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EDITAL N.º 6/2018 

 

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 29 de 

junho 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 30.04.2018 

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

sido aprovada por unanimidade. 

Ponto 5 - 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 Consolidadas 2017. Deliberação de Câmara de 

07/06/2018 

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

Bancada do PPD/PSD-CDS/PP “Miranda por Amor” e da CDU e com os votos favoráveis da 

Bancada do PS e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Prestação de Contas 

Consolidadas 2017. 

Ponto 8 - Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para 2018. Deliberação de 

Câmara de 22/06/2018 

A Assembleia Municipal aprovou, por unanimidade, a Segunda Alteração ao Mapa de 

Pessoal para 2018. 

Ponto 9 - Abertura do concurso para o fornecimento das refeições escolares - 

ano letivo 2018/2019 

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

refeições escolares para o ano 2018/2019 bem como a autorização prévia de compromisso 
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plurianual, dado que o valor não está abrangido pela autorização genérica aprovada na 

Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2017. 

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, 2 de julho de 2018 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 

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

