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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10/JANEIRO/2019

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 24 de 13/12/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Apreciação e votação da ata n.º 25 de 27/12/2018. Aprovado por unanimidade.

Ponto 03 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 3 de 04/01/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.

Ponto 04 – Modificação ao Orçamento do ano de 2018 – alteração n.º 11. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 05 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2018/2021 – alteração n.º 11. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 06 – Aprovação do mapa de fluxos de caixa pela Câmara Municipal nos termos da alínea i), do n.º 1
do artigo 33,º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.

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

Ponto 07 –  Aprovação  da alteração orçamental  n.º  1  pela  Câmara  Municipal,  incorporando  o saldo  de
gerência da execução orçamental consignada, nos termos do n.º 6 do artigo 40.º, da Lei n.º 51/2018 de 16 de
agosto.

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

Ponto 08 – Constituição de Fundo de Maneio de Tesouraria.
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto 09 – Constituição do  Fundo de Maneio da DOMA – Informação n.º 1/2019 de 04/01/2019.
A Câmara, após análise e discussão da informação, por unanimidade,
delibera aprovar.

Ponto  10 – Estabelecimento  Termal  –  Pedido  de  parceria  –  Concepção  do  Curso  Técnico  Superior
Profissional “Termalismo, Saúde e Bem-estar” - Informação n.º 7959 de 27/12/2018.

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

Ponto  11 – DSMI  –  Programa  Municipal  de  Apoio  à  Melhoria  Habitacional  –  Informação  n.º  256  de
04/01/2019.

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

Ponto 12 – DOMA – Execução dos emissários, estações elevatórias e ETAR de Arcas – Mões – Sistema de
recolha e tratamento e coletores de recolha de esgotos domésticos nas povoações da Bacia da Ribeira de
Courinha  - 243.2008.34 – Aprovação de erros e omissões – Informação n.º 2/2019 de 03/01/2019.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  ratificar  o  despacho  exarado  pelo  Senhor  Presidente  da
Câmara.

Ponto 13  - DOMA – Auto de receção definitiva/Obra: “Reparação de Estradas e Caminhos Municipais –
Acesso a Faifa – Drenagem – 03.331.2003/194 - Concurso DOMA.34.2013”.

A Câmara, por unanimidade, delibera:
     a) Aprovar os autos;
     b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções.

Ponto 14 – DPUOT – Constituição de Propriedade horizontal n.º 1/2018.
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera ratificar.

Ponto 15 - DPUOT – Constituição de Propriedade horizontal n.º 4/2018.
A  Câmara,  após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
delibera ratificar.

Ponto 16 – DPUOT – Colocação de setas direcionais a indicar Centro Comercial – Informação n.º 243/2019
de 03/01/2019.

A Câmara, por unanimidade, delibera ratificar.
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Ponto 17 – Festa em honra de São Sebastião – Apoio para a Banda de Música da Associação Humanitária
de Castro Daire.

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

Ponto 18 – Festa em honra de São Sebastião – Pedido de interrupção de trânsito.
A Câmara,  após análise  e  discussão do assunto,  por unanimidade,
delibera  dar  parecer  favorável  ao  corte  temporário  das  vias  para  a
realização da procissão.

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.


