
  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

EDITAL 

 

PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES 

 

 ------ Leonor Maria Gonçalves Pacheco Pais, professora universitária, Presidente da 

Assembleia Municipal de Mangualde,  --------------------------------------------------------------------  

 ------ TORNA PÚBLICO, em cumprimento do estatuído no artº. 56.º, do Anexo I, da Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, complementado com o mais estabelecido no respetivo Regimento, 

que esta Assembleia Municipal, na sua sessão extraordinária do dia 19 de março de 2021, 

deliberou o seguinte relativamente aos pontos constantes da ordem do dia: -------------------------  

           ORDEM DO DIA: 

PONTO PRIMEIRO:   

“Transferência de Competências da Administração Central para as Comunidades 
Intermunicipais/CIMVDL – Aceitação” – Aprovação e Votação da proposta adotada 
pela Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e quatro votos a favor, 
e um voto contra), aceitar a transferência de competências da administração central para a 
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 16/8, e 
demais legislação setorial, e de acordo com o constante no documento da CIM Viseu Dão 
Lafões, datado de julho de 2019, e seu anexo, no âmbito das áreas de Promoção Turística, 
Projetos Financiados por Fundos Europeus e dos Programas de Captação de Investimento, 
Justiça, Participação na Definição da Rede dos Quarteis dos Bombeiros, Educação e Saúde, 
bem como o Modelo de Governança. --------------------------------------------------------------------  

 

PONTO SEGUNDO:   

“Contratação do Financiamento Reembolsável, empréstimo de Médio e Longo Prazo, 
até ao montante de 240 697,24€, à linha EQBEI-PT 2020 para financiar a contrapartida 
nacional da operação Centro-03-5673-FEDER-000192/Reestruturar Espaços da Escola 
Secundária Felismina Alcântara – Minuta do Contrato” – Aprovação e Votação da 
Autorização à Câmara Municipal - APROVADO POR MAIORIA (com vinte e quatro votos a 
favor, e uma abstenção), aprovar e autorizar a presente minuta do contrato de 
empréstimo/financiamento reembolsável a celebrar entre a Câmara Municipal de Mangualde e 
o Estado/Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P, no valor de 240 697,24€, à linha 
EQBEI PT 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------  

…/… 

 



 

 

…/… 

 

 

 

Para constar se publica este edital, e outros de igual teor, que vão ser divulgados nos 
termos habituais.   

 

 

 

Paços do Concelho, 22 de março de 2021 

 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

 

(Doutora Leonor Pais) 
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