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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 25/JUNHO/2020

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 114 de 19/06/2020.  A Câmara toma conhecimento e ratifica.

Ponto  02 –  Relatório  de  Avaliação  –  Procedimento  tendente  à  contratação  de  locação  financeira  na
modalidade de leasing, ao abrigo do art.º 51.º, do n.º 1 da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, para aquisição
de duas viaturas elétricas.

A Câmara, delibera:

    a)  Aprovar o  relatório  final  do júri  do procedimento,  optar  pela
proposta  do  concorrente  “Caixa  Leasing  e  Factoring  –  Sociedade
Financeira de Crédito, S.A.” pelo valor global de 63.766,98€;
      b) Submeter o relatório à apreciação da Assembleia Municipal nos
termos do artigo 24.º e alíneas dd) e ccc) do artigo 33.º do Anexo à Lei
número 75/2013 de 12 de setembro;

      c) Solicitar à Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 49.º e 51.º
da Lei número 73/2013 de 3 de setembro autorização para contrair a
operação de locação financeira;

    d) Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do compromisso
plurianual associado ao contrato de leasing, nos termos do artigo 6,
número 1, da alínea c) da Lei número 8/2012 de 21 de fevereiro, nos
termos mencionados no relatório previsto no objetivo 01 Programa 111
2006/128 das GOP.

Ponto 03 – Estabelecimento Termal – Serviço de Bar. Aprovado por unanimidade.

Ponto  04 –  Medidas  de  controle  de  risco  nas  praias  fluviais  municipais  –  Informação  n.º  31/2020  de
22/06/2020. 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 05 – Informação alargamento de horário Museu Municipal e Centro de Interpretação e Informação do
Montemuro e Paiva – Informação n.º 2454 de 22/06/2020. 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – Desafetação do domínio público de infraestruturas de apoio à prática do Desporto e Aventura no
Rio Paiva – Informação n.º 30/2020 de 22/06/2020. 

A Câmara, delibera:

     a) Aprovar;

   b) Enviar à  Assembleia Municipal  para apreciação ao abrigo das
disposições conjugadas da alínea ccc) do n.º 1 do art.33.º e da alínea
q) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua
atual redação.

Ponto 07 – DSMI – Programa de Atividades Socieducativas Verão 2020 – Definição de preço a cobrar pela
componente de almoço – Informação n.º 2395 de 18/06/2020. 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 08 – DPUOT – Concessão de Alvará para Destaque de uma Única Parcela de Terreno – Processo n.º
3/2020. 

Ratificado por unanimidade.
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Ponto 09 – DOMA - Igreja da Ermida – Novos planos de trabalho e pagamento.
Aprovado por unanimidade.

Ponto  10 – DOMA  -  Auto  de  Receção  Definitiva/Obra:  "Muro  em  Vale  de  Matos  –  Construção  e
Reconstrução de Muros – 03.331.2003/192 – Concurso DOMA.54.2013”.

A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:

    a) Aprovar os autos e;

    b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções. 

Ponto 11 – DOMA – Auto de Receção Definitiva/Obra: "Requalificação da Rua de Acesso à Capela em Eiriz
– 03.331.2003/194 – Concurso DOMA.56.2013”.

A Câmara, após análise dos mesmos, por unanimidade, delibera:

    a) Aprovar os autos e;

    b) Libertar todas as garantias que constituem as cauções. 

Ponto 12 – Pedido de lugar de estacionamento – Cooperativa Agrícola de Castro Daire.

A Câmara,  após análise  e  discussão do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a cedência de lugar de estacionamento com definição
de horário em sinalização vertical.

Ponto 13 – Pedido de lugar de estacionamento – Santa Casa da Misericórdia de Castro Daire. Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Minuta do Acordo de regulação dos termos e condições relativos à exploração dos serviços
inerentes às linhas de transporte público de passageiros previstas na autorização provisória e de atribuição
de compensação por obrigações de serviço público ao operador a celebrar entre o Município de Castro Daire
e Transdev Interior S.A.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Minuta do Protocolo n.º 49/2020 a celebrar com a Freguesia de Almofala. Aprovado por unanimidade.

Ponto 16 – Minuta do Protocolo n.º 50/2020 a celebrar com a União de Freguesias de Parada de Ester e
Ester.

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.


