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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24/JUNHO/2021

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 13 de 09/06/2021. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria n.º 117 de 18/06/2021. A Câmara toma conhecimento e ratifica.

Ponto 03 – DAF – Aquisição de uma carrinha – Informação n.º 17/2021. Ratificado por unanimidade.

Ponto 04 – DAF - Aquisição de uma viatura – Informação n.º 18/2021. Ratificado por unanimidade.

Ponto 05 – DAF - Relatório Final – Aquisição de serviços de financiamento por locação financeira (leasing)
para aquisição de duas viaturas elétricas,  ao abrigo do artigo 51.º  do n.º  1  da Lei  nº  73/2013 de 3 de
setembro.

A Câmara, por unanimidade, delibera: 
a)  Aprovar  o  relatório  final  do  júri  do  procedimento,  optar  pela
proposta  do  concorrente  “Banco  Comercial  Português,  S.A.”  pelo
valor de 53.125,90€;

b) Solicitar à Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 49.º e 51.º da
Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro autorização para contrair a operação
de locação financeira;

c)  Solicitar  à  Assembleia  Municipal  a  aprovação  do  compromisso
plurianual associado ao contrato de leasing, nos termos do artigo 6.º,
n.º  1,  da alínea c)  da  Lei  n.º  8/2012 de 21 de fevereiro,  nos termos
mencionados  no  relatório  previsto  no  objetivo  01  Programa  111
2006/128 das GOP.

Ponto 06 – DAF – Relatório Final – Aquisição de serviços de financiamento por locação financeira (leasing)
para aquisição de uma carrinha nova, ao abrigo do artigo 51.º do n.º 1 da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro.

A Câmara, por unanimidade, delibera:
      a) Aprovar o relatório final do júri  do procedimento, optar pela
proposta  do  concorrente  “Banco  Comercial  Português,  S.A.”  pelo
valor de 22.956,90€;

      b) Solicitar à Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 49.º e 51.º
da  Lei  n.º  73/2013  de  3  de  setembro  autorização  para  contrair  a
operação de locação financeira;

     c) Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do compromisso
plurianual associado ao contrato de leasing, nos termos do artigo 6.º,
n.º  1,  da alínea c)  da  Lei  n.º  8/2012 de 21 de fevereiro,  nos termos
mencionados  no  relatório  previsto  no  objetivo  01  Programa  111
2006/128 das GOP.

Ponto 07 – DAF – Relatório Final – Aquisição de serviços de financiamento por locação financeira (leasing)
para aquisição de uma viatura pesada de passageiros, miniautocarro, ao abrigo do artigo 51.º do n.º 1 da Lei
nº 73/2013 de 3 de setembro.

A Câmara,  por unanimidade, delibera:
    a)  Aprovar  o  relatório  final  do  júri  do procedimento,  optar  pela
proposta  do  concorrente  “Banco  Comercial  Português,  S.A.”  pelo
valor de 103.616,90€;
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     b) Solicitar à Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 49.º e 51.º
da  Lei  n.º  73/2013  de  3  de  setembro  autorização  para  contrair  a
operação de locação financeira;

     c) Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do compromisso
plurianual associado ao contrato de leasing, nos termos do artigo 6.º,
n.º  1,  da alínea c)  da  Lei  n.º  8/2012 de 21 de fevereiro,  nos termos
mencionados  no  relatório  previsto  no  objetivo  01  Programa  111
2006/128 das GOP.

Ponto  08 –  Concessão/Arrendamento  do  Quiosque  das  Termas  do  Carvalhal  –  Auto  de  abertura  de
propostas. 

Aprovado por unanimidade e adjudicar a proposta apresentada.

Ponto 09 – Concessão/Arrendamento da área de lazer das Termas do Carvalhal – Bar e Restaurante – Auto
de Abertura de Propostas.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Concessão de exploração comercial Bar Restaurante das Termas do Carvalhal – Informação n.º
18/2021 de 17/06/2021. 

A Câmara, por unanimidade, delibera:
     a) Aprovar o caderno de encargos;

    b) Aprovar a concessão de exploração da área de lazer das Termas
do Carvalhal Bar, Restaurante e dar início ao procedimento;

    c) Fixar o valor da sua renda nos termos constantes no caderno de
encargos;

    d) Fixar editais para tornar público o presente procedimento; 

   e)  Aceitar  propostas  para  arrendamento  até  às  16h30m  do  dia
07/07/2021.

Ponto 11 –  Piscina  Exterior  das  Termas  do  Carvalhal  –  Preços  de  acesso  –  Informação  n.º  2522  de
17/06/2021. 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 - Evento a Última Rota da Transumância – Informação n.º 19/2021 de 17/07/2021. Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 – DSMI – Processo de atribuição de bolsas aos alunos do ensino superior – Ano letivo 2020/2021 –
Informação n.º 2568 de 18/06/2021. 

Ratificado por unanimidade.

Ponto 14 – DSMI – Programa de Atividades Socioeducativas Verão 2021 – Definição de preço a cobrar pela
componente de almoço – Informação n.º 2567 de 18/06/2021.  

Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – DSMI – Ação Social Escolar 2020/2021 – Informação n.º 2569 de 18/06/2021. Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – DPUOT - Alteração simplificado do Plano Diretor Municipal com base no artigo 123 do Decreto-
Lei n.º 80/2015 de 14 de maio – Informação n.º 2659 de 21/06/2021. 

A Câmara, por unanimidade, delibera:

      a) Aprovar;

     b) Enviar à Assembleia Municipal para dar cumprimento aos pontos

seis e sete do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015. 
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Ponto 17 – DPUOT - Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 3. Ratificado por unanimidade.

Ponto 18 –  DPUOT - Processo de Constituição de propriedade horizontal – Processo n.º 5/2020.  Ratificado por unanimidade.

Ponto 19  –   DOMA - Declaração de Aceitação da obra/empreitada “Construção da nova ETAR incluindo
emissários e EE – Execução de linha média tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire”. 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 20  –  DOMA - Declaração de Aceitação da obra/empreitada “Construção da nova ETAR incluindo
emissários e EE – Execução de linha média tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro Daire”.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 21  –  DOMA - Liberação de caução da obra/empreitada “Infraestruturas elétricas na vila de Castro
Daire – Melhoramento e ampliação das infraestruturas elétricas no concelho – 03.320.2003/182 – Concurso
DOMA.01.2018”.

Aprovado, por unanimidade, a libertação de 75% da caução total da
obra.

Ponto 22 – DOMA - Auto de receção definitiva da obra/empreitada “Parque Termal – Requalificação urbana
da envolvente termal das Termas do Carvalhal – 03.342.2009/82”.

A Câmara, por unanimidade, delibera:
     a) Aprovar o auto;

     b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.

Ponto 23 – Estágio Curricular em Massagem e Terapias de SPA nas Termas do Carvalhal. Aprovado por unanimidade.

Ponto 24 – “Rota de São Pedro”, ocupação de via pública. 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.


