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EDITAL N.º 10/2016 

 

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 

novembro de 2016. 

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 30.09.2016 

Depois de colocada a ata colocada à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. 

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 - Documentos Previsionais para 2017 - Proposta de Orçamento - Deliberação 

camarária de 31/10/2016 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com oito abstenções dos deputados da 

Coligação do PPD/PSD CDS-PP “Miranda Não Pode Parar” e dos deputados da CDU e dezasseis 

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

Municipal, aprovar os documentos previsionais para 2016 que contemplam a proposta de 

orçamento municipal e as Grandes Opções do plano, bem como todos os elementos anexos, 

nomeadamente o Mapa de Pessoal e a autorização genérica para a assunção de compromissos 

plurianuais de acordo com o previsto na alínea c) do n,º 1 do art.º6.º da LCPA e do art.º 12.º do 

Decreto-lei n.º 127/2012 de 21 de junho. 

Ponto 7 - Atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide para 

construção de Lar de Idosos - Deliberação camarária de 04/11/2016 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com a abstenção da Deputada Ivone 

Ribeiro Dias, a atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Semide para construção de 

Lar de Idosos. 
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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, 2 de dezembro de 2016 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

