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EDITAL N.º 12/2018 

 

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 2018 

Ponto 1 - Expediente recebido e expedido desde a última sessão 

Assembleia Municipal tomou conhecimento do expediente recebido e expedido desde 

a última sessão.  

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 27.09.2018. 

Depois de sugeridas algumas correções, foi a ata colocada à votação tendo a mesma 

sido 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 - Declaração de reconhecimento do interesse para as populações ou para a 

economia local da operação: "Refuncionalização de antigos edifícios escolares - Escola de 

Vila Flor e Torno". Deliberação de Câmara de 7/09/2018 

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade a emissão da declaração de 

reconhecimento do interesse para as populações ou para a economia local da operação: 

"Refuncionalização de antigos edifícios escolares - Escolas de Vila Flor e Torno", no 

âmbito do PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural – Medida/Ação 10 - 

DLBC/LEADER / Acção10.2.1 – Operação 10.216 Renovação de Aldeias, considerando: 

- tratarem-se de intervenções que visam promover o valor histórico e social das 

povoações, reabilitando e refuncionalizando edifícios de interesse para as povoações, que 

fazem parte do património destas. Com estas intervenções promove-se também o apoio ao 

desenvolvimento de animação sociocultural e até turística, pois dota-se o território de 

infraestruturas que à escala local fazem a diferença e com a sua polivalência asseguram bases 

de sustentabilidade para a realização de diversas atividades e ações; 
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- promovem a refuncionalização do património. Aos edifícios é conferida uma nova 

abordagem, novas funções e nova utilidade; 

- possuírem impacto na economia local e na promoção cultural do território. Tratam-se 

de intervenções que promovendo as dinâmicas locais e apoiando atividades turísticas e 

culturais, provem o apoio à visitação, concretizam espaços de convívio, promovem a cultura e 

associativismo locais; 

- tratar-se de projetos desenvolvidos em parceria- apesar deste projeto, pela fase que é 

candidatada, concretizar uma intervenção do Município, assumindo-se este como único 

promotor, pretende-se a posterior colaboração com os grupos e entidades locais: 

- aspetos inovadores: tratam-se de intervenções que promovem as boas práticas, 

sendo a reabilitação do existente, uma delas, permitindo vivências integradas. 

Ponto 7 - Documentos Previsionais para 2019 - Proposta de Orçamento. 

Deliberação de Câmara de 31/10/2018 

A Assembleia Municipal, aprovou por maioria com 6 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da CDU e os votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido 

Socialista e do Senhor Presidente, os documentos previsionais que contemplam a proposta de 

orçamento municipal para 2019 e as grandes opções do plano, bem como todos os elementos 

e documentos anexos, nomeadamente a autorização genérica para a assunção de 

compromissos plurianuais e Mapa de Pessoal para 2019. 

Ponto 8 - Terceira alteração ao Mapa de Pessoal. Deliberação de Câmara de 

23/11/2018 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria com 6 abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da CDU e os votos favoráveis dos Deputados da Bancada do Partido 

Socialista e do Senhor Presidente, a terceira alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018.  

Ponto 9 - Proposta de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de Miranda 

do Corvo 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Proposta de Revisão do 

Regimento da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo. 
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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, 4 de dezembro de 2018 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

