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EDITAL N.º 2/2020 

 

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 

fevereiro de 2020 

 

Ponto 2 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 28.11.2019 

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

28.11.2019. 

Ponto 3 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 30.12.2019 

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

30.12.2019. 

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

Deliberação Camarária de 7 de fevereiro de 2020 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Ponto 8 - Proposta de Contratação de Empréstimo Médio e Longo Prazo para 

Investimento no valor de 500.000,00€ - Construção do Parque Logístico Municipal - 

Relatório Final - Proposta n.º 3.P/2020. Deliberação Camarária de 21 de fevereiro de 

2020 

A Assembleia Municipal aprovou por maioria com os votos contra da Bancada do PPD-

PSD/CDS-PP, com a abstenção do Deputado da Bancada da CDU e com os votos favoráveis dos 

Deputados da bancada do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar o Relatório Final de avaliação de propostas, relativo à contratação de Empréstimo de 
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Médio e Longo Prazo para Investimento no valor de 500.000,00€, para “Construção do Parque 

Logístico Municipal”, bem como aprovar a proposta n.º 3.P/2020. 

Ponto 9 - Aprovação do mapa de fluxos de caixa e mapas de execução orçamental. 

Deliberação Camarária de 21 de fevereiro de 2020 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Ponto 10 - Primeira revisão ao Orçamento e GOP‘s de 2020 - integração do saldo 

de gerência. Deliberação Camarária de 21 de fevereiro de 2020 

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

bancada do PPD-PSD/CDS-PP e da bancada da CDU e com os votos favoráveis dos Deputados 

da bancada do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, a Primeira 

Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano de 2020, no montante de 2.639.469,79€. 

Ponto 11 - Proposta n.º 3.VP/2020 e Proposta n.º 2.P/2020 - Cessão de Créditos ao 

BEI - Em complemento à proposta n.º 3.VP/2020. Deliberação Camarária de 10 de janeiro 

de 2020 e 21 de fevereiro de 2020 

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

bancada do PPD-PSD/CDS-PP e do Deputado da bancada da CDU e com os votos favoráveis dos 

Deputados da bancada do Partido Socialista e do senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar a proposta n.º 3VP/2020 e em complemento da anterior a proposta n.º2.P/2020, 

designadamente:  

1- A revogação da aprovação da proposta n.º 92.P/2019 a qual havia sido objeto de 

deliberação da Assembleia Municipal em 30 de dezembro de 2019.  

2- A aceitação da cessão de créditos ao BEI a qual deverá considerar que o Município 

pretende que venha ser adotada pelo BEI juros a 15 anos com taxa fixa, considerando 

que esta taxa será sempre inferior quer à taxa constante do Acordo de Regularização 

de Dívida celebrado no âmbito do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, com as 

Águas do Centro Litoral, quer à taxa proposta pelo BPI na sequência do procedimento 

de consulta de várias entidades bancárias (na sequência do procedimento de 

Empréstimo a Médio e Longo Prazo para substituição de dívida referente ao Acordo de 

Regularização de Dívida celebrado no âmbito do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de 

janeiro, com as Águas do Centro Litoral), bem como todas as minutas a que se faz 

referência na proposta n.º 3VP/2020 e na proposta n.º2.P/2020. 

 

 

 

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.  

http://www.cm-mirandadocorvo.pt/
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Paços do Município, 02 de março de 2020 

 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Dr. João Germano Mourato Leal Pinto) 


