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EDITAL 

Rui Alexandre Serapicos Vilarinho, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros, faz saber, para efeitos do disposto no artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, na sua redação atual, as deliberações tomadas na reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 10 de maio de 2022.  

- Protocolo de cooperação e apoio financeiro a celebrar entre o Município de Macedo de Cavaleiros 

e a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Bragança - aprovada por unanimidade 

- Apoio à atividade educativa – comparticipação - aprovada por unanimidade 

- Área protegida do maciço de Morais – proposta de classificação- aprovada por unanimidade 

- Ata do Conselho Municipal de Educação conhecimento/aprovação - aprovada por unanimidade 

- Pedido de habitação social, regime de arrendamento apoiado- aprovada por unanimidade 

- Autorização para lançamento de fogo-de-artifício – Festa do Divino Espirito Santo, freguesia do 

Lombo- aprovada por unanimidade 

- Processo de obra particular Req: António Miguel Rodrigues Teixeira, rua Ribeira das Maças – 

Podence – Construção de arrumos para apoio agrícola – Caducidade de licenciamento- aprovada 

por unanimidade 

- Processo de obra particular Req: Marta Alexandra Fernandes Parada, Bairro - Olmos – 

Reconstrução de edifício destinado a turismo rural – Caducidade de licenciamento- aprovada por 

unanimidade 

- Qualificação urbanística e paisagística do Bairro de S. Francisco de Assis – 3.ª Prorrogação de prazo 

contratual- ratificado 

- Parque Urbano – 3.º pedido de prorrogação de prazo- ratificado 
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- Ação Humanitária – Gasóleo – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários – Povo 

Ucraniano- ratificado 

- Cedência de viaturas pesadas de passageiros – Mapa do 1.º Trimestre de 2022: conhecimento à 

câmara Municipal – tomou conhecimento 

 

Macedo de Cavaleiros, 10 de maio de 2022. 

Rui Vilarinho 

 

 


