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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

1. 2/CM/2017 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 15 – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso 

Rodrigues. 

 

2. 3/CM/2017 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 16 – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso 

Rodrigues. 

 

3. 4/CM/2017 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 17 – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso 

Rodrigues. 

 

4. 5/CM/2017 - Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 18 – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores 

Vereadores Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso 

Rodrigues. 
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5. 6/CM/2017 – Proposta de alteração orçamental n.º 15 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente 

Presente a referida proposta de alteração orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

6. 7/CM/2017 – Proposta de alteração orçamental n.º 16 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

 

Presente a referida proposta de alteração orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

7. 8/CM/2017 – Proposta de alteração orçamental n.º 17 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

 

Presente a referida proposta de alteração orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

1. 9/CM/2017 – Proposta de alteração orçamental n.º 18 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

 

Presente a referida proposta de alteração orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

2. 10/CM/2017 – Fundos de Maneio – Reposições – Ratificação de decisão do 

senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

3. 11/CM/2017 – Fundos de Maneio – Constituição. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

4. 12/CM/2017 – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação 

unifamiliar.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

2085/2016/DOPSU. 
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5. 13/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de um centro de 

vinificação. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

39/2017/DOPSU. 

 

6. 14/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

30/2017/DOPSU. 

 

7. 15/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uns arrumos de 

apoio agrícola. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

35/2017/DOPSU. 

 

8. 16/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

31/2017/DOPSU. 

 

9. 17/CM/2017 – Requer alteração à propriedade horizontal de um edifício 

sito na Avenida Marquês de Soveral, na União de Freguesias de S. João 

da Pesqueira e Várzea de Trevões, inscrito na matriz respetiva sob o 

artigo 1211. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

56/2017/DOPSU. 

 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

10. 18/CM/2017– Receção definitiva parcial – Auto de vistoria – Ratificação 

de decisão do Senhor Presidente.  

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

G – PATRIMÓNIO 

11. 19/CM/2017 – Aquisição de terreno para construção da Etar de Riodades. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

 


