GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)
MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 18/DEZEMBRO/2015
ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Leitura, apreciação e votação da ata da sessão anterior.

Aprovado por unanimidade

Ponto 02 – Análise, discussão e votação, em conformidade com o disposto na alínea g), do n.º 1, art.º 25.º, Anexo I, da Lei
Aprovado por maioria.
n.º 75/2013, de 12/09, da Alteração ao Regulamento do Cartão Municipal “VIVER MAIS” do Município de Castro Daire
Ponto 03 – Pedido de autorização, nos termos do disposto no n.º 2, art.º 64.º, da Lei n.º 82-B/2014 – LOE 2015 - , de
31/12, para a abertura do seguinte procedimento concursal: Divisão de Obras Municipais e Ambiente – ATÉ 2 Aprovado por unanimidade.
assistentes técnicos (topografia) a contrato por tempo indeterminado.
Ponto 04 – Pedido de autorização, nos termos do n.º 2, art.º 64.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 – LOE 2015 – para
recrutamento, no âmbito da reserva de recrutamento a que se refere o n.º 2, artigo 40.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de
22/01, na sua atual redação, por tempo indeterminado, de: a) Referência B (pedreiros): ATÉ 2 assistentes Aprovado por maioria.
operacionais, de acordo com o Aviso n.º 4467/2014, DR, 2.ª Série, n.º 64, de 01/04/2014; b) ATÉ 7 assistentes
operacionais, de acordo com o Aviso n.º 4963/2014, DR, 2.ª Série, n.º 71, de 10/04/2014.
Ponto 05 – Análise e discussão sobre a emissão de deliberação, fundamentada de reconhecimento do interesse público
municipal, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 4, do art.º 5.º, do DL n.º 165/2014, de 05/11, proposta pela Câmara
Aprovado por maioria.
Municipal, sobre a regularização de Estabelecimentos Industriais e Pecuários em atividade ou inativos há menos de um
ano, ou com atividade suspensa pela Entidade Licenciadora, nos últimos três anos.
Ponto 06 – Análise, discussão e votação do orçamento Municipal para o ano de 2016 e das Grandes Opções do Plano –
PPI e AMR – para o quadriénio 2016/2019, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, do Anexo I da lei n.º Aprovado por maioria.
75/2013, de 12/09,
Ponto 07 – Apreciação, nos termos da alínea c), do n.º 2, do art.º 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12/09, da
Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal, relativamente à atividade do Município, bem como, da sua Tomado conhecimento.
situação financeira.
Ponto 08 – Aprovação, nos termos do número 3 do artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da ata
em minuta, para produção de efeitos do disposto no número 4, do já mencionado artigo 57.º do mesmo diploma legal supra Aprovado por unanimidade.
mencionado.
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