
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA

Divisão de Administração Geral e Finanças

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO

DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017

EXTRATO DA ATA Nº 01/2017
(referência sumária)

PONTO Nº: 6 - OBRAS PÚBLICAS

6.1. - FERREIRA – CONSTRUÇÃO, S.A.
- Empreitada “Construção do Centro Escolar de Entre  Ambos-os-Rios” -
- Liberação de Caução - 

----- A Câmara Municipal  deliberou, por maioria,  aprovar o Auto de Receção Definitivo (Parcial),  a
liberação das cauções prestadas, bem como os reforços de caução. --------------------------------------------

PONTO Nº: 8 - OBRAS PARTICULARES

8.3. - PROCEDIMENTO LU-ALL 2/2016 
- Requerente  - Monteiro & Gonçalves Da Silva, Ldª -
- Alteração ao Lote nº 6  - Loteamento do Couto -
- Isenção ou redução das taxas de compensação de lu gares de estacionamento -

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção das taxas de compensação
de lugares de estacionamento, bem como, a aprovação da alteração ao  lote nº 6, do Loteamento do
Couto, nos termos das informações técnicas supra descritas. ------------------------------------------------------

8.4. -  PROCEDIMENTO LE-EDI  13/2016
- Requerentes - Manuela da Conceição Imperadeiro do s Santos, Patrícia Imperadeiro  
dos Santos e Rosa Marília Imperadeiro dos Santos -
 - Isenção do pagamento da taxa de compensação pelo  lugar de  estacionamento -

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da taxa de
compensação do lugar de estacionamento, nos termos da informação técnica supra descrita. -----------

PONTO Nº: 10 - REQUERIMENTOS DIVERSOS

10.1. - MINHO BERRY COOP – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE RESPONSABILIDADE, LDA
- Pedido de renovação de cedência de pavilhão -

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a informação dos Serviços e,
com  base  na  mesma,  aprovar  a  renovação  da  cedência  do  pavilhão  por  mais  dois  anos,  com
pagamento de aluguer no valor de 237,12 € (duzentos e trinta e sete euros e doze cêntimos). -----------
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10.2. - GABRIEL FERNANDES MARINHEIRO
- Pedido de emissão de declaração de interesse públ ico municipal

-----  A  Câmara  Municipal,  tendo  por  fundamento  a  informação  dos  serviços,  deliberou,  por
unanimidade,  reconhecer o interesse público  municipal  na regularização da atividade pecuária do
empresário Gabriel Fernandes Marinheiro, com sede no lugar de Cidadelhe, freguesia de Lindoso,
concelho de Ponte da Barca, bem como submeter o assunto à  Assembleia Municipal, ao abrigo do
disposto na alínea k), do n.º 2, do artigo 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------

10.3. - JOSÉ DE BARROS FERNANDES
- Proposta de aquisição de parcela de terreno do do mínio privado da Câmara Municipal 

----- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, concordar com o parecer dos Serviços e, com base
no mesmo, autorizar  a  aquisição de parcela de terreno do domínio privado da Câmara Municipal,
localizada no lugar do Côto, freguesia de Vade (S. Tomé). ----------------------------------------------------------

PONTO Nº: 12 - DELIBERAÇÕES DIVERSAS

12.1. - REVISÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DO MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA

----- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Norma de Controlo Interno
do Município de Ponte da Barca. --------------------------------------------------------------------------------------------

12.2. - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA

------- Por último, a Câmara Municipal usando a faculdade que lhe confere o nº 3, do artº 57º, do
Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata desta
reunião,  em  minuta,  para  surtir  efeitos  imediatos,  sendo  assinada  pelo  Presidente  da  Câmara  e
Secretária da presente reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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