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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 09/JUNHO/2021

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 12 de 27/05/2021. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 108 de 04/06/2021. A Câmara toma conhecimento e ratifica.

Ponto 03 –  Comunicação sobre a situação económica e financeira relativa ao 1.º e 2.º do ano de 2020 –
ROC.

A Câmara por unanimidade, delibera:
     a) Tomar conhecimento e;

    b) Enviar à Assembleia Municipal dando cumprimento à alínea d) do
artigo 77.º da Lei número 73/2013 de 3 de setembro da informação. 

Ponto 04 – Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e respetiva avaliação.

A Câmara por unanimidade delibera:
    a) Aprová-lo e; 

    b) Enviá-lo, para efeitos consignados no número dois do artigo 27.º
e alínea l)  do número dois do artigo 25.º,  ambos do Anexo I  da Lei
número 75/2013 de 12 de setembro, à Assembleia Municipal 

Ponto 05 – Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano de dois mil e vinte.

A Câmara por maioria com três votos contra dos Senhores Vereadores
José Fernando Carneiro Pereira, Eurico Manuel Almeida Moita  e Rui
Manuel Pereira Braguês, delibera:
     a) Aprovar com um total sete de votos, sendo quatro votos a favor e
três votos contra, numa percentagem de cinquenta e sete vírgula um
por cento e de quarenta e dois vírgula nove por cento, respetivamente;

     b) Enviá-los, para efeitos da alínea l) do número um do artigo 33.º,
do Anexo I à Lei número 75/2013 de doze de setembro, conjugada com
o  número  um  do  artigo  76.º  da  Lei  número  73/2013  de  três  de
setembro, à Assembleia Municipal;

     c) Remetê-los, para cumprimento do número quatro do artigo 52.º
da Lei número 98/2007 de vinte e seis de agosto, na redação dada pela
Lei número 20/2015, de nove de março, conjugada com a alínea ww) do
número um do artigo 33.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de
setembro e com o SNC-AP, ao Tribunal de Contas.

Ponto  06 –  DOMA  –  Procedimento  de  Concurso  Público  DOMA.31.2020  –  Requalificação  da  Escola
3/secundária de Castro Daire – 2.ª Fase – 02.211.2019/29 – Relatório final.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Minuta do Contrato de Empreitada n.º 28/2021 a celebrar com a Consipel – Construções Simões
Pereira, Lda.

Aprovado por unanimidade.

Ponto  08 –  DOMA  –  Ampliação  do  Pavilhão  da  Escola  Secundária  de  Castro  Daire  –  3.ª  fase  –
02.211.2019/29 – Informação n.º 51/2021 de 21/05/2021. 

Ratificado por unanimidade.
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Ponto 09 – Pedido de parecer “Grande Prémio Ciclismo Douro Internacional”. 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.


