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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 12/NOVEMBRO/2015

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ta n.º 23, de 22 de outubro de 2015. Agendada para a próxima reunião ordinária do Órgão Executivo.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 215, de 06 de outubro de 2015. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Pedido de autorização, nos termos do disposto no n.º 2, art.º 64.º, da Lei 82-B/2014 – LOE 2015
-. de 31/12, para a abertura do seguinte procedimento concursal: a) Divisão de obras Municipais e Ambiente
– ATÉ 2 assistentes técnicos (topografia), a contrato por tempo indeterminado.

Aprovado por unanimidade e enviado à Assembleia Municipal.

Ponto 04 – Ceia de Natal 2015 – O Senhor Presidente informa que a Comissão dos Trabalhadores do
Município marcou a Ceia de Natal para o dia 11/12/2015, e propõe que o Município assuma a despesa dos
Trabalhadores e Vereação, no valor de 15,00€/participante e o excesso, além dos 15,00€, dos familiares
daqueles.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Pedido de Declaração de Interesse Público Municipal pela empresa Francisco Pereira Marinho &
Irmãos, S.A.

Deliberado, por unanimidade, reconhecer Interesse Público Municipal
e enviar à Assembleia Municipal.

Ponto  06 –  53.ª  EUROPEADE/Grupo  Folclórico  de  Santa  Maria  de  Cabril  –  solicita  disponibilidade  da
Câmara  Municipal  na  assunção da  despesa com o transporte  para  deslocação à cidade de  Namur,  na
Bélgica, para participar na 53.º EUROPEADE, que se realizará na terceira semana de julho de 2016.

Aprovado, por unanimidade, a assunção com a despesa do transporte,
sendo cabimentado e comprometido no orçamento de 2016.

Ponto 07 – Protocolo de colaboração/Associação dos Voluntários do Hospital S. Teotónio de Viseu – solicita
revisão do protocolo com o objetivo da sua renovação.

Aprovado,  por  unanimidade,  renovar  o  protocolo  e  atribuir  um
donativo de 150,00€.

Ponto 08 – Minuta do Protocolo de colaboração/Agrupamento de Escolas de Castro Daire – Candidatura ao
Programa de generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino
Básico.

Aprovado por unanimidade.

Ponto  09 –  Revisão  de  escalão  de  Ação  Social  Escolar  para  o  ano  letivo  2015/2016  –  Informação
n.º6061/2015.

Aprovado, por unanimidade, alterar para o 2.º escalão de Ação Social
Escolar.

Ponto 10 – Pedido de apoio para passe escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 6065/2015.
Aprovado, por unanimidade, comparticipar na sua totalidade o passe
escolar.

Ponto 11 – Ação Social Escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 6066/2015.
Aprovado,  por  unanimidade,  a  atribuição  dos  nove  novos  escalões
para o ano letivo 2015/2016.

Ponto 12 – Revisão de escalão de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2015/2016 – Informação n.º
6094/2015.

Aprovado, por unanimidade, a alteração para o 2.º escalão.

Ponto 13 – Declaração de aceitação de Abílio Pereira dos Santos/Obra “Abertura e pavimentação da Rua
desde a Rua das Mimosas, das Damas e da Rua dos Pesos”, em como aceita o valor de 556,50€.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Auto de receção definitiva/”Obras de requalificação da Escola EB1 de Castro Daire – Concurso Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  o  auto  e  libertar  todas  as
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12/2010”. garantias bancárias que constituem as cauções.

Ponto 15 – Elaboração de cadastro da rede de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais –
aquisição  de  cartografia/Informação n.º  226/2015  e  constituição  do  Júri  do  Procedimento,  aprovado por
despacho do Senhor Presidente.

Ratificado por unanimidade.

Ponto 16 – Elaboração de cadastro da rede de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais –
aquisição de software informático/Informação n.º 227/2015 e constituição do Júri do Procedimento, aprovado
por despacho do Senhor Presidente.

Ratificado por unanimidade.

Ponto 17 – Elaboração de cadastro da rede de abastecimento de águas e saneamento de águas residuais –
trabalhos especializados – levantamento georreferenciado e cadastro físico de infraestruturas/Informação n.º
225/2015 e constituição do Júri do Procedimento, aprovado por despacho do Senhor Presidente.

Ratificado por unanimidade.

Ponto 18 – Minuta do Protocolo n.º 32/2015 a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Gosende para
substituição do soalho da Capela de Campo Benfeito.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 19 – Minuta do Protocolo n.º 33/2015 a celebrar com a Fábrica da Igreja Paroquial de Moledo para
obras na Igreja Matriz de Moledo.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 20 – Minuta do Protocolo n.º 34/2015 a celebrar com a Associação Recreativa e Cultural da Póvoa do
Montemuro para construção da casa mortuária.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 21 – Minuta do Protocolo n.º 35/2015 a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Castro Daire para
cedência do Pavilhão Gimnodesportivo à Coletividades Desportivas do Município de Castro Daire.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 22 –  Requalificação e  ampliação  do  Balneário  Termal  das  Termas  do  Carvalhal  –  Relatório  de
Avaliação – Parcela n.º 1 e Informação do Sr. Eng.º Chefe da DOMA.

Aprovado por unanimidade.

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.


