
 

______________________________________________________ 

Gabinete de Comunicação, Protocolo e Imagem 

Câmara Municipal 

EDITAL 

Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Macedo de 

Cavaleiros, no uso das competências que lhe são conferidas pela alínea t) do n.º 1 do art.º 35.º do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, em cumprimento do disposto 

no art.º 56.º do mesmo diploma legal, torna públicas as deliberações tomadas na reunião ordinária 

da Câmara Municipal de 20 de dezembro de 2022. 

i) Documentos Previsionais e Mapa de Pessoal para o ano 2023 - Proposta: aprovado por 

maioria 

ii) Autorização Prévia Genérica para Assunção de Compromissos Plurianuais e Delegação de 

Competências no Presidente da Câmara para Assunção de Compromissos Plurianuais até 

99.759,58 € por ano Económico – Proposta: aprovado por unanimidade 

iii) Constituição do Conselho Cinegético Municipal – Proposta: aprovado por unanimidade  

iv) Desagregação da Freguesia de Murçós das restantes freguesias que compõem a União de 

Freguesias de Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco, por recurso ao 

procedimento especial, simplificado e transitório previsto no art.º 25.º da Lei n.º 39/2021, 

de 24 de junho – Parecer Prévio da Câmara Municipal: aprovado por unanimidade  

v) Alteração Modificativa aos Documentos Previsionais do ano 2022 – Proposta: aprovado 

por maioria 

vi) Apoio a Coletividades Desportivas e Recreativas – Clube de Caça e Pesca de Macedo de 

Cavaleiros: Contrato Programa - Pagamento do valor remanescente de 2022: aprovado 

por unanimidade 

vii)Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Macedo de Cavaleiros e a Junta de 

Freguesia de Vale da Porca referente ao edifício onde funcionou a Escola Básica (EB1) e o 

Jardim de Infância de Vale da Porca – aprovado por unanimidade 

viii) Cedência do sistema de som a diversas entidades: tomou conhecimento 
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ix) Pedido de utilização da Nave 1 do Parque Municipal de Exposições e cedência de material 

– Associação Cenário Gracioso: aprovado por unanimidade  

x) Pedido de pagamento em prestações do valor da dívida – Outdoor na Rua Damião de Góis: 

aprovado por unanimidade 

xi) Reabilitação do Mercado Municipal de Macedo de Cavaleiros – 1. ª Prorrogação do Prazo 

Contratual: aprovado por unanimidade 

 

Macedo de Cavaleiros, 20 de dezembro de 2022.  

O Presidente da Câmara,  

Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues 

 

 

 

 

 


