
M U N I C Í P I O  D E  V A L E  D E  C A M B R A
A s s e m b l e i a  M u n i c i p a l

EDITAL

  

Manuel Miguel Pinheiro Paiva,  Presidente da Assembleia Municipal de Vale de Cambra,

torna público,  nos termos do disposto no artigo 56.º,  do Anexo I,  da Lei 75/2013,  de 12 de

setembro, que a  Assembleia Municipal em sessão ordinária de 20 de abril de 2018, deliberou o

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 aprovar a ata da sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2018;------------------------------------

 aprovar a ata da sessão extraordinária de 16 de março de 2018;---------------------------------

 aprovar os Documentos de Prestação de Contas apresentados, relativos ao ano de dois

mil e dezassete;-----------------------------------------------------------------------------------------------

 aplicar o resultado líquido do exercício de 2017, com a seguinte distribuição, nos termos

propostos pela Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------

◦ Reservas legais: 130.321,02€ (5% do resultado liquido do exercício);---------------------

◦ Resultados Transitados: 2.476.099,56€;-----------------------------------------------------------

 autorizar,  ao abrigo do disposto nos artigos 49.º  e 51.º  da Lei  n.º  73/2013,  de 3 de

setembro, a Câmara Municipal a contrair um empréstimo de longo prazo a 15 anos, até

ao limite de 995.000,00 euros,  a afetar  ao investimento associado ao pagamento da

contrapartida nacional das obras financiadas e identificadas no mapa que se apensa à

presente ata, e nos termos globais  da informação técnica que originou a deliberação

presente no ponto 10 da ata da reunião de Câmara de 27 de fevereiro de 2018; aprovar a

assunção do compromisso plurianual associado ao contrato de empréstimo em apreço,

para cumprimento do artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro,

cujos encargos estando transcritos na ata da reunião da Câmara de 10 de abril, ficam

apensos à ata desta sessão;  aprovar a minuta do Contrato de Empréstimo, a celebrar

entre o Município de Vale de Cambra e a Caixa Geral de Depósitos, SA.---------------------

 aprovar a Revisão ao Orçamento de 2018, nos termos da proposta da Câmara Municipal

de 10 de abril de 2018;--------------------------------------------------------------------------------------

 suspender  a aplicação do plano inerente  ao Plano de Apoio  à Economia  Local,  nos

termos da proposta da Câmara Municipal de 10 de abril de 2018;------------------------------

 atribuir um apoio financeiro no montante de quatro mil euros a cada uma das Freguesias

de Junqueira e da União de Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho, num
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total de oito mil euros, para a sua participação nas Marchas Populares de Santo António,

a ter lugar no dia 12 de junho de 2018, nos termos da proposta da Câmara Municipal de

10 de abril de 2018;------------------------------------------------------------------------------------------

 autorizar a Câmara Municipal a celebrar Protocolo com as Freguesias de Arões, Macieira

de Câmara, Rôge, S. Pedro de Castelões e União das Freguesias de Vila Chã, Codal e

Vila  Cova de Perrinho,  para a implementação do projeto “Espaços do Cidadão”,  nos

termos  da  proposta  da  Câmara  Municipal  de  10  de  abril  de  2018,  aprovando  as

respetivas minutas, cuja cópia fica arquivada na Pasta dos Documentos da Sessão;------

 aprovar  a  adesão  à  ANAM  -  Associação  Nacional  de  Assembleias  Municipais,

observando  os  procedimentos  para  o  efeito  atinentes,  designadamente  remeter  a

presente deliberação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para efeitos de submissão

à apreciação e deliberação da Câmara Municipal;---------------------------------------------------

 desafetar do domínio público para o domínio privado do Município, de um trato de terreno

com a área de 768m2, situado em Burgães, no cruzamento da Rua Reverendo António

Henriques Tavares com a Av. de Burgães, nos termos da proposta da Câmara Municipal

de 13 de março de 2018;-----------------------------------------------------------------------------------

 desafetar  do domínio público  para o domínio privado do Município,  de uma faixa de

terreno com a área de 335m2, confinante com a via do Parque da Cidade, União de

Freguesias de Vila  Chã,  Codal  e Vila  Cova de Perrinho,  nos termos da proposta da

Câmara Municipal de 13 de março de 2018;----------------------------------------------------------

  elaborar a minuta da ata da sessão, aprovando o seu respetivo teor.-------------------------

A Assembleia Municipal tomou ainda conhecimento da Informação escrita do Senhor Presidente

da Câmara Municipal, datada de 10 de abril, relativa à atividade do Município bem como da ------

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos do

costume.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Município de Vale de Cambra, 26 de abril de 2018

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

(Manuel Miguel Pinheiro Paiva, Dr.)
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