Deliberações Reunião de Câmara de 03 de Novembro de 2021

ORDEM DE TRABALHOS

1.- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANISSÓ E SOUTELO.
Presente, para análise e decisão, proposta de delegação de competências na UNIÃO DAS
FREGUESIAS DE ANISSÓ E SOUTELO, a pedido desta, com vista ao arranjo de valetas em paralelo
e cimento, na estrada municipal de Anissó e Soutelo, numa extensão superior a 600 m, sendo
que a verba a transferir para o efeito será no montante de € 10.000,00 (dez mil euros). Vem
acompanhado de informações prestadas pelas chefes de divisão, Dra. Isilda Domingues e Dra.
Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado em conformidade com as informações técnicas e condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível.

2.- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO POR PARTE DA ADIR- ASSOCIAÇÃO DEFENSORES DO
INTERESSES DE ROSSAS.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome da ADIR- ASSOCIAÇÃO DEFENSORES
DO INTERESSES DE ROSSAS, onde se solicita apoio financeiro no montante de € 500,00
(quinhentos euros) pelos fundamentos referidos no seu requerimento e que aqui se dão por
integralmente reproduzidos, com vista à realização do IV Concerto de Natal. Vem acompanhado
de informações prestadas pelas Chefes de Divisão, Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco.
DELIBERAÇÃO: Aprovado em conformidade com as informações técnicas e condicionado à
existência de cabimento e fundo disponível, por se considerar de inequívoco interesse municipal
a realização desta atividade.

3.- PROPOSTA DE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS PARA O ANO
2022.
Presente, para análise e decisão, proposta de tarifário a vigorar no ano de dois mil e vinte e dois,
dos serviços de água, drenagem e tratamento de águas residuais, e recolha, depósito e
tratamento de resíduos sólidos urbanos. Vem acompanhado de informação prestada pelo chefe
de Divisão, Eng.º Nuno Cota.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, em conformidade com a informação técnica.

4.- PROPOSTA DE COMPRA DE TERRENO SOBRANTE DA RETIFICAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL
Nº 103.
Presente, para análise e decisão, requerimento em nome de ANTÓNIO LUÍS MORAIS FERRAZ,
residente na freguesia de Ruivães deste município, onde solicita a compra, pelo valor de € 5,00
(cinco euros) o m2, de terreno sobrante da retificação da estrada nacional nº 103, que consiste
numa curva que confronta pelo lado norte com a sua casa de habitação sita nesta freguesia e a
ela servindo de acesso e que, por se encontrar numa zona remota, torna-se local de uso menos
próprio pondo em causa a segurança de pessoas e bens.
DELIBERAÇÃO: Aprovado, proceder à venda dessa área de 658 m2 em hasta pública, pelo preço
base de € 3.290,00 (três mil, duzentos e noventa euros) e lances de € 100,00 (cem euros). A
Comissão será constituída pelo Eng.º Nuno Cota, Dra. Isilda Domingues e Dra. Susana Francisco
e como suplente, Emanuel Calisto.

