
MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA

Assembleia Municipal

EDITAL

Rui Manuel Martins de Almeida Leite, 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 28 de abril de 2017, deliberou:---------------------------------------

 aprovar a ata da sessão ordinária de 24 de fevereiro de 2017;-------------------------------------------------

 nos termos da proposta da Câmara Municipal de 4 de abril de 2017, desafetar do domínio público

para o domínio privado do Município, o trato de terreno com a área de 43 m2, existente entre o
arruamento a norte do Parque da Cidade Dr. Eduardo Coelho e o prédio propriedade da empresa,
Rogério B. Santos Construções, Ld.ª,  sito na União das Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila
Cova de Perrinho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 nos termos da proposta da Câmara Municipal de 4 de abril de 2017, reconhecer, ao abrigo do

artigo 101.º-B do Regulamento do PDM, o Interesse Público Estratégico do empreendimento que
o requerente, Armando Fernandes, pretende levar a cabo na Ribeira de Arca, Freguesia de Arões,
que se enquadra no CAE 55111 “Hotéis com Restaurante”.-----------------------------------------------------

 aprovar, nos termos da proposta da Câmara Municipal de vinte-e-um de março, a alteração ao

Plano Diretor Municipal, nos termos do disposto na alínea h), do n.º 1, do artigo 25.º do Anexo I,
da Lei 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto nos n.º 1, do artigo 90.º e n.º 7, do
artigo 123.º, do Decreto-Lei 80/2015, de 14 de maio.--------------------------------------------------------------

 autorizar  a  despesa  plurianual  relativa  ao  concurso  público  n.º  14/2017  –  “Fornecimento  de

refeições em estabelecimento escolares do Município de Vale de Cambra”, para os três anos
letivos, nos termos da proposta da Câmara Municipal de 18 de abril de 2017.-----------------------------

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

dezasseis;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 aplicar  o  resultado  líquido  do  exercício  de  2016,  com  a  seguinte  distribuição,  nos  termos

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

◦ Reservas legais: 115.938,14€ (5% do resultado liquido do exercício);----------------------------------

◦ Resultados Transitados: 2.202.824,71€.-------------------------------------------------------------------------

  aprovar a revisão ao Orçamento de dois mil e dezassete, nos termos da proposta da Câmara

Municipal de 18 de abril de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------
 aprovar a minuta da ata da presente sessão.------------------------------------------------------------------------

A Assembleia  Municipal  tomou  ainda  conhecimento  da  Informação  escrita  do  Senhor  Presidente  da
Câmara  Municipal,  datada  de  17  de  abril,  relativa  à  atividade  do  Município  bem como da  situação
financeira do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos do costume.--

Município de Vale de Cambra, 2 de maio de 2017

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

Rui Manuel Martins de Almeida Leite, Eng.º


