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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 08/OUTUBRO/2015

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 21, de 24 de setembro de 2015. Aprovada por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria número 190, de 02 de setembro de 2015. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Minuta do Contrato n.º 52/2015 a celebrar com a Sr.ª Prof.ª Maria Celeste de Jesus F. Almeida. Aprovado por unanimidade.

Ponto 04 – Ação Social Escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 5475/2015.
Aprovado,  por  unanimidade,  a  atribuição  de  escalões  às  21
candidaturas apresentadas.

Ponto 05 – Pedido de apoio para passe escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 5478/2015.
Aprovado, por unanimidade, comparticipar na sua totalidade o passe
escolar.

Ponto 06 –  Revisão  de escalão de Ação Social  Escolar  para  o ano letivo  2015/2016 – Informação n.º
5479/2015.

Aprovado,  por  unanimidade,  os  escalões  propostos  na  referida
informação.

Ponto 07 – Pedido de apoio para passe escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 5480/2015.
Aprovado, por unanimidade, comparticipar na sua totalidade o passe
escolar.

Ponto 08 – Pedido de apoio para passe escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 5483/2015. Indeferido por unanimidade.

Ponto 09 – Pedido de apoio para passe escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 5484/2015. Aprovado, por unanimidade, comparticipar o passe na sua totalidade.

Ponto 10 – Pedido de apoio para passe escolar para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 5485/2015.
Aprovado,  por  unanimidade,  comparticipar  a  totalidade  do  passe
escolar.

Ponto 11 – Auto de receção definitiva/”Reposição de pavimento na Rua da Moirela – Ampliação e reparação
da rede de águas e esgotos – Lamas – 2003/80 + 2003/39 – Concurso 13/2010.

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

Ponto 12 –  Parque  Termal  –  Requalificação Urbana da  envolvente  termal  das  Termas do  Carvalhal  –
03.342.2009/82 – DOMA.07.2010 – Conta Final  – Informação n.º  209/2015.,  aprovado por despacho do
Senhor Presidente.

Ratificado por unanimidade.

Ponto 13 – Escola Profissional de Lamego/Pedido para formação em contexto de trabalho. Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Compra da moradia, sita na Calçada do Calvário, em Castro Daire.
Aprovado, por unanimidade, adquirir o imóvel pelo valor de 28.500,00€
e dar conhecimento desta decisão aos respetivos proprietários.

Ponto 15 – Livro “Olhar inter-dito”/Paulo Andrade.
Aprovado, por unanimidade, adquirir 50 exemplares do livro, pelo valor
de 10,00€/cada.

Ponto 16 – Livro “Museu na Relva”/Ilídio Bonifácio Magueja. Aprovado, por unanimidade, adquirir 50 exemplares do livro.

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.


