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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10/DEZEMBRO/2015

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 25, de 26 de novembro de 2015. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria número 234, de 03 de dezembro de 2015. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Proposta de adaptação do Mapa de Pessoal para 2016 – Informação número 6575/2015. Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – Pedido de estacionamento gratuito da Associação Empresarial Castro Daire & Beiras. Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Regularização de Estabelecimentos Industriais e Pecuários em atividade ou inativos, ou com
atividade suspensa pela Entidade licenciadora/Pedido de Interesse Público Municipal.

Aprovado  e  deliberado,  por  unanimidade,  propor  à  Assembleia
Municipal  que  reconheça  o  interesse  público  municipal  na
regularização  dos  estabelecimentos  ou  instalações,  sitas  na  área
territorial  do município,  que se  encontrem em tais  situações e  que
tenham  enquadramento  legal  nos  parâmetros  estabelecidos  no
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05/11.

Ponto  06 –  Aquisição  de  Serviços  de  Controlo  da  Qualidade  da  Água  Mineral  Natural  das  termas  do
Carvalhal – Informação número 001/2015 – ET.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Ação Social Escolar para o ano letivo de 2015/2016 – informação número 6610/2015. Aprovado, por unanimidade, a atribuição do 3.º escalão.

Ponto 08 – Pedido de autorização, nos termos do n.º 2, do art.º 64.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 – LOE
2015 – para recrutamento, no âmbito da reserva de recrutamento a que se refere o n.º 2, do art.º 40.º, da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01, na sua atual redação, por tempo indeterminado de:
a) Referência B (pedreiros): ATÉ 2 assistentes operacionais, de acordo com o Aviso n.º 4467/2014, DR, 2.ª
Série, n.º 64, de 01/04/2015;
b) ATÉ  7  assistentes  operacionais,  de  acordo  com  o  Aviso  n.º  4936/2014,  DR,  2.ª  Série,  n.º  71,  de
10/04/2015

Aprovado por unanimidade e enviado à Assembleia Municipal.

Ponto 09 – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 3/2015. Ratificado por unanimidade.

Ponto 10 – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processos n.º 5/2015 e
n.º 4/2015.

Ratificados por unanimidade.

Ponto 11 – Declaração de aceitação de Benjamim Neto Pereira e Outros/Obra: “Abertura, infraestruturas e
pavimentação da Rua dos Vales e da Travessa da Lagoa em Picão”.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Alteração da data da reunião da Câmara Municipal de 24/12/2015.
Aprovado,  por  unanimidade,  a  alteração  da  reunião  da  Câmara
Municipal de 24/12/2015 para 23/12/2015.

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.


