
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 artgo 56.º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro,  que a   Assembleia

Municipal em sessão ordinária de 13 de setembro de 2018, deliberou o seguinte:-------------------------------

 aprovar a ata da sessão ordinária de 29 de junho de 2018,  com as alterações introduzidas à

proposta da mesma, e com a alteração à minuta da ata, onde consta “ADN 20/2018”  (folha 3,

linha 2 e folha 8 verso, linha 4), passa a constar da ata “Consulta Prévia 20/2018”.--------------------

 incluir na ordem do dia, ao abrigo do disposto no n.º 2, do artgo 50.º, do Anexo I, da Lei 75/2013,

o assunto: Reconhecimento do Interesse para a população e para a economia local do projeto

“Arranjo Urbanístco Praça/Jardim de Junqueira”-  Deliberação da Câmara Municipal  de 11 de

setembro de 2018.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

 para os devidos efeitos, que o Município de Vale de Cambra não pretende no ano de 2019, a

transferência  das  competências  previstas  na  Lei  n.º  50/2018,  de 16 de agosto,  nos  termos e

fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 4 de setembro de 2018.----------------------------

 nos termos e com os fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 4 de setembro, acionar o

ponto 4 do artgo 39.º da Lei-quadro (Lei n.º 50/2018), uma vez que se considera que, com os

dados  disponíveis  no  momento,  as  competências  referidas  no  artgo  38.º  revelam-se

indispensáveis para a gestão direta pelo Município ou delegada por Acordo de Execução em vigor

com as Juntas de Freguesia, determinando o superior interesse público, a efcácia e a efciência

que as mesmas se mantenham no âmbito de intervenção do Município.---------------------------------

 proceder à Revisão do Plano Diretor Municipal, fxando o prazo de dois anos para a sua revisão,

nos termos e com os fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 31 de julho de 2018.----

 reconhecer o Interesse Público Estratégico do Reservatório R20 (Póvoa),  do Reservatório R21

(Casal  de  Arão)  e  do  Reservatório  R22  (Carreirinho-Areal),  nos  exatos  termos  e  com  os

fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 28 de agosto de 2018.------------------------------

 nos termos da proposta da Câmara Municipal de 28 de agosto, conceder à Freguesia de Junqueira

um apoio fnanceiro no montante de três mil euros (€ 3.000,00),  no âmbito da organização do

Concurso Regional de Bovinos de Raça Arouquesa, integrado na Feira Anual do Arestal’ 2018.----

 nos termos e com os fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 28 de agosto, conceder

um apoio fnanceiro no montante de  mil euros (€ 1.000,00) à Freguesia de S. Pedro de Castelões,

entdade organizadora das Festas de S. Pedro.------------------------------------------------------------------

 aprovar a segunda alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal para 2018, criando um

lugar de Direção Intermédia de 3.º grau, nos termos da proposta da Câmara Municipal de 3 de

julho de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                   1/2

Paços do Concelho *Apartado 76 * 3730-901 Vale de Cambra * Telef. 256 420 510 * E-mail: assembleiamunicipal@cm-valedecambra.pt

mailto:assembleiamunicipal@cm-valedecambra.pt


MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Assembleia Municipal

 autorizar a revogação do Acordo de Colaboração celebrado em 05.08.2013, bem como autorizar

a Câmara Municipal a celebrar um novo Acordo de Colaboração com a Freguesia de Rôge, para

cedência gratuita das antgas Instalações da EB1 e JI  de Sandiães, aprovando para os devidos

efeitos a minuta do referido Acordo.-------------------------------------------------------------------------------

 dar contnuidade à sessão, para além das vinte e quatro horas, por forma a ultmar a ordem do

dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

(60m2), que é parte sobrante da parcela 141, dos terrenos para a obra do Parque da Cidade Dr.

Eduardo Coelho, nos termos e com os fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 31 de

julho de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 reconhecer o Interesse para a população e para a economia local do projeto “Arranjo urbanístco

Praça/Jardim  de  Junqueira”,  nos  termos  e   com  os  fundamentos  da  proposta  da  Câmara

Municipal de 11 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------

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

A Assembleia Municipal tomou ainda conhecimento da Informação sobre a atvidade Municipal e sua

situação fnanceira, datada de 4 de setembro de 2018.--------------------------------------------------------------------

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afxados nos locais públicos do costume.- -

Município de Vale de Cambra, 17 de setembro de 2018

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

(Manuel Miguel Pinheiro Paiva, Dr.)
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