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EDITAL N.º 2/2019 

 

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 25 de 

janeiro de 2019 

Ponto 1 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 97/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 1.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 1.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 97/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 2 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 98/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 2.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 2.P/2019, relativa à não aceitação da transferência de competências, constante 

do Decreto-Lei n.º 98/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 3 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 100/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 3.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 3.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 100/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 4 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 101/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 4.P/2019 
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A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 4.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 101/2018, para o Município de Miranda do Corvo.  

Ponto 5 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 103/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 5.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 5.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 103/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 6 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 104/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 6.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 6.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 104/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 7 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 105/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 7.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 7.P/2019, relativa à não aceitação da transferência de competências, constante 

do Decreto-Lei n.º 105/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 8 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 106/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 8.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 8.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 106/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 9 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 107/2018, 

para o Município de Miranda do Corvo: Proposta n.º 9.P/2019 
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A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 9.P/2019, relativa à não aceitação da transferência de competências, constante 

do Decreto-Lei n.º 107/2018, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 10 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 99/2018, 

para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: Proposta n.º 

10.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 10.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 99/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. 

Ponto 11 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

101/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: Proposta 

n.º 11.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 11.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 101/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra. 

Ponto 12 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

102/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: Proposta 

n.º 12.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 12.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 102/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra. 

Ponto 13 - Transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 

103/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra: Proposta 

n.º 13.P/2019 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com um voto contra da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 
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dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a 

proposta n.º 13.P/2019, relativa à aceitação da transferência de competências, constante do 

Decreto-Lei n.º 103/2018, para os órgãos da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra. 

Ponto 14 - Aprovação do Mapa de fluxos de caixa e mapas de execução orçamental 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e com os votos favoráveis dos Deputados do PPD-PSD/CDS-PP, 

dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, o Mapa 

de Fluxos da Caixa; Resumo Diário de Tesouraria; Mapa de Execução Orçamental da Receita; 

Mapa de Execução Orçamental da Despesa; Mapa de Execução Orçamental das GOP 

(PPI+AMR); e Mapa de Operações de Tesouraria, de acordo com a Informação da Área 

Financeira, Património e Aprovisionamento. 

Ponto 15 - Primeira revisão ao Orçamento e GOP‘s de 2019 - integração do saldo 

de gerência 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria, com nove abstenções da Deputada da 

Coligação Democrática Unitária e dos Deputados do PPD-PSD e com os votos favoráveis da 

Deputada do CDS-PP, do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal a Primeira 

revisão ao Orçamento e GOP‘s de 2019 - integração do saldo de gerência. 

Ponto 16 - Declarações no âmbito do artigo 15.º, da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, das Declarações previstas no artigo 15.º 

da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, 

de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, 

que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior, se 

encontram devidamente registados na base de dados da central de encargos plurianuais e que 

todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior 

se encontram identificados em declaração emitida para o efeitos e de forma individual. 

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, 28 de janeiro de 2019 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

