EDITAL

--- JOÃO NUNO LACERDA TEIXEIRA DE MELO, Presidente da Assembleia Municipal de
Vila Nova de Famalicão ------------------------------------------------------------------------------------------- Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea I) do artº 19º do Regimento da Assembleia
Municipal, torna públicas que na sua reunião ordinária de 29 de novembro de 2019, foram tomadas as
seguintes deliberações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aprovado, por unanimidade, o voto de congratulação apresentado pelo Grupo Municipal do
Partido Social Democrata relativamente ao “Mérito Desportivo – Mário Monteiro”. ----------------- Aprovado, por maioria, o voto de congratulação apresentado pelo Grupo Municipal do Partido
Social Democrata relativamente ao Prémio “Município do Ano da Região Norte – Portugal
2019”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado, por maioria, o voto de congratulação apresentado pelo Grupo Municipal do Partido
Social Democrata relativamente à distinção de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”. ---- Aprovado, por unanimidade, o voto de congratulação apresentado pelo Grupo Municipal do
Partido Social Democrata relativamente ao prémio “Pierre-Fabre” atribuído pela Sociedade
Portuguesa de Pediatria à Dr.ª Diana Bordalo do Centro Hospitalar do Médio Ave. ------------------ Aprovado, por unanimidade, o voto de congratulação apresentado pelo Presidente da
Assembleia Municipal relativamente à cessação de funções da funcionária Conceição Seara. ------ Aprovado por maioria, a proposta da Câmara Municipal das Grandes Opções do Plano e
Orçamento do Município para 2020, tudo nos termos da respetiva proposta. -------------------------- Aprovada, por maioria, a proposta da Câmara Municipal pedido de autorização prévia genérica
favorável à assunção de compromissos plurianuais (para os efeitos previstos na alínea c) do nº 1
do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, e do artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de
21 de junho), tudo nos termos da respetiva proposta. ------------------------------------------------------ Aprovada, por maioria, a proposta da Câmara Municipal para aprovação do percentual de 0,25%
relativo à taxa municipal de direitos de passagem para vigorar no ano de 2020, tudo nos termos
da respetiva proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------…/…

…/…

- Aprovada, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal de alteração ao Regulamento do
Prémio de História Alberto Sampaio, tudo nos termos da respetiva proposta. ------------------------- Aprovada, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal de pedido de autorização para
desafetar do domínio público para o domínio privado do Município a parcela de terreno com a
área de 390,00 (trezentos e noventa) metros quadrados, atentos os fundamentos expostos no corpo
da referida proposta, a confrontar do norte, do sul, do nascente e do poente com o Município de
Vila Nova de Famalicão, sita na Praça Dona Maria II, da União das Freguesias de Vila Nova de
Famalicão e Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão, tudo nos termos da proposta. ------ Aprovada, por unanimidade, a proposta da Câmara Municipal de pedido de autorização para a
necessária e devida assunção do compromisso plurianual relativamente à abertura de
procedimento de concurso público, com publicidade internacional, destinado ao fornecimento de
gás GPL para diversas instalações municipais, no montante global de 562 535,09 €, tudo nos
termos da respetiva proposta. ---------------------------------------------------------------------------------- Aprovada, por maioria, a proposta da Câmara Municipal para efeitos do agravamento do IMI,
declarar devolutos e ou em ruinas os imóveis constantes da listagem da respetiva proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vila Nova de Famalicão, 2 de dezembro de 2019
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