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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

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

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Leitura, apreciação e votação da ata número 02/2015, de 22 de janeiro. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Leitura, apreciação e votação da ata número 03/2015, de 02 de fevereiro. Aprovado por maioria, com 2 abstenções.

Ponto 03 – Resumo diário de Tesouraria n.º 33/2015, de 18 de fevereiro. Tomado conhecimento e ratificado.

Ponto 04 – Modificação ao Orçamento para 2015 – alteração n.º 1. Tomado conhecimento.

Ponto 05 – Modificação às GOP 2015/2018 – alteração n.º 1. Tomado conhecimento.

Ponto 06 – Modificação às GOP 2015/2018 – alteração n.º 2. Tomado conhecimento.

Ponto 07 – Arrendamento da Área de Lazer das Termas do Carvalhal – aprovação do caderno
de encargos e abertura de concurso para arrendamento.

Aprovado,  por unanimidade,  o caderno de encargos,  abertura  de concurso para
arrendamento,  a  base de  licitação  em 250,00€  mensais,  publicitação  através  de
editais e aceitar propostas até às 16:45 horas do dia 25/03/2015.

Ponto 08 – Protocolo, de Formação em contexto de trabalho, com a ASSOL. Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Protocolo, de colaboração, com a ASSOL. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Constituição de Propriedade Horizontal – processo n.º 3/2014. Ratificado por unanimidade.

Ponto 11 – Requalificação da antiga EN2 – Plinto de José Clemente da Costa – aprovação dos
trabalhos executados e pagamento do auto de medição n.º 2; aprovação do auto de trabalhos a
mais e da conta final.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Abertura e pavimentação da ligação Faifa – Mós – aprovação dos trabalhos a mais
e a menos, dos trabalhos resultantes de erros e omissões e dos preços unitários propostos
para os trabalhos resultantes dos erros e omissões.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 – Requalificação e pavimentação da Igreja do Gafanhão ao limite do Concelho –
Informação n.º 54/2015: o Chefe da DOMA propõe a redução do prazo de publicação para 9
dias, o qual foi aprovado por despacho do Sr. Presidente

Ratificado por unanimidade.

Ponto 14 – Pavimentação da EN225 – Mosteiro – Moimenta – Ligação Mosteiro – Moimenta –
aprovação dos trabalhos a mais e da conta final.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Solar dos Mendonças/Centro de Interpretação e Informação do Montemuro e Paiva
– Horário de Funcionamento.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – Programa de Apoio à Melhoria Habitacional – proposto o montante máximo para o
ano de 2015  no valor de 7.500,00€, com IVA incluído.

Aprovado por unanimidade.

Ponto  17 –  Conclusão   final  do  inquérito  à  Técnica  Superior  Ilda  dos  Prazeres  Fonseca
Pinto/2.ª fase.

Aprovado, por unanimidade, a proposta apresentada e dela dado conhecimento ao
Chefe da DOMA, para proceder em conformidade.
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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.


