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DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/02/05 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA 

 

Epígrafe | Retificação ao Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Leiria 

 

Deliberação | Na reunião de Câmara de 13.11.2018 foi presente o processo relativo ao “Projeto de Regulamento das 

Distinções Honoríficas do Município de Leiria” (deliberação 1189/18), tendo o mesmo sido posteriormente aprovado na 

reunião da Assembleia Municipal de 30 de novembro de 2018 com continuação em 03 de dezembro de 2018. 

Tendo-se verificado um lapso de escrita no n.º 1 do Artigo 7.º do aludido Regulamento, ao abrigo do disposto 

Artigo 174º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

coloca-se à consideração da Câmara Municipal a aprovação da sua retificação nos seguintes termos: 

- onde se lê “As Medalhas de Mérito Municipal, dos vários metais para cada grau, têm um formato circular, com 33 

milímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura…”, deve ler-se “As Medalhas de Mérito Municipal, dos vários 

metais para cada grau, têm um formato circular, com 45 milímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura…”. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade: 

a) Concordar com a retificação proposta, submetendo-a a aprovação pela Assembleia Municipal nos termos das 

disposições combinadas da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, e da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ambas do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

b) Solicitar à Assembleia Municipal de Leiria que a deliberação a tomar seja aprovada em minuta, para produzir 

efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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