MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 27/SETEMBRO/2018
ORDEM DO DIA

DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata número 18 de 13 de setembro de 2018.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 181 de 21 de setembro de 2018.

Tomado conhecimento e ratificado por unanimidade.

A Câmara, após análise e discussão do assunto, por unanimidade,
delibera aprovar a Adenda à Minuta do Contrato a celebrar com a Caixa
Ponto 03 – Adenda à Minuta do Contrato a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, referente à contratação
Geral de Depósitos, referente à contratação do empréstimo no
do empréstimo no montante de cento e nove mil, trezentos e vinte e três euros e sessenta e sete cêntimos
montante de cento e nove mil, trezentos e vinte e três euros e sessenta
(109.323,67€) aprovada a nove de agosto de dois mil e dezoito em Reunião de Câmara.
e sete cêntimos (109.323,67€), aprovada em Reunião de Câmara a nove
de agosto de dois mil e dezoito.
Ponto 04 – Adenda à Minuta do Contrato celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, referente à contratação
do empréstimo no montante de um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e
quatro euros e cinquenta e um cêntimos (1.446.554,51€) correspondente ao financiamento da contrapartida
nacional do investimento municipal e ao elegível não comparticipado – Sistema de Tratamento e Coletores de
Recolha de Esgotos Domésticos nas Povoações da Bacia da Ribeira de Courinha, aprovada a nove de
agosto de dois mil e dezoito.

A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria, com os
votos contra dos Senhores Vereadores José Fernando Carneiro
Pereira, Eurico Manuel Almeida Moita e Rui Manuel Pereira Braguês
delibera aprovar a Adenda à Minuta do Contrato a celebrar com a Caixa
Geral de Depósitos, referente à contratação do empréstimo no
montante de um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil,
quinhentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos
(1.446.554,51€).

A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade,
delibera anular a homologação do ato do Júri, da adjudicação à
Ponto 05 – “Procedimento DOMA.25.2017 – Elaboração de Cadastro da rede de abastecimento de águas e
empresa CME Construção e Manutenção Eletromecânica e, tendo em
saneamento de águas residuais – aquisição de cartografia” – sentença proferida no âmbito do processo
conta o teor da sentença no âmbito do processo 398/17.1BEVIS,
398/17.1BEVIS.
adjudicar à empresa Socarto – Sociedade de Levantamentos Topocartográficos, Lda.
Ponto 06 – Projeto Natação no Primeiro Ciclo de Parada de Ester – Ano letivo dois mil e dezoito barra dois A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade,
mil e dezanove.
delibera aprovar o projeto “Natação no 1.º ciclo de Parada de Ester”.
A Câmara, após análise de discussão do assunto, por unanimidade,
Ponto 07 – Estabelecimento Termal – Programa INATEL 55+.pt – Visitas a Castro Daire – Informação
delibera aprovar a Informação número cinco mil, novecentos e setenta
número cinco mil, novecentos e setenta e três de vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito.
e três de vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito .
Ponto 08 – Divisão de Serviços Municipais Integrados – Ação Social Escolar dois mil e dezoito barra dois mil
A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera
e dezanove – Informação número cinco mil, novecentos e vinte e nove de vinte e um de setembro de dois mil
aprovar.
e dezoito.
A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera
Ponto 09 – Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território – Alteração ao Regulamento
aprovar.
de Obras do Parque Industrial da Ouvida.
Ponto 10 – Divisão de Planeamento, Urbanismo e Ordenamento do Território – Ampliação do Parque A Câmara, após análise e discussão por, unanimidade delibera aprovar
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Industrial da Ouvida.

e submeter a discussão pública.

Ponto 11 - Divisão de Obras Municipais e Ambiente – Declaração de Aceitação – Obra "Pavimentação da A Câmara, após análise do conteúdo da declaração de aceitação, por
EN ao Souto e ligação à EB1 – U.F. Mamouros, Alva e Ribolhos".
unanimidade, delibera aprovar.
Ponto 12 - Pedido de autorização para corte de trânsito em Farejinhas – Festa Solidária Bombeiros A Câmara, após análise do assunto, por unanimidade, delibera
Voluntários de Farejinhas.
aprovar.
Aprovação em minuta da ata da reunião, para produção de efeitos imediatos e eficácia externa, nos termos
Aprovado por unanimidade.
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.
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