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EDITAL 

Benjamim do Nascimento Pereira Rodrigues, 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 25 de maio de 2022.  

- Aquisição de Prédio Rústico – art.º matricial n.º 524.º e descrito sob o n.º 757.º, sito no Lugar da 

Safalheiras – Amendoeira – para alargamento da Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros/Proposta: 

tomou conhecimento 

- Geopark Terras de Cavaleiros – Regulamento Interno/ Conselho Consultivo do Geopark Terras 

de Cavaleiros/Proposta: aprovada por unanimidade 

- Atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade a Assistentes Operacionais/Proposta: 

aprovada por unanimidade 

- Incentivo fiscal à aquisição de habitação por jovens do Concelho: aprovada por unanimidade 

- Transferência de habitação – Bairro de S. Francisco de Assis: aprovada por unanimidade  

- XV Circuito Interclubes – Pesca Desportiva - Pedido de viatura: aprovada por unanimidade  

- Apoio às Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros: aprovada por 

unanimidade 

- Sentença – Informação para conhecimento Superior e decisão – Águas do Norte, S.A.: aprovada 

por unanimidade 

- Consultor Jurídico da Câmara Municipal – renovação do contrato de avença – decisão nos termos 

do artigo 73.º, n.º 6 da LOE/2021: aprovada por unanimidade 

- Exploração do Quiosque, sito na Praça das Eiras em Macedo de Cavaleiros – Abertura de 

procedimento: tomou conhecimento  
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- Processo de obra particular – Req:. Josefina de Jesus Pires, Praça Padre Calado n.º 25 - Morais – 

Alteração de edifício – aprovação de projeto de arquitetura – Caducidade de licenciamento: aprovada 

por unanimidade 

- Processo de obra particular – Req:. Arminda da Conceição Rodrigues, rua da Capela – Lombo – 

Demolição/Construção – Caducidade de licenciamento: aprovada por unanimidade 

- Processo de obra particular – Req:. João Carlos Malheiro dos Reis, rua da Estrada – Pinhovelo – 

Construção de armazém de apoio agrícola – Caducidade de licenciamento: aprovada por 

unanimidade 

- Processo de obra particular – Req:. Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros – rua das 

Eiras, n.º 10 - Lombo – Ampliação da ERPI – prorrogação do prazo por mais um ano: aprovada 

por unanimidade 

- Remodelação – alteração/ projeto de arquitetura e licenciamento das obras para ampliação, 

demolição com preservação de fachada de edifício/Projeto de intervenção na via pública – Req:. 

Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado – Localidade: Av. D. Nuno Alvares Pereira: 

aprovada por unanimidade 

- Concurso Público – Locação e Instalação de Equipamentos para o Sistema de Telemetria de 

Contadores de Água em Macedo de Cavaleiros – Abertura de concurso: aprovada por unanimidade 

- Serviço de fornecimento de água (consumidor n.º 8968) /Pedido de pagamento em prestações: 

aprovada por unanimidade  

- Concessão da atividade de venda ambulante de bolas de Berlim e pastéis de nata – Zona Balnear da 

Albufeira do Azibo: aprovada por unanimidade 

 

Macedo de Cavaleiros, 25 de maio de 2022.  

O Presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues 

 


