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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2022 

 

 -- Submetidos os documentos de Prestação de Contas de 2021 a votação, a Assembleia 

Municipal deliberou aprovar os mesmos, por maioria, com vinte e um votos a favor, quatro 

abstenções e sete votos contra. - Prestação de Contas 2021 

 

 -- Submetido a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e quatro 

votos a favor e quatro votos contra, aprovar o modelo de “Estrutura Orgânica Hierarquizada” 

como tipo de estrutura orgânica, o projeto de Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais, definir o número máximo de três unidades orgânicas flexíveis de 2º grau e de 

cinco unidades orgânicas flexíveis de 3º grau, definir o número máximo de trinta e quatro 

subunidades orgânicas, bem como aprovar o Regulamento dos cargos de direção intermédia 

de 3º grau, nos termos do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de agosto com as alterações que 

lhe foram introduzidas. - Aprovação da Reorganização dos Serviços Municipais 

 

 -- Submetida a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e quatro 

votos a favor, duas abstenções e seis votos contra, aprovar a 2ª Alteração ao Mapa de 

Pessoal de 2022, dando cumprimento às disposições previstas na alínea ccc), nº 1, art.º 33º. 

conjugado com a alínea o), nº 1 art.º 25º, ambos do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada, e com a alínea a), nº 2, art.º 3º, do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

setembro, na sua atual redação. - Aprovação da 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2022 

 

 -- Submetido a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano 

de Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC) da Aldeia Histórica de Linhares da 
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Beira. - Aprovação do Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC) da 

Aldeia Histórica de Linhares da Beira 

 


