REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA : 09-11-2021

ORDEM DE TRABALHOS
PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PERIODO DA ORDEM DO DIA

- Presidência
1 - Votação da ata de 26 de outubro
2 -Informações
3 - Aditamento ao Protocolo de Colaboração nº10/2021, celebrado entre
o Município de Tondela e "A Vários", Cooperativa de Solidariedade
Social, C.R.L.
4-Ratificação de Protocolo celebrado entre a CIM Viseu Dão Lafões e os
Municípios aderentes
5-Pagamento em espécie no âmbito do contrato de subconcessão de
uso privativo da plataforma da Ecopista do Dão, edifícios e terrenos
envolventes às Estações Ferroviárias
6-Descontos ás livrarias e/ou outras entidades de livros ou publicações
- Departamento de Planeamento Urbanismo e Edifícios
7- Despachos efetuados no uso das competências delegadas e
subdelegadas das obras particulares
- Divisão de Adm. Geral, Informática, Modernização Adm, Contratação Pública,
Comunicação e Recursos Humanos
- Recursos Humanos
8- Abertura de procedimento concursal de Técnicos superiores na área
do Jornalismo/ Comunicação Social

9- Abertura de procedimento concursal de Assistentes Operacionais
para o serviço de higiene, limpeza de edifícios e equipamentos públicos
- Contratação Pública
10- Ratificação de despacho de prorrogação do prazo de entrega de
propostas referente à empreitada de reabilitação do Centro de Saúde de
Tondela
11-Suspensão de Prazo da empreitada "Lote 3 - Lote C - Construção de
Infraestruturas (Abertura e Infraestruturação do Arruamento Nascente)"
- Departamento Educação, Desenvolvimento Social, Desportivo e Cultural
- Divisão Intervenção Social e Educação
12-Apoio à natalidade
13- Comparticipação de serviço de refeição pré-escolar e escolar
14- Protocolo a celebrar entre o Município de Tondela e a Junta de
Freguesia do Guardão
15- Redução das taxas de ligação ao ramal de saneamento
16- Isenção da mensalidade a Paulo Ferreira, pela frequência das aulas
da escola municipal de natação para adultos
17- Redução do valor da mensalidade a Paula Pereira, pela frequência
das piscinas municipais de Campo de Besteiros
18- Redução do valor da mensalidade a Maria Hortense Neves, pela
frequência das piscinas municipais de Tondela
19- Denúncia do contrato de arrendamento celebrado com Maria
Urbalina Antunes Rocha
20- Proposta de cessação de contrato de subarrendamento, entre a
Câmara Municipal de Tondela e Carina Andreia Vicente e arrendamento,
em regime de arrendamento apoiado
- Divisão Desporto e Juventude
21- Benefício social aos trabalhadores e seus familiares pela frequência
de classes de natação
- Divisão de Cultura, Turismo e Eventos
22- Implementação de sinalização cultural direcional

23- Cedência do Auditório Municipal
24-Fixação de preço de livro

