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      MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 335/CM/2017 – Comunicação das celebrações e renovações de contratos 

de aquisição de serviços – artigo 49.º da LOE-2017. 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

2. 336/CM/2017 – Fundos de Maneio – Constituição. Deliberado, por unanimidade, constituir os fundos de maneio. 

3. 337/CM/2017 – Audiência prévia do interessado face ao projeto de 

decisão que conduz ao indeferimento do pedido de construção de uma 

habitação. 

 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado 

4. 338/CM/2017 – Indeferimento  do pedido de construção de uma 

habitação, em virtude   não ter executado os trabalhos no prazo 

estipulado na licença de construção. 

 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado, através de audiência oral, 

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

termos da informação 1987/2017/DOPSU. 

5. 339/CM/2017 – Aditamento ao projeto de arquitetura para ampliação 

da ERPI – Estrutura Residencial para Idosos. 

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

1798/2017/DOPSU. 

6. 340/CM/2017 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação. 

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

1978/2017/DOPSU. 

7. 341/CM/2017 – Projeto para adaptação e ampliação de um armazém 

destinado a habitação e comércio.  

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

1999/2017/DOPSU. 
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8. 342/CM/2017 – Destaque de parcela do prédio rústico. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1982/2017/DOPSU. 

9. 343/CM/2017 – Constituição de compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 1805/2017/DOPSU. 

10. 344/CM/2017 – Constituição de compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 1980/2017/DOPSU.      

11. 345/CM/2017 – Retificação  à propriedade horizontal de um edifício. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1740/2017/DOPSU. 

12. 346/CM/2017 – Operação de loteamento urbano com obras de 

urbanização.  

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

1783/2017/DOPSU. 

 

D – FUNCIONÁRIOS E ASSALARIADOS 

13. 347/CM/2017 – Atribuição das funções de secretário da Câmara 

Municipal.   

O Senhor Presidente deu conhecimento de que, pelo despacho 34/P/2017, de 27 de 

outubro, designou o Chefe de Divisão, Paulo Jorge dos Santos Lopes Mendonça 

Tolda, para exercer as funções de secretário da Câmara Municipal. 

 

14. 348/CM/2017 – Periocidade das reuniões ordinárias. Deliberado, por unanimidade, em cumprimento do disposto no artigo 40.º, n.ºs 1 e 2, 

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

setembro, estabelecer que a Câmara Municipal terá uma reunião ordinária quinzenal, 

realizada às quintas-feiras, com início às catorze horas e trinta minutos, efetuando-se 

a próxima reunião no dia 16 de novembro. 

 

15. 349/CM/2017 -  Reunião pública mensal. Deliberado, por unanimidade, em cumprimento do artigo 49.º n.º2, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 

que seja pública a segunda reunião de cada mês. 
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16. 350/CM/2017 – Designação do Vice-Presidente, o Senhor Vereador José 

Luís Cardoso Rodrigues. 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

17. 351/CM/2017 – Vereadores a tempo inteiro. Deliberado, por unanimidade, fixar em um o número de vereadores em regime de 

tempo inteiro. 

18. 352/CM/2017 – Delegação no Presidente da Câmara da competência 

prevista no n.º 3 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro – 1ª prorrogação do prazo de execução de obras de 

urbanização. 

 

Deliberado, por unanimidade, delegar, com poderes de subdelegação. 

19. 353/CM/2017 – Delegação do Presidente da Câmara da competência 

prevista no n.º 5 do artigo 53.º do decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro – prorrogação do prazo de execução de obras de urbanização 

em consequência de alteração da licença ou comunicação prévia 

admitida. 

 

Deliberado, por unanimidade, delegar, com poderes de subdelegação. 

20. 354/CM/2017 – Delegação no Presidente da Câmara da competência 

prevista no n. 5 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro – 1ª prorrogação do prazo de execução de obras de 

edificação. 

 

Deliberado, por unanimidade, delegar, com poderes de subdelegação. 

21. 355/CM/2017 – Delegação no Presidente da Câmara da competência 

prevista no n.º 7 do artigo 58.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro – Prorrogação do prazo de execução de obras de edificação 

em consequência de alteração da licença ou comunicação prévia 

admitida. 

 

Deliberado, por unanimidade, delegar, com poderes de subdelegação. 

22. 356/CM/2017 – Delegação no Presidente da Câmara da competência 

prevista no artigo 88.º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro – 

Deliberado, por unanimidade, delegar, com poderes de subdelegação. 
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concessão de licença especial ou de apresentação de comunicação prévia 

para conclusão de obras inacabadas. 

 

I – SECRETARIA 

23. 257/CM/2017 – Conselho Geral do Agrupamento Vertical de S. João da 

Pesqueira. – Designação dos Representantes do Municipio. 

Deliberado, por unanimidade designar os seguintes representantes: 

Manuel António Natário Cordeiro, Presidente; 

José Luís Cardoso Rodrigues, Vice-Presidente; 

Carla Teresa Fonseca Fernandes Madureira, Técnica Superior 

 

24. 258/CM/2017 – Órgãos Sociais da Asdouro – Associação de 

desenvolvimento do ensino e formação profissional do Alto Douro – 

Designação dos representantes do Municipio. 

 

Deliberado, por unanimidade, designar os seguintes representantes do município nos 

Órgãos Sociais da Asdouro: 

Direção: 

José Luís Cardoso Rodrigues, Vice-Presidente da Câmara Municipal; 

Paulo Jorge dos Santos Lopes Mendonça Tolda, chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira da Câmara Municipal. 

Restantes Órgãos Sociais: 

Manuel António Natário Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal; 

Carla Teresa da Fonseca Fernandes Madureira, Técnica Superior; 

Paula Alexandra Martinho Soeiro Norinha, Técnica Superior da Câmara Municipal. 

 

25. 359/CM/2017 – Atribuição da bolsa de estudo por mérito respeitante ao 

ano letivo de 2016/2017. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir a bolsa de mérito aos seguintes candidatos, 

uma vez que, a Média Final de ambos, corresponde, considerada à unidade, a 17 

valores: 

Inês Elvira Caria Rodrigues; 

Joana Carolina Fernandes Salta. 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 
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26. 360/CM/2017 – Núcleo Executivo da Rede Social – Designação dos 

representantes do Municipio. 

Deliberado, por unanimidade, sob a proposta do Senhor Presidente, designar os 

seguintes representantes do município no Núcleo Executivo da Rede Social: 

Manuel António Natário Cordeiro, Presidente; 

José Luís Cardoso Rodrigues, Vice-Presidente 

 

27. 361/CM/2017 – Núcleo Local de Inserção – Designação do 

Representante do Municipio. 

Deliberado, por unanimidade, sob a proposta do Senhor Presidente, designar o 

seguinte representante do Município no Núcleo Local de Inserção: 

Paula Alexandra Martinho Soeiro Norinha, Técnica Superior      

28. 362/CM/2017 – Comissão alargada – Designação do representante do 

Municipio. 

Designar o seguinte representante do município na Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens em Perigo: 

José Luís Cardoso Rodrigues, Vice-Presidente. 

 

O - DIVERSOS 

29. 363/CM/2017 – Assembleia Intermunicipal – Designação de um 

membro. 

Designar o seguinte membro para integrar a Assembleia Intermunicipal da 

Associação de Municípios do Vale do Douro Sul: 

Manuel António Natário Cordeiro, Presidente da Câmara Municipal. 

 

    


