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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 09/JULHO/2015

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Resumo diário de Tesouraria número 125/2015, de 4 de julho. Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

Ponto 02 – Modificação ao Orçamento para 2015 – alteração n.º 4. Tomado conhecimento.

Ponto 03 – Modificação às GOP 2015/2019 – alteração n.º 4. Tomado conhecimento.

Ponto 04 – Aprovação da minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento desportivo, e respetivo projeto,
a celebrar com a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lamelas – requalificação do Campo de
futebol “Padre José Tavares” - colocação de relva sintética.

Aprovado, por unanimidade, ouvir os dirigentes da Associação, para
saber  se  existe  vontade  dos  mesmos  em  apresentar  alguma
candidatura a fundos europeus. Se tal acontecer, a Câmara Municipal
disponibiliza  recursos  técnicos  e  humanos  para  a  elaboração  e
apresentação da referida  candidatura,  bem como a comparticipação
financeira, após a conclusão da candidatura, se a mesma vier a existir
e caso seja possível em termos de orçamento municipal.

Ponto 05 – Protocolo entre o Município de Castro Daire e o Condomínio do Bloco Habitacional dos Blocos do
gaveto da Av.ª 5 de Outubro com a Av.ª 25 de Abril, para o Município se pronunciar sobre as cláusulas 4.ª e
5:ª do mesmo protocolo.

Aprovado,por unanimidade dos votantes, solicitar à Administração do
Condomínio  a  apresentação  de  3  orçamentos  para  a  execução  do
acesso,  referido no seguimento final  da cláusula 5.ª,  para posterior
análise, discussão e decisão.

Ponto 06 – Rancho Folclórico “Morenitas de Alva”/Pedido de subsídio – para realização da 1.ª edição em
DVD,  propondo-se  disponibilizar  alguns  exemplares  ao  Município,  bem como a  colocação,  na  capa,  do
logótipo do Município.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 07 – Minuta do protocolo a celebrar com a Sociedade Filarmónica de Mões/Feira Medieval/2015. Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 – Sociedade Filarmónica de Mões/Pedido do corte parcial das estradas/Feira Medieval/2015 –
corte  das  vias,  cedência  das  instalações  do  jardim-de-infância  de  Mões,  cedência  de  um  camião  para
transporte das barracas/tavernas e ligação do abastecimento de água para as mesmas.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Aquisição de refeições para o ano letivo 2015/2016 – Informação n.º 007/2015 – DAF. Aprovado por unanimidade.

Ponto 10 – Compra de terreno em Vitoreira a Irene Neto. Aprovado por unanimidade

Ponto 11 -  “Infraestruturas  e  pavimentação da  Rua  das  Presas  aos  depósitos,  com ligação  à  Capitão
Salgueiro Maia – 03.331.2014/30” - Informação n.º 139/2015.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 - “Concurso DOMA.45.2015 – Retificação e pavimentação da EN2 a Monteiras, Cujó, Almofala,
Bustelo  com ramal  ao  Sr.  da  Libração  a  Cujó  e  à  EN225  S.  Joaninho  –  troço  3  (Cujó  –  Almofala)  –
03.331.2014/33” - Informação n.º 145/2015.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 - “Requalificação e pavimentação da Rua das Roçadas, Rua Padre Tavares, Rua Central e do
Largo da Igreja – Troço A e troço B – 03.331.2014/25” - Informação n.º 154/2015.

Aprovado por unanimidade.
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Ponto 14 - “Requalificação e pavimentação da Rua das Mimosas ao Tanque das Damas e da Rua dos Pesos
– Lamelas de Cá – 03.331.2014/31 – Planta de Expropriações” - Informação n.º 155/2015.

Aprovado por maioria.

Ponto 15 – Pedido de corte de vias públicas – Comissão de Festas de Farejinhas para a realização da Festa
Anual em Honra de S. Martinho.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – Contrapartida financeira para a eletrificação rural dos Caminhos Agrícolas “BERNALDO” e “ERVA
GROSSA” - Informação n.º 134/2015.

Aprovado por unanimidade

Ponto 17 – Venda de uma árvore, sito na entrada principal do Parque do Calvário (4.ª árvore), Castro Daire –
abertura de propostas – concorrente António Parente & Ferreira Exploração Florestal, Ld.ª, que apresenta
proposta no valor de 6,00€.

Aprovado, por unanimidade, vender a árvore ao concorrente António
Parente & Ferreira Exploração Florestal, Ld.ª.

Ponto 18 – Proposta de funcionamento das Piscinas Municipais durante o mês de agosto.
Aprovado,  por  unanimidade,  que  as  Piscinas  Municipais  estejam
abertas durante o mês de agosto, a título gratuito.

Ponto 19 – Legalização, no registo Predial, do edifício do Tribunal/Palácio da Justiça de Castro Daire. 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.


