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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 08/NOVEMBRO/2018

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Resumo diário de Tesouraria número 209 de 02/11/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 02 – DAF – Reversão do Lote n.º 41 do Parque Industrial da Ouvida.
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 03 – Pedido de lugar na Feira Bimensal de Castro Daire.
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera  aprovar  o pedido e  deixar  à  consideração  do requerente a
opção pelo lugar.

Ponto 04 –  Apoio às Associações pela participação em atividades dinamizadas pelo Município de Castro
Daire – Informação n.º 6905 de 05/11/2018.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 05 –  DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Requalificação da cobertura do palco das festas de Meã em
Parada de Ester – Concurso 45/2016". 

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera libertar a caução conforme informação técnica prestada pelo
chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.

Ponto 06 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Requalificação do coreto e do palco das festas da Ribeira de
Ester – Concurso 46/2016". 

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera libertar a caução conforme informação técnica prestada pelo
chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.

Ponto 07 – DOMA – Auto de Vistoria/Obra: "Construção da cobertura metálica do recreio da escola de
Parada – Concurso 47/2016" 

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera libertar a caução conforme informação técnica prestada pelo
chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente.

Ponto 08 – DOMA - Declaração de aceitação/obra: "Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE" –
Execução de Linha de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire – Parcela 01 e
09.

A Câmara,  após análise e discussão do conteúdo da declaração de
aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.

Ponto 09 – DOMA - Declaração de aceitação/obra: "Construção da Nova ETAR incluindo emissários e EE" –
Execução de Linha de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire – Parcela 13.

A Câmara,  após análise e discussão do conteúdo da declaração de
aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.

Ponto 10 – DOMA – Execução de Linha de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho –
Construção da Nova ETAR incluindo Emissários e EE – Constituição de Servidão Administrativa Aérea –
Parcela Três – Informação número setenta e cinco barra dois mil e dezoito de dois de novembro de dois mil e
dezoito.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 11 – DOMA – Auto de Receção Definitiva/Obra: “Pavimentação da EN2 (serração) – Tanques de Vila
Pouca de Cima – Concurso 09/2009”.

A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar os autos de receção definitiva da obra “Pavimentação da
EN2 (serração) – Tanques de Vila Pouca de Cima – Concurso 09/2009”
e;

--b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções. 
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Ponto 12 – DOMA - Auto de Receção Definitiva/Obra: “Alargamento e Pavimentação da Rua do Cabano em
Vila Seca – Freg. Pinheiro – 03.331.2012/16 – Concurso DOMA.33.3013”. 

A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar os autos de receção definitiva da obra “Alargamento e
Pavimentação  da  Rua  do  Cabano  em  Vila  Seca  –  Freg.  Pinheiro  –
03.331.2012/16 – Concurso DOMA.33.3013” e;

-- b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções. 

Ponto 13  - Minuta de Protocolo número treze barra dois mil e dezoito a celebrar com a Associação Cultural –
Flor do Rio. 

A  Câmara,  após  análise  e  discussão,  por  unanimidade,  delibera
aprovar a Minuta do Protocolo com a Associação Cultural – Flor do
Rio. 

Ponto 14 - Aquisição do livro “A Alma de um Povo” da autoria da Sr.ª Prof.ª Celeste Almeida. 
A  Câmara,  após  análise  e  discussão,  por  unanimidade,  delibera
aprovar a aquisição de cem exemplares do livro “A Alma de um Povo”.

Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos
do n.º 3 e para efeitos do disposto no n.º 4, ambos do art.º 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09.

Aprovado por unanimidade.


