
MUNICÍPIO DE MEALHADA

ASSEMBLÉIA MUNICIPAL

EDITAL N.° 01/2023

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembléia Municipal da
Mealhada, torna públicas as deliberações que foram tomadas na Sessão
Ordinária realizada em 17 de fevereiro de 2023.

Proposta n.° 6/2023 - Transferência de competências no domínio da Ação Social -

Prorrogação de prazo - Aprovada por maioria, com vinte e seis votos a favor e uma

abstenção;

Proposta r\.° 11/2023 - Revisão Orçamenta! n.° 1 do ano de 2023 - Aprovada por

maioria, com vinte e seis votos a favor e uma abstenção;

Proposta n.° 13/2023 - Acordo de Cedência ao Domínio Público (Vale dos

Castanheiros - Luso) - Aprovado por unanimidade;

Proposta n.° 14/2023 - Regulamento de Cedência de Instalações, de Equipamentos

e de Serviços Municipais - Dinâmica Empresarial e Associativa, Iniciativa cidadã,

Empreendedorismo, Inovação e Inovação Social - Aprovada por maioria, com quinze votos a
favor, dez votos contra e duas abstenções;

Proposta n.° 16/2023 - Minuta de Acordo de Financiamento das Atividades exercidas

ao abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências dos municípios
na CIM RC e Financiamento intermunicipal e inter-regional - Aprovada por maioria, com
vinte e seis votos a favor e uma abstenção;

Pedido de desafetação/afetação do Domínio Público Municipal - Maxividro -

Transformadores e Distribuidores de Vidro, S.A. - Rejeitada por maioria, com treze votos
contra, onze votos a favor e três abstenções;

Proposta de Novo Regimento da Assembléia Municipal de Mealhada:
a) Regimento da Assembléia Municipal de Mealhada - Aprovada por maioria, com

dezasseis votos a favor, dez votos contra e uma abstenção;
b) Regulamento de Transmissão em Direto das Sessões da Assembléia Municipal de

Mealhada - Aprovado por unanimidade.

Para constar e possa produzir efeitos jurídicos legais, nos termos do art ° 56°, n ° 1, da Lei
n° 75/2013, de 12 de Setembro, vai o presente edital ser afixado nos lugares públicos do
costume em toda a área do Município, durante cinco dias dos dez subsequentes à tomada

de tais resoluções.

E para constar se lavrou este e outros de igual teor, a que vai ser dada a devida publicidade.

E eu, /^ííí^í^Rui Miguel Esteves Machado, o subscrevi.
Mealhada, 20 de fevereiro de 2023

O Presidente da Assembléia Municipal,

(Carlos Alberto da Costa Cabral)


