
   

 

 

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 26 de Fevereiro, deliberou o seguinte:  

 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – aprovado por 

unanimidade; 

 

ACÔA – Amigos do Parque e Museu do Côa – Convite de Adesão do 

Município como Sócio Honorário Fundador – aprovado por 

unanimidade;  

 

Actualização de Taxas, Tarifas e Licenças para o Ano de 2010. 

Informação da Divisão de Infra-estruturas e Equipamentos – 

aprovado por unanimidade;  

 

AOTAD – Associação de Olivicultores de Trás-os-Montes e Alto 

Douro – Rede Temática de Informação e Divulgação – Pedido de 

Apoio – aprovado por unanimidade;   

 

Designação de um Representante para Integrar a Comissão de 

Acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal de 

Mogadouro. Efectivo: Bruno Alexandre Lagareiro Amador, 

Suplente: Antero Augusto Neto Lopes – aprovado por maioria com 

trinta e quatro (34) votos a favor, cinco (5) abstenções e oito (8) votos 

contra;  

 



Constituição do Conselho Municipal de Educação – aprovado por 

maioria com quarenta e três (43) votos a favor, três (3) abstenções e um 

(1) voto contra; 

     

Designação de um membro da Assembleia Municipal para Integrar a 

Comissão de Toponímia. Informação da Divisão de Ordenamento do 

Território Urbanismo e Ambiente. Efectivo: Sandra Carina Cardoso 

Teixeira de Sampaio Mesquita, suplente: Manuel Alfredo Preto – 

aprovado por maioria com trinta e seis (36) votos a favor, cinco (5) 

abstenções e oito (8) votos contra; 

 

Designação de um Presidente das Juntas de Freguesia em 

representação dos seus pares para a constituição do Conselho 

Municipal de Segurança de Mogadouro. Efectivo: Rui Manuel 

Felgueiras Mesquita, suplente: Victor Manuel de Oliveira Coelho - 

aprovado por maioria com vinte e três (23) votos a favor, zero (0) 

abstenções e três (3) votos contra; 

 

Eleição de um representante dos Presidentes de Junta para a 

Assembleia Distrital. Efectivo José Francisco Bento Sanches Branco, 

suplente José Joaquim Moura – aprovado por maioria com vinte e três 

(23) votos a favor, zero (0) abstenções e três (3) votos contra; 

 

Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia. Proposta do 

Senhor Vereador com Competências Delegadas – aprovado por maioria 

com quarenta (40) votos a favor, três (3) abstenções e quatro (4) votos 

contra; 

  

Moção de Excesso de Zelo por parte de alguns Agentes do Posto de 

Mogadouro da G.N. R. – aprovado por unanimidade; 

 

Moção de Pesar para a Madeira – aprovado por unanimidade; 

 

Moção de Pesar para o Povo Haitiano – aprovado por unanimidade. 

 

 

       Mogadouro, 26 de Fevereiro de 2010 

 

 

      O Presidente da Assembleia Municipal 
                

 

     ____________________________________ 

           (Ilídio Granjo Vaz) 

 


