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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 25/OUTUBRO/2018

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 20 de 11/10/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria número 200 de 19/10/2018. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito – alteração número seis. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 04 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezoito barra dois mil e
vinte e um – alteração número seis.

A Câmara toma conhecimento.

Ponto 05 – Modificação ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito – alteração número sete. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 06 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezoito barra dois mil e
vinte e um – alteração número sete. 

A Câmara toma conhecimento.

Ponto 07  –  Análise,  discussão  e  aprovação dos  documentos  previsionais  para  o  quadriénio  dois  mil  e
dezanove barra dois mil e vinte e dois: - Mapa de Pessoal para dois mil e dezanove; - Orçamento para dois
mil e dezanove; - Grandes Opções do Plano para o quadriénio dois mil e dezanove barra dois mil e vinte e
dois.

A Câmara, por maioria delibera:

--a) Aprovar e;

--b) Enviar, para os efeitos previstos na alínea a) e o) do número um do

artigo 25.º do Anexo I à Lei número 75/2013, de doze de setembro e

também  da  alínea  a)  do  número  dois  do  artigo  3.º  do  Decreto-Lei

número 209/2009 na sua atual redação, à Assembleia Municipal. 

Ponto  08 -  Apoios  a  Entidades  Terceiras  –  Atividades  Desportivas,  Recreativas,  Culturais  e  Sociais  –
Informação número 6535 de 19/10/2018.

A  Câmara, após análise de discussão do assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 09 – Palácio da Justiça de Castro Daire – Obras de remodelação e beneficiação – Minuta do Protocolo
com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.

A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera aprovar
a  Minuta  do  Protocolo  com  o  Instituto  de  Gestão  Financeira  e
Equipamentos da Justiça, I.P.

Ponto 10 – Constituição da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago – Informação número seis mil,
quinhentos e quatro de dezasseis de outubro de dois mil e dezoito.

A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera:
--a) Aprovar;
--b)  Enviar,  nos termos do disposto na alínea n)  do número um do
artigo 25.º, na alínea ccc) do artigo 33.º número um, todos do Anexo I
da  Lei  número  75/2013  de  doze  de  setembro,  conjugados  com  os
artigos 1.º  número  dois,  três,  seis,  cinquenta  e  seis  e  sessenta  do
Regime  Jurídico  da  atividade  empresarial  local  e  das  participações
locais, à Assembleia Municipal.

Ponto 11 - Revisão do Regulamento da Biblioteca Municipal de Castro Daire. A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera:
--a) Aprovar o início do procedimento e;
--b)  Nomear  como  gestora  do  procedimento  a  Dr.ª  Marta  Maria  de
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Almeida de Sousa de Teles do Carvalhal.

Ponto 12 - Revisão do Regulamento de Apoio a Entidades Terceiras.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera:
--a) Aprovar o início do procedimento e;

--b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. Márcio Oliveira do Sul.

Ponto 13 - Revisão do Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Castro Daire. 

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera:
--a) Aprovar o início do procedimento e;

--b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. Armando José Luís da
Costa. 

Ponto 14  - Criação do Regulamento do Auditório Municipal de Castro Daire.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera:
-- a) Aprovar o início do procedimento e;

--b)  Nomear  como  gestora  do  procedimento  a  Dr.ª  Marta  Maria  de
Almeida de Sousa Teles do Carvalhal.

Ponto 15 - Criação do Regulamento Municipal do Polidesportivo do Calvário.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera:
-- a) Aprovar o início do procedimento e;

--b) Nomear como gestor do procedimento o Dr. José Filipe Magalhães
dos Santos Ferreira.

Ponto 16 - Criação do Regulamento do Orçamento Participativo Jovem de Castro Daire.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera:
-- a) Aprovar o início do procedimento e;

--b) Nomear como gestora do procedimento a Dr.ª Dora Maria Marques
Loureiro.

Ponto 17 – DSMI – Proposta de atribuição de subsídios às escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância para o
ano letivo 2018/2019 – Informação número 6546 de 22/10/2018.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 18 -  DSMI  –  Regulamento  Municipal  de  Atribuição  de  Bolsas  aos  Alunos  do  Ensino  Superior  –
Definição do número de bolsas a atribuir no ano letivo 2018/2019 – Informação número 6544 de 22/10/2018.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera  atribuir  até  seis  bolsas  por  mérito  e  até  dez  bolsas  por
insuficiência económica.

Ponto 19 – DSMI – Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação número 6550 de 22/10/2018. 
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 20  – DOMA – Declarações de aceitação – obra/empreitada: "Construção da Nova ETAR incluindo
Emissários e EE" – Execução de Linha de Média Tensão para PT AS e PT Cabine Baixa – Arinho – Castro
Daire.

A Câmara, após análise e discussão do conteúdo das declarações de
aceitação, por unanimidade, delibera aprovar.
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Ponto 21  – DOMA – Declarações de aceitação – obra/empreitada: "Construção da Nova ETAR de Castro
Daire – Parcela 3”. 

A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da declaração, por
unanimidade, delibera aprovar.

Ponto 22 – DOMA – Expropriação de parcela de terreno para a obra “Requalificação da Av Dr. Francisco Sá
Carneiro” – Informação número setenta barra dois mil e dezoito de dezoito de outubro de dois mil e dezoito.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 23– DOMA – Execução dos Emissários, Estações Elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Informação
número 69/2018 de 18/10/2018. 

A Câmara, após análise e discussão do conteúdo da informação, por
unanimidade, delibera:
-- a) Aprovar;
--b) Proceder à abertura do procedimento. 

Ponto 24 –  DOMA – Relatório  de Avaliação da Parcela  número um,  relativo  à Obra “Infraestruturas de
Acesso à Igreja da Ermida”. 

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 25 – DPUOT – Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 1/2018.
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o processo número um
barra dois mil e dezoito. 

Ponto 26 – DPUOT – Constituição de Propriedade Horizontal – Processo n.º 2/2018 - Retificação. 
A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar o processo número dois
barra dois mil e dezoito. 

Ponto 27 – DPUOT – Concessão de alvará para destaque de uma única parcela de terreno – Processo n.º
5/2018. 

A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar.

Ponto 28 – Minuta do Contrato de Empreitada n.º 28/2018 com a Floponor, S.A.. 
A  Câmara,  após  análise  e  discussão,  por  unanimidade,  delibera
aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada.

Ponto 29 – Patrocínio à deslocação da aluna Gabriela Soares Lemos ao “Education 2030”. 
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera  aprovar  o  valor  de  seiscentos  e  cinquenta  euros  para
patrocínio da deslocação.

Ponto 30 – Pedido de lugar de estacionamento para cargas e descargas na Rua José Clemente da Costa. 
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 31 – Pedido de cedência das Instalações da Escola Primária de Reriz.
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por  unanimidade,
delibera aprovar.

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.


