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EDITAL N.º 13/2023 

 

1.ª SESSÃO ORDINÁRIA – 27 DE FEVEREIRO 2023 

 

JOÃO MANUEL GALHARDO MAURÍCIO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ALVITO, 

 

Torna público, nos termos do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 

em vigor (Regime Jurídico das Autarquias Locais), que na 1.ª sessão ordinária realizada 

em 27 de fevereiro, foram tomadas as seguintes deliberações: 

 

Ponto 1 – Proposta de deliberação sobre a aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa, 

(Correspondente ao Mapa de “Demonstração de Desempenho Orçamental “em SNP –AP 

-Aprovado, por maioria, com duas abstenções do PSD; 

 

Ponto 2 – Proposta de deliberação sobre a 1.ª Revisão Modificativa ao Orçamento e a 1.ª 

às GOP´s 2023 - Aprovado, por maioria, com duas abstenções do PSD; 

 

Ponto 3 – Proposta de deliberação sobre o pedido de autorização prévia para realização 

de investimentos com recurso à contratação de empréstimo de M/L prazo- Aprovado, por 

maioria, com sete abstenções da CDU e PSD; 

 

Ponto 4 – Proposta de deliberação sobre o acordo de adesão à rede de Autarquias para a 

Igualdade- Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de adesão em título; 

 

Ponto 5 – Proposta de deliberação sobre a concessão de apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, no âmbito do Regulamento Municipal de apoio às 

Freguesias – Conservação e Reparação de Chafarizes e Fontanários Públicos - 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro em título; 
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Ponto 6 – Proposta de deliberação sobre a Concessão de apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Vila Nova da Baronia, no âmbito do Regulamento Municipal de apoio às 

Freguesias – Construção de um Lanternim no Espaço Descoberto no Mercado Municipal 

de VNB Deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro em título, 

 

Ponto 7 – Proposta de deliberação sobre a Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 

1/2021 celebrado entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Vila Nova da 

Baronia - Deliberado, por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato em título. 

 

Ponto 8 – Aprovação das deliberações em minuta - Atendendo à necessidade de dar 

imediata execução às deliberações tomadas, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar em minuta o texto das deliberações, nos termos do artigo 57.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação (Regime Jurídico das Autarquias 

Locais), em conjugado com o artigo 34.º do DL n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na redação 

em vigor (Código de Procedimento Administrativo). 

 

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos 

lugares públicos de costume, durante cinco dos dez dias subsequentes à tomada da 

deliberação e na Internet na página do Município em www.cm-alvito.pt . 

 

Paços do Concelho de Alvito, 28 de fevereiro de 2023. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

João Manuel Galhardo Maurício 

 

 

 

JM/FM 
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