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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24/JANEIRO/2019

ORDEM DO DIA DELIBERAÇÃO

Ponto 01 – Apreciação e votação da ata n.º 01 de 10/01/2019. Aprovado por unanimidade.

Ponto 02 – Resumo Diário de Tesouraria n.º 13 de 18/01/2019. A Câmara toma conhecimento e ratifica.

Ponto 03 – Modificação ao Orçamento do ano de 2019 – alteração n.º 2. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 04 – Modificação às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2019/2022 – alteração n.º 2. A Câmara toma conhecimento.

Ponto 05 – Modificação ao orçamento municipal do ano de 2019 e às GOP 2019/2022 – Revisão n.º 1.
A Câmara, após análise e discussão do assunto, por maioria delibera
aprovar e enviar à Assembleia Municipal.

Ponto 06 – Manifestação de interesse no desenvolvimento de um CLDS/4G no concelho de Castro Daire.
A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a manifestação de interesse e designar cono entidade
gestora a ADRIMAG. 

Ponto 07 – Decreto-Lei n.º 97/2018 de 27 de novembro de 2018 – transferência de competências para os
órgãos municipais, no domínio das praias.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas no Decreto-Lei número 97/2018 de vinte e sete de novembro
de  dois  mil  e  dezoito  para  os  órgãos  municipais,  no  domínio  das
Praias  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à  Assembleia
Municipal.

Ponto 08 – Decreto-Lei n.º 98/2018 de 27 de novembro de 2018 – transferência de competências para os
órgãos municipais, no domínio dos Jogos.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas no Decreto-Lei número 98/2018 de vinte e sete de novembro
de  dois  mil  e  dezoito  para  os  órgãos  municipais,  no  domínio  dos
Jogos  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à  Assembleia
Municipal.

Ponto 09 – Decreto-Lei n.º 99/2018 de 28 de novembro de 2018 – transferência de competências para os
órgãos intermunicipais, no domínio da Promoção turística.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas
no Decreto-Lei número 99/2018 de vinte e oito de novembro de dois mil
e dezoito para os órgãos das entidades intermunicipais, no domínio da
Promoção  turística  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à
Assembleia Municipal.

Ponto 10 – Decreto-Lei número 100/2018 de vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de competências para os órgãos municipais, no domínio das Vias de Comunicação.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas no Decreto-Lei número 100/2018 de vinte e oito de novembro
de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio das Vias
de  Comunicação  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à
Assembleia Municipal.
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Ponto 11 – Decreto-Lei número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências no domínio da Justiça.

Ponto  11.1 –  Decreto-Lei  número  101/2018  de  vinte  e  nove  de  novembro  de  dois  mil  e  dezoito  –
transferência de competências para os órgãos municipais, no domínio da Justiça.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas  no  Decreto-Lei  número  101/2018  de  vinte  e  nove  de
novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio
da  Justiça  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à  Assembleia
Municipal.

Ponto  11.2 –  Decreto-Lei  número  101/2018  de  vinte  e  nove  de  novembro  de  dois  mil  e  dezoito  –
transferência de competências para os órgãos das entidades intermunicipais, no domínio da Justiça.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas
no Decreto-Lei número 101/2018 de vinte e nove de novembro de dois
mil  e  dezoito  para  os  órgãos  das  entidades  intermunicipais,  no
domínio  da  Justiça  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à
Assembleia Municipal.

Ponto 12  - Decreto-Lei número 102/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de  competências  para  os  órgãos  das  entidades  intermunicipais,  no  domínio  dos  Fundos  europeus  e
programas de captação de investimento.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas
no Decreto-Lei número 102/2018 de vinte e nove de novembro de dois
mil  e  dezoito  para  os  órgãos  das  entidades  intermunicipais,  no
domínio  dos  Fundos  europeus  e  programas  de  captação  de
investimento e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia
Municipal.

Ponto 13 – Decreto-Lei  número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência de competências para os órgãos municipais e órgãos das entidades
intermunicipais.

Ponto 13.1 - Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de competências para os órgãos municipais, no domínio do Apoio às Equipas de Intervenção Permanente
das Associações Bombeiros Voluntários.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas  no  Decreto-Lei  número  103/2018  de  vinte  e  nove  de
novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio
do  Apoio  às  Equipas  de  Intervenção  Permanente  das  Associações
Bombeiros  Voluntários  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à
Assembleia Municipal.

