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EDITAL N.º 43/2022 

5.ª SESSÃO ORDINÁRIA – 30 DE SETEMBRO 2022 

 

JOÃO MANUEL GALHARDO MAURICIO, 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 5.ª sessão 

ordinária realizada em 30 de setembro, foram tomadas as seguintes 

deliberações: 

 

Ponto 1 – Proposta de deliberação sobre o Protocolo de Colaboração – Atividades 

de Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2022/2023 - Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Proposta em título; 

 

Ponto 2 - Proposta de deliberação sobre o Contrato para Constituição de Direito 

de Superfície, sobre a parcela de terreno inscrito na matriz predial sob o artigo 

1596 e descrito na Conservatória de Registo Predial de Alvito, sob o n.º 

2278/20160226 - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Proposta em título; 

 

Ponto 3 – Proposta de deliberação sobre o Plano Municipal para a Igualdade do 

Concelho de Alvito - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Proposta em título; 

 

Ponto 4 – Proposta de deliberação sobre o Regulamento Municipal de Bolsas de 

Estudo para o Ensino Superior - Deliberado, por unanimidade, aprovar o Proposta 

em título; 

 

Ponto 5 – Proposta de deliberação sobre o Protocolo de colaboração entre o Clube 

da Natureza de Alvito e a Câmara Municipal de Alvito com vista à realização do 
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projeto/evento designado por “Encontros de Alvito” - Deliberado, por 

unanimidade, aprovar o Proposta em título; 

 

Ponto 6 – Proposta de deliberação sobre o Empréstimo a Médio e Longo Prazo – 

até ao montante de €363.705,00 - Deliberado, com 9 votos a favor e 8 abstenções, 

aprovar a Proposta em título; 

 

Ponto 7 – Proposta de deliberação sobre a 4.ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento e 3.ª às GOP’S – 2022 - Deliberado, com 11 votos a favor e 6 

abstenções, aprovar a Proposta 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, 03 de outubro de 2022. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

JM/MH 

João Manuel Galhardo Maurício 
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