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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 25/FEVEREIRO/2016

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 3, de 11 de fevereiro de 2016. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – resumo diário de Tesouraria número 34, de 19 de fevereiro de 2016. Ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Venda de uma árvore no Parque Urbano – Castro Daire/Abertura de propostas.
Deliberado, por unanimidade, vender a árvore ao concorrente António
Parente & Ferreira, pelo valor de 3,50€.

Ponto 04 – BTL 2016/CIM Viseu Dão Lafões – Pedido de colaboração – pedido de oferta de 5 vales de oferta
do Estabelecimento Termal das Termas do Carvalhal.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Aquisição de Serviços de Telecomunicações – Informação número 001/2016 – DAF – aprovar o
ajuste direto e as peças do procedimento.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 –  Pedido  de  aquisição  do  livro  “Campo Benfeito:  uma aldeia  de  Montemuro:  enquadramento
geográfico e percurso histórico” - aquisição de 25 exemplares/ 10,00€ cada.

Aprovado por unanimidade

Ponto 07 – Pedido de estágio – Agrupamento de Escolas de Castro Daire – 4 alunos do Curso Profissional
de Gestão de Equipamentos Informáticos, no período de 06/04 a 16/06/2016.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 – Exploração da Área de Lazer das Termas do Carvalhal – Bar, Restaurante, Piscina, Court de
Ténis e Espelho de Água – pedido de autorização para proceder a algumas alterações no rés-do-chão e
construção de um balneário exterior.

Aprovado  por  unanimidade.  Os  Serviços  Municipais  procederão  à
demolição  das  paredes  interiores  existentes  nos  Balneários.  Após
entrega  do  projeto  de  alterações,  o  mesmo  será  analisado  e,  em
função da sua análise, será tomada decisão quanto à outra pretensão.

Ponto 09 – Parque Eólico de Três Marcos – intervenções nas vias municipais de Castro Daire.
Deliberado, por unanimidade, o Município não se pronunciar, devido à
via ser da responsabilidade do ICNF.

Ponto 10 – Ação Social Escolar 2015/2016 – Informação número 825/2016 – atribuição do 3.º escalão. Aprovado por unanimidade.

Ponto  11 –  Programa  de  Atividades  Sócio-educativas  –  Almoços  para  interrupção  letiva  da  Páscoa  –
Informação número 973/2016.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 12 – Conta Final – Concurso DOMA.24.2011 – Abertura e Pavimentação da ligação Faifa – Mós –
03.331.2004/61 – Freg. Ester/Parada de Ester – Informação número 26/2016.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 13 – Pedido de utilização das casas-de-banho da Pedreira da Cela – pedido de autorização para dois
trabalhadores utilizarem as casas-de-banho que a Câmara possui no mesmo local.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Corte de árvores no talude junto aos prédios situados entre a Rua Luís de Camões e a Av.ª João
Rodrigues Carrilho – Castro Daire.

Aprovado, por unanimidade, afixar editais para venda de 12 árvores.

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.


