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EDITAL N.º 10/2018 

 

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 

setembro 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 29.06.2018. 

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

sido aprovada por unanimidade.  

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião extraordinária de 10.08.2018 

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

sido aprovada por unanimidade.  

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 - Lei-quadro de transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais. Para conhecimento 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Ponto 8 - Posto público de abastecimento elétrico de veículos. Deliberação de 

Câmara de 03.08.2018 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 8 - Posto público de 

abastecimento elétrico de veículos, nomeadamente a concessão de licença de utilização do 

domínio público, a título gratuito, por cinco anos, abrangendo o equipamento e os dois 

lugares de estacionamento destinados, em exclusivo, a veículos elétricos em carga. 

Ponto 9 - Pagamento de despesas de representação ao Dirigente Intermédio de 2.º 

Grau para a Divisão de Urbanismo e Projetos. Deliberação de Câmara de 21.09.2018 
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A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 9 - Pagamento de 

despesas de representação ao Dirigente Intermédio de 2.º Grau para a Divisão de Urbanismo e 

Projetos. 

Ponto 10 - Da empresa "LCA - Leal, Carreira e Associados SROC", a enviar parecer 

sobre a posição financeira do Município, relativamente ao 1.º semestre de 2018. 

Deliberação de Câmara de 21.09.2018 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento do parecer semestral sobre a situação 

económica e financeira do Município, nos termos do previsto da alínea d) do n.º 2 do art.º 

77.º da Lei n.º 73/2013. 

Ponto 11 - Lançamento da derrama a cobrar no ano de 2019. Deliberação de 

Câmara de 21.09.2018 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, o Ponto 11 - Lançamento da 

derrama a cobrar no ano de 2019. 

Ponto 12 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2019. Deliberação 

de Câmara de 21.09.2018 

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

Santos, nove abstenções dos Deputados da Bancada do PPD-PSD e os votos favoráveis dos 

Deputados da Bancada do Partido Socialista e do Presidente da Assembleia Municipal, o Ponto 

12 - Fixação da Participação Variável no IRS a vigorar em 2019.  

Ponto 13 - Fixação das Taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 

2019. Deliberação de Câmara de 21.09.2018 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, Ponto 13 - Fixação das Taxas de 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a vigorar em 2019. 

 

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, 1 de outubro de 2018 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

