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EDITAL N.º 8/2019 

 

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 28 de 

junho de 2019 

 

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 26.04.2019 

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

26.04.2019 

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 8 - Eleição do Presidente da Junta de Freguesia, em representação das 

freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de acordo com a 

alínea d) do n.º 1 do art.º 57,º da Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a eleição do Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova, José Alexandre de Jesus Paiva, em representação das freguesias do 

concelho, para integrar o Conselho Municipal de Educação, de acordo com a alínea d) do n.º 1 

do art.º 57.º, da Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro. 

Ponto 9 - Proposta de alteração do Regulamento Municipal para Concessão de 

Bolsas de Estudantes do Ensino Superior. Deliberação camarária de 17/05/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do 

Regulamento Municipal para Concessão de Bolsas de Estudantes do Ensino Superior, devendo 

ser dado início ao procedimento nos termos do n.º 1 do art.º 58.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

Ponto 10 - Prestação de Contas Consolidadas 2018.Deliberação de Câmara de 

21/06/2019 
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, para efeitos do art.º 76.º, da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro na redação atual, a prestação de contas consolidadas do ano 

de 2018, dando cumprimento ao n.º 6, do art.º 75.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro na 

redação atual, conjugado com o art.º 7.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, do grupo 

autárquico constituído pelo Município de Miranda do Corvo e pela empresa local WRC - 

Agência de Desenvolvimento Regional, EIM, S.A. (WRC, SA). 

Ponto 11 - Transferência de Competências para a Comunidade Intermunicipal - 

Região Coimbra na sequência do disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - Lei Quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais - Proposta n.º 40.P/2019. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por maioria co um voto contra do Deputado Carlos 

Marta, a proposta n.º 40.P/2019, do Senhor Presidente: 

- de acordo de aceitação da transferência de competências para os órgãos da 

Comunidade Intermunicipal – Região Centro, no domínio da educação, (cfr artigo 31.º da Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto e art.º 75.º do Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro); 

- de acordo de aceitação da transferência de competências para os órgãos da 

Comunidade Intermunicipal – Região Centro, no domínio da saúde (cfr artigo 33.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto e art.º 26º do Decreto Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro); 

- de acordo de aceitação da transferência de competências para os órgãos da 

Comunidade Intermunicipal – Região Centro, na qualidade de autoridades de transporte 

previstas nos artigos 6º a 8ª do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de 

Passageiros, aprovado pela Lei nº 52/2015 de 9 de junho, na sua redação atual, no domínio do 

serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores (cfr nº 3 do 

artigo 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; e art.º 8º do Decreto Lei n.º 58/2019, de 30 

de abril.) 

Ponto 12 - Transferência de Competências no Domínio das Zonas Portuárias-

Marítimas, no âmbito do Decreto-Lei 72/2019 de 28 de maio - Proposta n.º 43.P/2019. 

Deliberação de Câmara de 21/06/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 43.P/2019, relativa 

à não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 72/2019 de 

28 de maio, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 13 - Transferência de Competências no Domínio do Transporte em Vias 

Navegáveis Interiores, no âmbito do Decreto-Lei 58/2019 de 30 de abril - Proposta n.º 

42.P/2019. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 42.P/2019, relativa 

à não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 58/2019 de 

30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 14 - Transferência de Competências no Domínio da Educação, no âmbito do 

Decreto-Lei 21/2019 de 30 de janeiro - Proposta n.º 41.P/2019. Deliberação de Câmara 

de 21/06/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta n.º 41.P/2019, relativa 

à não aceitação da transferência de competências, constante do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 

30 de janeiro, para o Município de Miranda do Corvo. 

Ponto 15 - Alteração e Ampliação do Loteamento Industrial de Miranda do Corvo. 

Desafetação de áreas do domínio público municipal, correspondentes a áreas verdes e de 

utilização coletiva, a áreas de passeios - circulação pedonal, a áreas de equipamento e 

utilização coletiva e a caminho público, para posterior afetação no domínio privado 

municipal. Deliberação de Câmara de 21/06/2019 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a proposta de desafetação do 

domínio público municipal das seguintes parcelas: Parcela 1, com a área de 576,60m2; 

Parcela 2, com a área: 8.017,63 m2; Parcela 3, com a área: 615,00m2; Parcela 4, com a área: 

266,93m2; Parcela 5, com a área: 768,42m2; Parcela 6, com a área: 1.474,93m2; Parcela 7, 

com a área: 507,93m2; e Parcela 8, com a área: 428,53m2, com vista à integração do domínio 

privado do município, a fim de serem objeto de operação de loteamento, de acordo com a 

informação técnica. 

Ponto 16 - Abertura de concurso para o fornecimento das refeições escolares - 

Ano letivo 2019/2020 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a abertura de concurso para o 

fornecimento das Refeições Escolares para o ano letivo 2019/2020, assim como a assunção do 

compromisso plurianual para 2020, uma vez que este não se enquadra na Autorização 

Genérica aprovada em 2018. 

Ponto 17 - Gala do Desporto 2019 - aprovação de projeto de Regulamento para a 

Gala do Desporto do Município de Miranda do Corvo 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Regulamento para a 

Gala do Desporto do Município 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, 01 de julho de 2019 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 


