
MUNICÍPIO DE MEALHADA
ASSEMBLÉIA MUNICIPAL

EDITAL N.° 02/2022

Carlos Alberto da Costa Cabral, Presidente da Assembléia Municipal da
Meathada, torna públicas as deliberações que foram tomadas na Sessão
Ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2022.

Votação da Ata n.° 3 - Aprovada por maioria, com treze votos a favor e oito votos

contra]
Proposta de retificação das Atas n.° 1 e 2 - Aprovada por maioria, com vinte e seis

votos a favor e uma abstenção;
Análise da questão relativa às três últimas Atas da Assembléia Municipal referentes

ao mandato anterior - Aprovado por maioria, com dezassete votos a favor e dez abstenções,
pedido de apreciação e emissão de parecer jurídico junto dos serviços jurídicos da Câmara
Municipal de Mealhada e eventual solicitação à CCDRC - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro de parecer jurídico, sobre o assunto;

Proposta - Análise ao abandono extemporâneo da sessão extraordinária da

Assembléia Municipal, de 29 de dezembro de 2021, por parte dos seus membros -
Rejeitada, por maioria, com dez votos a favor, treze votos contra e duas abstenções, a
transcrição em Ata de texto enviado posteriormente]

Proposta ao Executivo n ° 10/2022 - Revisão Orçamentai n.° 1 do ano de 2022 -
Aprovada por unanimidade;

Informação Prévia - Obras de Edificação - Maxividro - Transformadores e

Distribuidores de Vidro, S.A. - Reconhecimento de Interesse Municipal - Aprovado por
maioria, com dezassete votos a favor e dez abstenções, condicionado à entrega de uma
Carta de Compromisso (sem prejuízo dos demais elementos instrutórios legalmente
exigidos) ao Senhor Presidente da Câmara da Mealhada, onde fique claramente afirmado
por parte da administração da empresa, ou de quem represente legalmente a sociedade, os
compromissos a executar, nos dois anos seguintes à aprovação do projeto]

Prorrogação do prazo de transferência das competências para as autarquias locais e

entidades intermunicipais no domínio da ação social - Decreto - Lei n° 23/2022, de 14 de
fevereiro - Informação n° 1762/2022 (MGD n.° 1762) - Aprovada 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, Rui Miguel Esteves Machado, o subscrevi.

Mealhada, 25 de fevereiro de 2022

O Presidente da^sembleia Municipal,

(Carlos Alberto da Costa Cabral)


