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EDITAL N.º 6/2019 

 

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 26 de 

abril de 2019 

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 25.01.2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária de 

25.01.2019 

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 28.02.219 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de 

28.02.2019 

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 - Prestação de Contas 2018. Deliberação de Câmara de 08.04.2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com sete votos contra dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD, duas abstenções do Deputado da Bancada do CDS-PP e da Bancada do 

PCP e catorze votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, a Prestação de Contas 2018, designadamente o relatório de gestão de 

2018, bem como o parecer do auditor externo e o documento correspondente à certificação 

legal de contas. 

Ponto 8 – Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o Ano de 2019. Deliberação 

de Câmara de 08.04.2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com sete votos contra dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD, duas abstenções do Deputado da Bancada do CDS-PP e da Bancada do 

PCP e catorze votos a favor dos Deputados do Partido Socialista e do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019. 
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Ponto 9 - Proposta para abertura de Procedimento Concursal, designação de júri, 

definição das competências, área de formação, requisitos de recrutamento, remuneração 

base para Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau para o Núcleo de Infraestruturas e 

Ambiente: Proposta n.º 30.P/2019 e revogação da Proposta n.º 23.P/2019. Deliberação de 

Câmara de 08.04.2019 

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

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

a revogação da Proposta n.º 23.P/2019 e aprovar a proposta n.º 30.P/2019, designadamente: 

- Aprovar a abertura de procedimento concursal para um lugar de Cargo de Direção 

Intermédia de 3.º Grau para o Núcleo de Infraestruturas e Ambiente; 

- Aprovar as condições de recrutamento: requisitos formais de provimento, o perfile 

competências exigidas; 

- Aprovar a atribuição da posição remuneratória – 6.ª posição da carreira geral de 

técnico superior a que corresponde o Nível Remuneratório 31 cuja importância é de 

€2.025,35; 

- Aprovar, no uso da competência e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, a designação de júri. 

Ponto 10 - Proposta para abertura e designação de júri relativo ao Procedimento 

Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de Urbanismo e 

Projetos: Proposta n.º 29.P/2019 e revogação da Proposta n.º 22.P/2019. Deliberação de 

Câmara de 08.04.2019 

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

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, e dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, a revogação da Proposta n.º 22.P/2019 e aprovar a proposta n.º 29.P/2019, 

designadamente: 

- Aprovar a abertura de procedimento concursal para o Cargo de Direção Intermédia 

de 2.º Grau para a Divisão de Urbanismo e Projetos; 

- Aprovar, no uso da competência e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, a designação de júri. 

- Aprovar a atribuição de despesas de representação, no valor de 194,79 euros. 

Ponto 11 - Proposta para abertura e designação de júri relativo ao Procedimento 

Concursal para Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de 

Desenvolvimento Social: Proposta n.º 28.P/2019 e revogação da Proposta n.º 21.P/2019. 

Deliberação de Câmara de 08.04.2019 
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A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com oito abstenções dos Deputados da 

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, e dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, a revogação da Proposta n.º 21.P/2019 e aprovar a proposta n.º 28.P/2019, 

designadamente: 

- Aprovar a abertura de procedimento concursal para o Cargo de Direção Intermédia 

de 2.º Grau para a Divisão de Desenvolvimento Social; 

- Aprovar, no uso da competência e ao abrigo da norma habilitante contida no n.º 1 

do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na redação atual, a designação de júri. 

- Aprovar a atribuição de despesas de representação, no valor de 194,79 euros. 

Ponto 12 - Orçamento Participativo Jovem 2019. Deliberação de Câmara de  

08.04.2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Orçamento Participativo Jovem 

2019 e nomeou os Deputados Luís Martins (PS), José Miguel Ramos (PSD) e Márcia Simões 

(PCP) para integrarem a referida comissão. 

Ponto 13 - Abertura de procedimento de aquisição para fornecimento de energia 

elétrica durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro da CIM-RC (Ref.ª CIMRC - AQ 

03/2018). Deliberação camarária de 22.04.2019 

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a abertura de procedimento 

concursal das peças procedimentais, do gestor do contrato e do júri do procedimento, para 

aquisição do fornecimento de energia elétrica, durante 24 meses ao abrigo do Acordo Quadro 

da CIM-RC (ref.ª CIMRC - AQ 02/16), distribuído em lotes de Baixa Tensão Normal, Baixa 

Tensão Especial e Média Tensão no mercado liberalizado. 

Ponto 14 - Segunda Revisão ao Orçamento e GOP´s de 2019. Deliberação 

camarária de 22.04.2019 

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

Bancada do PPD-PSD e da Deputada do PCP e quinze votos a favor do Deputado da Bancada do 

CDS-PP, dos Deputados do Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

a Segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2019, que visa o reforço da 

despesas corrente por contrapartida com a despesa de capital, cumprindo a regra do 

equilíbrio definida no art.º 40.º, da Lei n.º 73/203, de 3 de setembro. 

Ponto 15 - Minuta de Protocolo de Colaboração com a Fundação ADFP na 

construção do Hospital Compaixão. Deliberação Camarária de 22.04.2019 
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A Assembleia Municipal, aprovou por maioria, com uma abstenção da Deputada do 

PCP e vinte votos a favor dos Deputados da Bancada do PPD-PSD/CDS-PP, dos Deputados do 

Partido Socialista e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a minuta de Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Municipio de Miranda do Corvo e a Fundação ADFP – 

Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional.  

Ponto 16 - Alteração ao Regulamento do Gabinete de Apoio à Inovação, 

Competitividade e Empreendedorismo e Centro de Acolhimento de Empresas. Deliberação 

de Câmara de 15.03.2019 

A Assembleia Municipal, aprovou por unanimidade, a alteração ao Regulamento do 

Gabinete de Apoio à Inovação, Competitividade e Empreendedorismo e Centro de 

Acolhimento de Empresas. 

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, 29 de abril de 2019 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 


