
      Município de Fafe - Câmara Municipal

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/01/2016

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO

1- Modificação ao documentos provisionais 2015  Deliberado por maioria com abstenção dos vereadores do movimento
“Independentes por Fafe”, Dr. Parcídio Summavielle, Dr. Vitor Silva e
Dr. Leonel Castro.

2- Proposta parta a constituição do Fundo de Maneio – Plano de Emergência
Social

Deliberado por unanimidade

3- Proposta para a constituição do Fundo de Maneio do Executivo Deliberado por unanimidade

4-   Proposta  para  a  constituição  do  Fundo  de  Maneio  do  Departamento
Administrativo

Deliberado por unanimidade

5-Acordo  de cedência de interesse  público para o exercício  de funções de
limpeza – Despacho 41/2015

Deliberado por unanimidade

6- Proposta de Autorização Genérica à Assunção de compromissos Plurianuais Deliberado por unanimidade

7-Proposta de Gestão do site Municipal e rede Deliberado por unanimidade, emitir parecer prévio favorável

8- Proposta de Aquisição de apoio à criação de emprego e empreendedorismo
(apoio técnico e formação)

Deliberado por unanimidade, emitir parecer prévio favorável

9-Proposta de orçamentação e gestão de despesas com Pessoal – artigo 31º
da LTFP

Deliberado por unanimidade, emitir parecer prévio favorável

10-  Proposta  de  abertura  de  procedimentos  concursais  na  modalidade  de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado – pedido
de  autorização  para  realização  do  procedimento  concursal  a  que  possam
concorrer trabalhadores com e sem vinculo de emprego público.

Deliberado por unanimidade e remetido à Assembleia Municipal para
aprovação

11-Proposta  de  abertura  de  procedimentos  concursais  na  modalidade  de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, referente
às atividades internalizadas em consequência da dissolução da Naturfafe CRL 

Deliberado por unanimidade, Aprovar

12- Pedido de transferência de nome do lugar 205 – Propangandistas – Registo
122/2016  

Deliberado por unanimidade, Autorizar

13- Atribuição de toponomia – Freguesia de Estorãos – Registo 11224/2015 A câmara tomou conhecimento

14- Protocolo de investimento – Freguesia de Medelo – Registo 11971/2015 Deliberado  por  unanimidade  autorizar  a  transferência   e  remetido  à
Assembleia Municipal

15- protocolo de 2015 – freguesia de fafe Deliberado  por  unanimidade  autorizar  a  transferência   e  remetido  à
Assembleia Municipal

16-registo 11486/2015 – infraestruturas de portugal– A câmara tomou conhecimento

17-  proposta de transportes escolares  para os alunos do 2º  e 3º e ensino
secundário 2015/2016

Deliberado por unanimidade, ratificar

18-proposta  de  aquisição  de serviços  de estudo  de viabilidade económico-
financeira  da  operação  “construção  de via  de  acesso  à  zona industrial  de
arões (nó de arões)”

A câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável.

19-  relatório  de  atividades  2014/2015  –  divisão  de  planeamento  e  gestão
urbanística

A câmara tomou conhecimento

20-1º modificação  aos documentos previsionais - 2016 A câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores

dr. Parcídio summavielle, dr. Vitor silva e dr. Leonel castro, todos eleitos pela

lista de cidadãos “independentes por fafe - ipf”, aprovar.
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