
   

 

 

 

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 24 de Setembro, deliberou o seguinte:  

 

Proposta  de  Recomendação  no  Sentido de Construção de uma Casa    

Mortuária em Mogadouro - Aprovada    por    unanimidade;    
      
 

Moção  no  Sentido  de  Alterar  o Regulamento do Parque Natural do  

Douro  Internacional  de Forma a Melhorar as Condições de Vida das  

Populações – Aprovada  por  maioria  com  quarenta  (41)  votos  a    

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

 

Utilização  de  Locais  para   Depósito   de   Terras,   no   Concelho  de              

Mogadouro,  pela   Empresa  OPWAY, Engenharia, S.A, Construtora  

Do  Lote  8 do IC5 (Ligação de Nozelos – Mogadouro) - Aprovada   por    

maioria com quarenta (40) votos a favor,  quatro (4)  abstenções e zero (0)  

votos contra; 

 

 

Adesão  do  Município  à Associação designada de Agência de Energia  

de Trás-os-Montes (AE-TM) – Aprovada por unanimidade; 

    

Projecto de Regulamento da Organização dos Serviços Municipais e a  

Proposta   da   Estrutura   Orgânica  do   Município  de  Mogadouro – 

Aprovada   por   maioria   com   trinta  e  oito (38)  votos  a  favor, seis (6)   

abstenções e zero (0) votos contra; 



 

 

 

Abertura  de  Procedimento  Concursal  –  Proposta  do Senhor Vice - 

Presidente - Aprovada   por   maioria   com   trinta  e  oito (38)  votos  a   

favor, seis (6)  abstenções e zero (0) votos contra; 

 

 

Proposta de Protocolo de Delegação de Competências entre a Câmara  

Municipal  de  Mogadouro  e  as  Juntas  de  Freguesia de Bemposta e  

Castro Vicente - Aprovada  por maioria com  quarenta e três (43) votos a   

favor, uma (1)  abstenção e zero (0) votos contra; 

 

 

Proposta   de   Alteração   Estatuária  da  CIM - TM   -  Aprovada  por 

unanimidade. 

 

 

 

 

       Mogadouro, 27 de Setembro de 2010 

 

 

      O Presidente da Assembleia Municipal 

    
             

 

     ____________________________________ 

           (Ilídio Granjo Vaz) 

 


