
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 oito de abril de dois mil e dezasseis

deliberou:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 aprovar a ata da sessão ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezasseis;---------

 remeter  à Assembleia  da República  uma petição,  devidamente  fundamentada,  solicitando

uma alteração  legislativa  que  permita  alcançar  aquilo  que foi  proposto  pela  Bancada  do

PPD/PSD, isto é a restauração das nove Freguesias no Concelho.------------------------------------

 autorizar  a Câmara Municipal  a celebrar  um Contrato Interadministrativo com a União de

Freguesias  de  Vila  Chã,  Codal  e  Vila  Cova  de  Perrinho,  com  vista  à  delegação  de

competências de gestão do Cemitério Municipal e Capela/Casa Mortuária, aprovando para os

devidos efeitos a respetiva minuta do Contrato.--------------------------------------------------------------

 aprovar a “Norma de Controlo Interna” do Município de Vale de Cambra.-----------------------------

 nomear Esteves, Pinho & Associados, SROC como Revisor Oficial de Contas, nos termos e

fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 5 de abril de 2016.--------------------------------

 aprovar os Documentos de Prestação de Contas apresentados, relativos ao ano de 2015;------

 aplicar  o resultado líquido do exercício de 2015, com a seguinte distribuição,  nos termos

propostos pela Câmara Municipal: Reservas legais - 56.728,18€;  Resultados Transitados -

1.077.835,32€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal de 14 de abril de 2016.---------------------------------------------------------------------------------

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

A Assembleia Municipal tomou ainda conhecimento dos seguintes documentos:-----------------------------

- Informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal datada de dezoito de abril de 2016,

relativa à atividade do Município bem como da situação financeira do mesmo;-------------------------------

- Relatório 2015 do Estatuto do Direito de Oposição.-----------------------------------------------------------------

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 2016

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

Rui Manuel Martins de Almeida Leite, Eng.º


