MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 22/NOVEMBRO/2018
ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Ponto 01 - Apreciação e votação da ata n.º 21 de 25/10/2018.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Apreciação e votação da ata n.º 22 de 08/11/2018.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 03 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 219 de 16/11/2018.

Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito – alteração número oito.

A Câmara toma conhecimento.

Ponto 05 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezoito barra dois mil e
A Câmara toma conhecimento.
vinte e um – alteração número oito.
A Câmara, após análise e discussão do assunto delibera por
Ponto 06 – Criação de Equipa de Intervenção Permanente (EIP) na Associação Humanitária dos Bombeiros
unanimidade aprovar a confirmação da disponibilidade para a criação
Voluntários de Farejinhas.
da referida EIP.
Ponto 07 – Mobi.E – Mobilidade Elétrica – Início do processo de expansão da rede piloto MOBI.E.

A Câmara após análise e discussão do assunto, por unanimidade
delibera aderir à rede de mobilidade elétrica que visa o alargamento da
rede pública de carregamentos de veículos elétricos.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar e;

Ponto 08 – Projeto de Alteração ao Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Castro
-- b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo
Daire.
25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à
Assembleia Municipal.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar e;

Ponto 09 – Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo Jovem – Informação número sete mil,
-- b) Enviar, para cumprimento da alínea g) do número um do artigo
duzentos e sete de dezasseis de novembro de dois mil e dezoito.
25.º do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à
Assembleia Municipal.
Ponto 10 – Revisão do Regulamento do Plano Diretor Municipal.

A Câmara, por unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar o início do procedimento e;
-- b) Nomear como gestor do procedimento o Eng. Jorge Rocha.

A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
Ponto 11 – DSMI – Ação Social Escolar dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove – Informação número delibera aprovar todo o conteúdo da Informação número sete mil,
sete mil, duzentos e vinte e oito de dezanove de novembro de dois mil e dezoito.
duzentos e vinte e oito de dezanove de novembro de dois mil e
dezoito.
Ponto 12 – DSMI - Ação Social Escolar – Pedidos de Revisão de Escalão – Informação número sete mil, A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
duzentos e quinze de dezasseis de novembro de dois mil e dezoito.
delibera aprovar.
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Ponto 13 – DPUOT - Serralharia Civil Zito, Unipessoal, Lda. – Pedido de Ocupação de via pública com a A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
colocação de quatro placas de direção em Castro Daire.
delibera autorizar a colocação das placas de direção.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
Ponto 14 - DPUOT - Alteração ao loteamento um barra noventa e nove – Parque Industrial da Ouvida –
delibera aprovar a Informação número sete mil, duzentos e catorze
Informação número sete mil, duzentos e catorze barra dois mil e dezoito de dezasseis de novembro de dois
barra dois mil e dezoito de dezasseis de novembro de dois mil e
mil e dezoito.
dezoito.
A Câmara, por unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar;
Ponto 15 - Minuta de Protocolo de Geminação entre os Municípios de Castro Daire e Montévrain.

-- b) Enviar, para cumprimento da alínea t) do número um do artigo 25.º
do Anexo I da Lei número 75/2013 de doze de setembro, à Assembleia
Municipal.

A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade
Ponto 16 - Minuta do Protocolo de Colaboração número vinte e sete barra dois mil e dezoito a celebrar com a
delibera aprovar a Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar com
Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras.
a Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade
Ponto 17 - Minuta do Protocolo número vinte e oito barra dois mil e dezoito a celebrar com a ACAPO – delibera aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar com a ACAPO –
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Instituição Particular de Solidariedade Social.
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Instituição Particular
de Solidariedade Social.
A Câmara, após análise e discussão, por unanimidade delibera:
-- a) Propor a declaração de utilidade pública para efeitos de
Ponto 18 - Declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação de parcela necessária à expropriação;
“Requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro”.
-- b) Retificar a deliberação da Câmara Municipal de vinte e cinco de
outubro de dois mil e dezoito.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos
Aprovado por unanimidade.
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.
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