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EDITAL Nº. 10

Jerónimo José Correia  dos  Loios,  Presidente da Assembleia  Municipal  de Arraiolos,  torna  público,  nos

termos dos nºs. 1 e 2 do artº. 56º. da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, que na sua sessão ordinária de

13 de setembro de 2018, foram pela Assembleia Municipal, tomadas as seguintes deliberações:

1. Aprovada, por maioria, a proposta de deliberação sobre a transferência de competências, prevista

na Lei nº. 50/2018, de 16 de agosto, não aceitando a transferência de competências em 2019,

nos termos  artigo 4º nº 2 alínea a) da citada lei.

2. Aprovada,  por  maioria,  a  2ª.  Revisão  ao  Orçamento  da  Receita  e  da  Despesa,  Plano  de

atividades Municipal e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2018; 

3. Aprovada, por maioria, abertura de procedimento para contratação de um empréstimo a médio e

longo prazo;

4. Aprovada, por maioria, a autorização prévia para aquisição de serviços de locação financeira –

leasing e assunção de compromissos plurianuais;

5. Aprovadas,  por  maioria,  as autorizações prévias para assunção de compromissos plurianuais

para a realização das empreitadas;

-  Construção  e  Requalificação  da  rede  pedonal  de  Ligação  do  Bairro  Cruz  da  Barreta  aos

equipamentos públicos;

- Reabilitação da EB1 do Outeiro de S. Francisco para Casa Mortuária;

- Construção de Pista de Atletismo no Estádio Cunha Rivara

6. Aprovada, por unanimidade, a proposta de autorização à CIMAC para a realização de  todo o

processo  do  Projeto  Intermunicipal  “Eficiência  Energética”  e,  autorizado  a  assunção  do

compromisso plurianual para a realização do mesmo;

7. Aprovada,  por  unanimidade,  a  alteração  aos  Regulamentos  Municipais  de Abastecimento  de

Água, Saneamento e Resíduos;

8. Aprovada, por maioria, a 7.ª Alteração ao Plano Diretor Municipal de Arraiolos.

E, para constar, publica-se o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos do

costume. 

Paços do Concelho, aos 24 de setembro de 2018 

O Presidente da Assembleia Municipal,

Jerónimo José Correia dos Loios


