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EDITAL N.º 14/2018 

 

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 27 de 

dezembro de 2018 

Ponto 1 - Proposta - Projeto de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e 

Outras Receitas do Município de Miranda do Corvo - tarifas de abastecimento de 

águas, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos - após pedido 

de parecer à ERSAR e discussão pública. 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria com um voto contra do líder da bancada 

da CDU, sete abstenções dos Deputados da bancada do PSD e 15 votos a favor, da Deputada 

da Bancada do CDS, dos Deputados da Bancada do Partido Socialista e do Presidente da 

Assembleia Municipal, o Projeto de alteração ao Regulamento de Taxas, Preços e Outras 

Receitas do Município de Miranda do Corvo, no que diz respeito às tarifas e taxas de 

abastecimento de águas, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, tendo 

sido aditado o complemento previsto no ponto 5 das recomendações da ERSAR, bem como 

aprovar a respetiva fundamentação económico-financeira. 

Ponto 2 - Relatório n.º 2016/1747 - relativo ao controlo de endividamento e da 

situação financeira da administração local autárquica (Município de Miranda do 

Corvo), bem como os seus anexos. Para conhecimento 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório n.º 2016/1747, e dos seus 

anexos, relativo ao controlo de endividamento e da situação financeira da administração local 

autárquica (Município de Miranda do Corvo), bem como da informação prestada pelos serviços 

da Área Financeira, Património e Aprovisionamento e da respetiva Chefia da Divisão 

Administrativa e Financeira. 

 

 

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.  

http://www.cm-mirandadocorvo.pt/
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Paços do Município, 28 de dezembro de 2018 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 


