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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 07 de junho de 2022.  

- Modificação dos Documentos provisionais/3.ª alteração modificativa: aprovada por unanimidade 

- Reversão de cauções: aprovada por unanimidade 

- Apoio a Associações pedido de transporte – Agrupamento 602 do Corpo Nacional de Escutas de 

Macedo de Cavaleiros: aprovada por unanimidade 

- Pedido de autorização para realização de procissão – Lombo: ratificado 

- Autorização para lançamento de fogo-de-artifício: aprovada por unanimidade 

- Processo de obra particular – Req:. Didácio José Calvelhe Vila Franca, rua Central, n.º 24 – Podence 

– Reconstrução de habitação unifamiliar – Prorrogação de prazo: aprovada por unanimidade 

- Procedimento n.º 39/2022 – consulta prévia – aquisição de serviços de auditor externo, para os 

exercícios económicos de 2022, 2023, 2024 e 2025 – Relatório Final: aprovada por unanimidade 

- Pedido de pronuncia no âmbito do requerimento de prospeção e pesquisa numa área denominada 

“VILARIÇA” Processo n.º MN/PPP/519: aprovada por maioria 

- Municipalização de água na zona norte do município – União de Freguesias de Espadanedo, Edroso, 

Murçós e Soutelo Mourisco – Aldeias de Bousende, Cabanas, Edroso, Espadanedo, Murçós, Soutelo 

Mourisco, Valongo e Vilar D’Ouro: aprovada por unanimidade 

- Fracionamento de leitura e isenção de pagamento de taxa de saneamento (consumidor n.º 6775): 

aprovada por unanimidade 
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- Serviço de fornecimento de água (consumidor n.º 17054) / Pedido de pagamento em prestações: 

aprovada por unanimidade 

- Mercado Municipal – preferência na atribuição de bancas e lojas pelos anteriores locatários: 

aprovada por unanimidade 

Macedo de Cavaleiros, 07 de junho de 2022.  

O Presidente da Câmara, Benjamim Rodrigues 

 

 

 


