
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 4 de setembro de 2017, deliberou:-------------

 aprovar a ata da sessão ordinária de 27 de junho de 2017.-----------------------------------------------
 autorizar  o  compromisso  plurianual  com  o  procedimento  de  “Aquisição  de  serviços  de

pessoal especializado para o Serviço de Desporto e Tempos Livres”, nos termos da proposta
da Câmara Municipal de 25 de julho de 2017.----------------------------------------------------------------

 autorizar o compromisso plurianual com o concurso público “Fornecimento de refeições em
estabelecimentos  Escolares  do  Município  de  Vale  de  Cambra  –  anos  letivos  2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020”, nos termos da proposta da Câmara Municipal de 8 de agosto de
2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Vale de Cambra e a
Fundação  António  Cupertino  de  Miranda,  aprovar  a  Carta  de  Compromisso  de
Cofinanciamento do Plano de Desenvolvimento do Projeto “No poupar está o ganho”, bem
como autorizar  o  respetivo  compromisso  plurianual,  nos  termos  da  proposta  da  Câmara
Municipal de 8 de agosto de 2017.-------------------------------------------------------------------------------

 aprovar a nova delimitação entre os lugares de Sandiães e Fuste, da Freguesia de Rôge, de
acordo com a proposta da Câmara Municipal  de 22 de agosto de 2017 e planta que se
apensa para os devidos efeitos.-----------------------------------------------------------------------------------

 aprovar a alteração ao artigo 102.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação,
de acordo com a proposta da Câmara Municipal de 8 de agosto, ficando a mesma arquivada
na pasta dos Regulamentos Aprovados.---------------------------------------------------------------------

 aprovar a proposta apresentada pelo PS, de atribuição da Medalha de Mérito Desportivo a
Tiago Rodrigues, Campeão do Mundo (2017) de hóquei em patins, em sub-20.------------------

 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 24 de agosto, 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, 6 de setembro de 2017

 O Presidente da Assembleia Municipal, 

Rui Manuel Martins de Almeida Leite, Eng.º