Ponto 13.2 - Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de  competências  para  os  órgãos  das  entidades  intermunicipais,  no  domínio  da  rede  dos  quartéis  de
Bombeiros Voluntários e dos programas de apoio às corporações.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas
no Decreto-Lei número 103/2018 de vinte e nove de novembro de dois
mil  e  dezoito  para  os  órgãos  das  entidades  intermunicipais,  no
domínio  da  rede  dos  quartéis  de  Bombeiros  Voluntários  e  dos
programas  de  apoio  às  corporações  e  enviar  a  proposta  do  Órgão
Executivo, à Assembleia Municipal.

Ponto 14 – Decreto-Lei número 104/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
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de competências para os órgãos municipais, no domínio das Lojas de Cidadão.

delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas  no  Decreto-Lei  número  104/2018  de  vinte  e  nove  de
novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio
das  Lojas  de  Cidadão  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à
Assembleia Municipal.

Ponto 15 – Decreto-Lei número 105/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de competências para os órgãos municipais, no domínio da Habitação.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas  no  Decreto-Lei  número  105/2018  de  vinte  e  nove  de
novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio
da Habitação e enviar a proposta do Órgão Executivo, à Assembleia
Municipal.

Ponto 16 – Decreto-Lei número 106/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de competências para os órgãos municipais, no domínio do Património imobiliário público.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera aprovar a aceitação do exercício das competências previstas
no Decreto-Lei número 106/2018 de vinte e nove de novembro de dois
mil  e dezoito para os órgãos municipais,  no domínio do Património
imobiliário  público  e  enviar  a  proposta  do  Órgão  Executivo,  à
Assembleia Municipal.

Ponto 17 – Decreto-Lei número 107/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito – transferência
de competências para os órgãos municipais, no domínio do Estacionamento público.

A Câmara,  após análise  e  discussão  do  assunto,  por unanimidade,
delibera  aprovar  a  não  aceitação  do  exercício  das  competências
previstas  no  Decreto-Lei  número  107/2018  de  vinte  e  nove  de
novembro de dois mil e dezoito para os órgãos municipais, no domínio
do Estacionamento público e enviar a proposta do Órgão Executivo, à
Assembleia Municipal.

Ponto  18 – Gabinete  de  Inserção  Profissional  –  Abertura  de  Procedimento  concursal  comum  de
recrutamento  para  ocupação  de  um posto  de  trabalho  em regime  de  contrato  de  trabalho  em funções
públicas por tempo indeterminado para a carreira e categoria de técnico superior para o GIP – Gabinete de
Inserção Profissional da Câmara Municipal de Castro Daire.

A Câmara toma conhecimento e por unanimidade, delibera aprovar o
pedido de autorização para abertura do procedimento concursal.

Ponto 19 – Horário da Biblioteca – Informação n.º 369 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.

Ponto 20 – Desfile de Carnaval – Informação n.º 497 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.

Ponto 21 – Estabelecimento Termal – Atividade termal 2019 – informações gerais – Informação n.º 535 de
21/01/2019.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 22 – DSMI - Projeto “+Sénior+Atividade+Vida” – introdução de novas valências – Informação n.º 538
de 01/01/2019 quinhentos e trinta e oito de vinte e um de janeiro de dois mil e dezanove. 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 23 – DSMI - Ação Social Escolar 2018/2019 – Informação n.º 499 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.

Ponto 24 – DSMI - Desfile de Carnaval 2019 – Informação n.º 493 de 18/01/2019. Aprovado por unanimidade.

Ponto 25 – DOMA - Requalificação do Campo de Futebol de Lamelas – Infraestruturas desportivas na área
do Município – 02.252.2005/130 – Informação n.º 5/2019 de 17/01/2019.

Aprovado por maioria.
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Ponto 26 – DOMA - Declaração de Aceitação/Obra – "Aquisição de terrenos e nascentes – 02 244 2003/79 –
Reforço de caudal do abastecimento de água ao Mezio. Terreno da implantação do reservatório de Água e
Sistema de Tratamento". 

Aprovado por unanimidade.

Ponto 27 – DPUOT -  Parque Industrial da Ouvida – Alteração ao loteamento um barra noventa e nove –
Informação número trezentos e cinquenta e um barra dois mil e dezanove de nove de janeiro de dois mil e
dezanove.

Aprovado por unanimidade.

Ponto 28 – Minuta do Protocolo n.º 1/2019 a celebrar com a Takunecas – Associação de Proteção Animal. 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.


