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                                                         GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS (GAOA)

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 11/AGOSTO/2016

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 16, de 28 de julho de 2016. Aprovado por maioria.

Ponto 02 – Resumo diário de Tesouraria número 148, de 5 de agosto de 2016. Ratificado por unanimidade.

Ponto 03 – Concessão de 2 lugares para Bares – Festa da Juventude – NEON SUMMER PARTY – dia 12 de
agosto de 2016/Ratificação.

Aprovado por maioria.

Ponto 04 – GAPAFIT COLOR RUN/Mostra Castro Daire 2016/Ratificação. Ratificado por unanimidade.

Ponto 05 – Festa Anual – Corte de via/Comissão de Festas da Moita. Aprovado por unanimidade.

Ponto 06 – Teatro do Montemuro/Pedido de declaração para candidatura ao Apoio à Internacionalização das
Artes à Dgartes – Projeto “Outsider”” 2017.

Aprovado  por  unanimidade  passar  declaração  de  intenção  de  até
5.000,00€.

Ponto 07 – Adenda ao Protocolo número 26/2016 – minuta do Protocolo número 30/2016 – Ratificação. Ratificado por unanimidade.

Ponto  08 –  Minuta  do  Protocolo  a  celebrar  com  a  Infraestruturas  de  Portugal,  para  construção  do
restabelecimento da ligação da A24 às Termas do Carvalhal (ligação da Rua 1.º de Maio à EN2 ao km 144 +
100) e anular a minuta do Protocolo a celebrar com a Estradas de Portugal, S.A., aprovada na reunião de 13
de novembro de 2014.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 09 – Pedido de autorização, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 4.º do DL n.º 209/2009, de 03/09,
na sua atual redação, para abertura de procedimento concursal para 3 assistentes operacionais – Nadador-
Salvador – para as Piscinas Municipais, a contrato por tempo indeterminado.

Aprovado por maioria.

Ponto 10 – Definição do n.º de vagas para prolongamento de horário nos Jardins de Infância e respetiva
comparticipações familiares por escalão de ASE – informação n.º 4336/2016.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 11 – Auto de receção definitiva/Obra “Rede de abastecimento de água e esgotos a Picão”.
Aprovado por unanimidade os autos e libertar todas as garantias que
constituem as cauções.

Ponto 12 – Relatório – Concurso DOMA.79.2015 – Pavimentação da EN ao Souto e ligação à EB1 – UF
Mamouros Alva Ribolhos.

Ratificado por unanimidade.

Ponto 13 – Estabelecimento Termal/Mostra Castro Daire 2016 – sorteio de um programa de bem-estar para
um dia válido para duas pessoas.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 14 – Festa em honra do Senhor dos Aflitos – Santa Margarida/corte de vias. Aprovado por unanimidade.

Ponto 15 – Espaço para estacionamento de ciclomotores, motociclos e velocípedes na vila de Castro Daire.

Aprovado por unanimidade reservar o espaço que se encontra situado
entre o lancil longitudinal – demarcador do estacionamento de táxis –
e o passeio da Av.ª dos Bombeiros Voluntários, colocar a respetiva
sinalização e dar conhecimento ao PT da GNR.
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Ponto 16 – Pedido de prorrogação de autorização para prosseguimento de procedimento concursal na área
de engenharia civil para a DOMA.

Devido à Lei do Orçamento de Estado para 2016, aprovada pela Lei n.º
7-A/2016, de 30/03, que revogou a Lei do orçamento de estado para
2015,  aprovada pela  Lei  n.º  82-B/2014,  de  31/12,  este  ponto não foi
debatido.

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.


