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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23 DE MARÇO DE 2016 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE  

 

1. 81/CM/2016 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º5 – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por maioria, ratificar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

2. 82/CM/2016 – Proposta de alteração orçamental n.º5 - Ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por maioria, ratificar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

3. 83/CM/2016 – Projeto de arquitetura para demolição e construção de 

arrumos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 213/2016/DOPSU. 

4. 84/CM/2016 – Projeto de arquitetura para construção de um WC público 

e legalização do edifício existente. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 517/2016/DOPSU. 

5. 85/CM/2016 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação 487/2016/DOPSU. 

6. 86/CM/2016 – Ampliação do número de compartes. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 490/2016/DOPSU. 
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7. 87/CM/2016 – Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis (IMT) – Pedido de isenção. 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de isenção. 

 

D – FUNCIONÁRIOS E ASSALARIADOS  

8. 88/CM/2016 – Procedimento Concursal para provimento do cargo de 

direção intermédia de 2.º grau para a divisão administrativa e financeira 

– designação do júri de recrutamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, e remeter à Assembleia Municipal, para efeitos 

do disposto no n.º1 do artigo 13.º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

9. 89/CM/2016 – Receção definitiva – auto de vistoria – proposta de decisão. Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado, através de audiência escrita, 

nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de 

acordo com a referida informação da Divisão de Obras Municipais e Gestão 

Urbanística. 

 

 

G – PATRIMÓNIO 

10. 90/CM/2016 – Doação das atuais instalações da Esprodouro – Escola 

Profissional do Alto Douro à Asdouro – Associação de Desenvolvimento 

do Ensino e Formação Profissional do Alto Douro – revogação da 

deliberação 303/CM/2015, tomada na reunião de 17 de dezembro de 2015.  

 

Deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação 303/CM/2015, tomada de 17 de 

dezembro de 2015. 

11. 91/CM/2016 – Doação/participação com as atuais instalações da 

Esprodouro – Escola Profissional do Alto Douro à/na Promopesqueira – 

Associação para o desenvolvimento local e turístico de S. João da 

Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º1 do artigo 33.º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, proceder à doação/participação à/na Promopesqueira-Associação para o 

Desenvolvimento Local e turístico de S. João da Pesqueira de dois imóveis inscritos na 
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matriz predial urbana da freguesia de S. João da Pesqueira sob os artigos 680 e 692, 

descritos na Conservatória do Registo Predial sob os números 1914 e 1915, 

correspondentes à antiga Escola primária e à Cantina respetivamente. 

12. 92/CM/2016 – Alineação de Lojas. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

13. 93/CM/2016 – Abertura de concurso para alineação de Loja R/c – 1636/D 

– Prazo de candidatura, fixação de preço e condições de pagamento. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

14. 94/CM/2016 – Contrato de consórcio externo para a constituição da 

estratégia de eficiência coletiva (EEC) Provere  “Douro 2020” – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 


