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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 28/JULHO/2016

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Venda de uma árvore, sito no Parque do Calvário, junto à via pública – Castro Daire/Abertura de
propostas.

Não houve propostas apresentadas.

Ponto 02 – Venda de 4 castanheiros,  sito  no recinto da antiga Escola Primária  do Rossão/Abertura de
propostas.

Aprovado por unanimidade vender os 4 castanheiros ao concorrente
José  Manuel  Resende  Rocha  pelo  valor  de  520,00€.  IVA:
enquadramento nos termos do Código em vigor (CIVA).

Ponto 03 – Apreciação e votação da ata n.º 15, de 14 de julho de 2016. Aprovada por maioria.

Ponto 04 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 138, de 22 de julho de 2016. Ratificado por maioria.

Ponto 05 – Pedido de corte de trânsito no dia 07/08/2016 para a Festa em Honra da Nossa Senhora da
Livração – Cujó.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – Pedido de lugar na Feira Quinzenal – Parque Urbano concessão do lugar n.º 44 ao Sr. César
Correia Nogueira para venda de produtos hortícolas.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Catálogo do Centro de Interpretação e Informação Montemuro e Paiva /Informação n.º 3152/2016
– proposto o valor de venda ao público de 15,00€, IVA incluído.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 –  Merchandising do  Centro de Interpretação e Informação Montemuro  e Paiva/Informação n.º
3154/2016.

Aprovado por unanimidade a proposta dos novos preços.

Ponto  09 –  Agrupamento  de  Escolas  de  Castro  Daire  –  Pedido  de  colaboração  para  resolução  das
necessidades relativas às bocas de incêndio – Escola Secundário de Castro Daire.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Agrupamento de Escolas de Castro Daire – Projeto “A nossa Casinha” - pedido de mão de obra e
de material.

Aprovado por unanimidade fazer deslocar ao local o Arquiteto Pedro
Salvador no sentido de apurar as necessidades e os respetivos custos
para posterior decisão do executivo.

Ponto 11 – Rede de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2016/2017.
ponto 11.1 – Informação n.º 3995/2016 – Rede de Transportes Escolares para o Ano Letivo 2016/2017
ponto 11.2 – Informação n.º 011/2016 – DAF – adoção de ajuste direto por lotes; afixar o preço base em
65.810,00€+IVA;  optar  pelo  critério  de  adjudicação  do  mais  baixo  preço;  convidar  diversas  entidades  e
aprovar a designação do Júri para condução do procedimento.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Transportes Escolares – proposta para isenção de pagamento todos os alunos que frequentam o
ensino secundário do município.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 – Auxílios Económicos – proposta para alargar a modalidade dos auxílios económicos a todos os
alunos dos 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do município de Castro Daire para o ano letivo
2016/2017.

Aprovado por unanimidade.
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Ponto 14 – Evento PORTUGAL TOUR MTB 2017 – TO BE AWESOME.
Aprovado  por  unanimidade  a  Solução  A  –  Solução  com  1  dia  de
evento: uma chegada; uma partida – 10.000,00€.

Ponto 15 – Pedido de autorização para abertura de procedimentos concursais: A – 2 lugares para Assistente
Operacional  para  condutor-manobrador  de  máquinas;  B  –  2  lugares  para  Assistente  Operacional  para
condutor de pesados.

Aprovado por maioria.

Ponto 16 – Stands da Mostra Castro Daire 2016 – Valor por barraquinha – 50,00€; valor por ocupação de
esplanada e serventia de Bar – 0,90€/m2/dia – RTLORM.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 17 – Mostra Castro Daire 2016 – Corte de vias.
Aprovado por unanimidade concordar e dar parecer favorável  desta
deliberação ao PT da GNR.

Ponto 18 – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 5/2016. Ratificado por unanimidade.

Ponto 19 – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 2/2016. Ratificado por unanimidade.

Ponto 20 – Concessão de Alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º 4/2016. Ratificado por unanimidade.

Ponto 21 – Auto de receção definitiva/Obra: “Abertura e Pavimentação da Estrada Lobo Joanes – fareja –
Freg. Castro Daire – Concurso 35/2008”.

Aprovado por unanimidade os autos e libertar todas as garantias que
constituem as cauções.

Ponto 22 – Construção da Nova ETAR, incluindo Emissários e EE – Erros e Omissões/Informação. 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.


