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EDITAL 

 

Camilo António Morais, Presidente da Assembleia Municipal de Macedo de Cavaleiros, faz saber, 

para efeitos do disposto no artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, as deliberações tomadas na reunião ordinária da Assembleia Municipal de Macedo 

de Cavaleiros de 27 de fevereiro de 2023. 

1) Projeto de Regimento da Assembleia Municipal Jovem de Macedo de Cavaleiros – Proposta: 

Deliberação: aprovado por unanimidade 

2) Contratação de Empréstimo a Curto Prazo para o Ano de 2023 até ao montante de 1.200.000,00 

€ -: Proposta: Deliberação nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 e n.º 4 do art.º 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, e no n.º 5 do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, na 

sua atual redação: aprovado por maioria 

3) Declaração: Registo de Compromissos plurianuais Existentes a 31 de dezembro de 2022: 

Conhecimento à Assembleia Municipal nos termos do disposto no na alínea a) do n.º 1 do art.º 

15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação - Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA), em articulação com o previsto no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação: tomou conhecimento 

4) Declaração: Pagamentos e Recebimentos em Atraso Existentes a 31 de dezembro de 2022: 

Conhecimento à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15.º 

da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação - Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (LCPA), em articulação com o previsto no art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação: tomou conhecimento 

5) Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no Domínio da Ação Social 

Prorrogação de Prazo até 03 de abril de 2023- Proposta: Deliberação nos termos do disposto 

no n.º 5 do art.º 24.º do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na sua atual redação: 

aprovado por maioria 
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6) Competências no Domínio do Estacionamento Público – Proposta de Delegação na CIM-TTM 

– Proposta: Deliberação nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 

107/2018, de 29 de novembro, na sua atual redação: aprovado por maioria 

7) Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação 2022-2025 – Proposta: Deliberação 

nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013: 

aprovado por unanimidade 

 

Macedo de Cavaleiros, 27 de fevereiro de 2023. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal,  

Camilo António Morais 

 


