
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 vinte e cinco de fevereiro de

dois mil e dezasseis deliberou:-------------------------------------------------------------------------------------

 aprovar a ata da sessão ordinária de vinte e três de novembro de dois mil e quinze;--------

 aprovar o Regulamento Municipal de Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e

Restauração do Município de Vale de Cambra;-------------------------------------------------------

 autorizar a despesa plurianual relativa à contribuição anual a pagar pelo Município de

Vale de Cambra pela sua participação no Acordo de Parceria do CRE.Porto,  que vai

vigorar por tempo indeterminado, nos termos e com os fundamentos da deliberação de

Câmara Municipal de dez de fevereiro;-----------------------------------------------------------------

 autorizar  a  despesa  plurianual  relativa  ao  pagamento  da  quota  mensal  (€500,00)  à

ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro,

Arada  e  Gralheira,  nos  termos  e  com  os  fundamentos  da  deliberação  de  Câmara

Municipal de dez de fevereiro;-----------------------------------------------------------------------------

 atribuir ao Reverendo Padre Joaquim José Moreira dos Santos a Medalha de Ouro do

Município de Vale de Cambra e título de Cidadão Honorário de Vale de Cambra, nos

termos do n.º 1, do artigo 2.º e artigo 4.º, do Regulamento das Distinções Honoríficas do

Município de Vale de Cambra;-----------------------------------------------------------------------------

 aprovar o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Vale de Cambra;---------

 aprovar a minuta da ata da presente sessão.-----------------------------------------------------------

Tomou ainda conhecimento  da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal

datada de quinze de fevereiro de 2016, 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, 29 de fevereiro de 2016

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

Rui Manuel Martins de Almeida Leite, Eng.º


