
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 27 de junho de 2017,

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

 aprovar a ata da sessão ordinária de 28 de abril, com as correções à proposta da ata;-----

 desafetar um trato de terreno que é parte da parte sobrante da parcela 14, da planta

parcelar  dos  terrenos  para  a  obra  “Parque  Urbano  –  Valorização  Ambiental  da

Envolvente do Rio Vigues – 1ª Fase”, situada entre o arruamento do Parque da Cidade

Dr.  Eduardo  Coelho  e  um  prédio  propriedade  de  Francisco  Carlos  Silva  Soares  de

Almeida, sito na União das Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho, do

domínio publico e integra-lo no domínio privado do Município;-----------------------------------

 reconhecer  o  interesse  público  estratégico  dos  loteamentos  desenvolvidos  e  a

desenvolver na área da Zona Industrial do Rossio;--------------------------------------------------

 autorizar a despesa plurianual com a celebração do Contrato de fornecimento de água a

celebrar entre a Águas do Douro e Paiva S.A. e o Município de Vale de Cambra, nos

termos da proposta da Câmara Municipal de 30 de maio de 2017;------------------------------

 autorizar a despesa plurianual com a celebração de Protocolo entre a Câmara Municipal

e o Clube Desportivo e Cultural  de Macieira de Cambra,  nos termos da proposta da

Câmara Municipal de 30 de maio de 2017;------------------------------------------------------------

 aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de Exercício de atividade de comércio,

Serviço e Restauração, nos termos da proposta da Câmara Municipal de 14 de junho de

2017, ficando a referida alteração arquivada na pasta dos Regulamentos Aprovados;----

 aprovar  a  alteração  ao  Regulamento  e  Tabela  de  Taxas  do  Município  de  Vale  de

Cambra, nos termos da proposta da Câmara Municipal de 14 de junho de 2017, ficando a

referida alteração arquivada na pasta dos Regulamentos Aprovados;-------------------------

 conceder à Freguesia de Macieira de Cambra um apoio pecuniário, no montante de vinte

mil euros (€ 20.000,00), para construção de sepulturas no cemitério da Freguesia;--------

 autorizar o compromisso plurianual e a respetiva repartição de encargos orçamentais,

com o Concurso público n.º 4/2017 – Infraestruturas de abastecimento de água e de
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drenagem  de  águas  residuais  da  zona  sul  das  Freguesias  de  Rôge  e  Macieira  de

Cambra e  do lugar  de Cavião  (S.  Pedro de Castelões),  nos  termos da proposta  da

Câmara Municipal de 14 de junho de 2017;-----------------------------------------------------------

 declarar o interesse público na execução do “Arranjo Urbanístico da Praça/Jardim de

Junqueira”, nos termos e fundamentos da proposta da Câmara Municipal de 27 de junho

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 19 de junho,

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

 Relatório de Atividades, de 2016, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de

Vale de Cambra.------------------------------------------------------------------------------------------------

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 junho de 2017

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

Rui Manuel Martins de Almeida Leite, Eng.º
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