em 2016. 

Ponto 19 - Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2016 (deliberação camarária 

de 18.09.2015) 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com dez abstenções e quinze votos a 

favor, o Lançamento da Derrama a cobrar no ano de 2016. 

 

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, 2 de outubro de 2015 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

