
   

 

 

EDITAL 

 
---------Ilídio Granjo Vaz, Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de 

Mogadouro: ---------------------------------------------------------------------------------

---------Faz público, para efeitos do disposto no nº1 do art. º 91 da Lei 169/99 de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, que a Assembleia Municipal de Mogadouro, em Sessão Ordinária do 

dia 30 de Abril, deliberou o seguinte:  

 

 

Documentos   de   Prestação   de   Contas Relativas ao Ano Financeiro   

de 2009  -   aprovados   por   maioria   com  quarenta  e  um  (41)  votos  a  

favor, onze (11) abstenções e zero (0) votos contra;    
      
 

1ª  Revisão   ao   Orçamento  Municipal  da  Receita  do Ano de 2010 -  

aprovada por maioria com quarenta e um (41) votos a favor, uma (1)  

abstenção e zero (0) votos contra; 

 

 

Delegação  de  Competências  na  Junta  de   Freguesia  de  Bemposta,   

mediante  a  celebração  de  Protocolo com  vista à Gestão do Pavilhão  

Desportivo  de  Bemposta  e  Zona  Envolvente  – aprovado por maioria  

com quarenta e oito (48) votos a favor, uma (1) abstenção e zero (0) votos  

contra; 

 

 

Adesão    à    Associação   de  Desenvolvimento da Rota do Azeite de  

Trás-os-Montes – aprovado por maioria com quarenta e cinco (45) votos  

a favor, cinco (5) abstenções e zero (0) votos contra; 

     

 

 



Alteração  ao  Mapa  de  Pessoal  –  Ano  de  2010  –  Proposta  do  Sr.  

          Presidente  –  aprovado  por  maioria  com  quarenta  (40)  votos a  favor,  

          quatro (4) abstenções e quatro (4) votos contra; 

 

 

Desafectação     de     Parcela    de     Terreno   do    Domínio    Público         

Municipal,    sita    na    área   do  Loteamento   de   Santo   Cristo   na    

Freguesia    de   Bemposta,  Concelho  de  Mogadouro –  aprovado  por 

unanimidade; 

 

 

Aprovação  Final  do  Regulamento  Geral   de    Taxas  Municipais  –  

aprovado  por  maioria  com  quarenta  e  três  (43)  votos a favor, duas (2)  

abstenções e cinco (5) votos contra; 

 

 

Multigranitos - Transformação de Granitos Unipessoal, Lda. - Pedido  

de Emissão de Declaração de Interesse Público Municipal  –  aprovado 

por unanimidade; 

 

  

Saída da Associação  de  Municípios Ribeirinhos do Douro  Superior e    

da Associação de Municípios  do  Vale do Côa  – Proposta do Sr.   

Vereador do Desenvolvimento Rural e Obras Municipais – aprovada 

por maioria com quarenta e seis (46) votos a favor, quatro (4) abstenções 

e zero (0) votos contra. 

 

 

 

           Mogadouro, 03 de Maio de 2010 

 

 

      O Presidente da Assembleia Municipal 
                

 

     ____________________________________ 

           (Ilídio Granjo Vaz) 
 


