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      MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 28 DE MARÇO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 77/CM/2018 – Proposta de alteração às grandes opções do plano n.º 1 – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 78/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 1 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

3. 79/CM/2018 – Fundos de Maneio – Constituição. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

4. 80/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de um 

armazém agrícola. 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

479/2018/DOPSU. 

5. 81/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de uma 

habitação (legalização). 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

506/2018/DOPSU. 

6. 82/CM/2018 – Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 550/2018/DOPSU. 

7. 83/CM/2018 – Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 430/2018/DOPSU.  
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8. 84/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 410/2018/DOPSU. 

9. 85/CM/2018 – Projeto de arquitetura para legalização de obras de 

edificação – Armazém. 

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

533/2018/DOPSU. 

10. 86/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um pavilhão 

para armazém geral. 

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

542/2018/DOPSU. 

11. 87/CM/2018 – Operações urbanísticas ao abrigo do regime jurídico da 

urbanização e edificação – apresentação dos projetos de especialidades 

em formato digital. 

 

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

427/2018/DOPSU. 

12. 88/CM/2018 – Pedido de aprovação  da retificação da informação 

n.º2345/12/DOPSU, de 12/12/2017 e ainda a anulação da deliberação 

tomada em reunião ordinária de 18/12/2017, do loteamento do Chão da 

Carreira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

481/2018/DOPSU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

13. 89/CM/2018 – Aprovação da minuta do contrato – construção da Etar 

de Casais do Douro – (Lote 2). 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

14. 90/CM/2018 – Aprovação da minuta do contrato – construção da Etar e 

EE de Sarzedinho – (Lote 3). 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

15. 91/CM/2018 – Aprovação da minuta do contrato – construção da Etar e 

EE de Riodades - (Lote 1). 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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16. 92/CM/2018 – Ampliação e requalificação da zona empresarial de S. 

João da Pesqueira - Aprovação do projeto de execução e do valor da 

estimativa orçamental. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

544/2018/DOMGU. 

17. 93/CM/2018 – Empreitada de interface de S. João da Pesqueira e da 

requalificação do Largo do Convento na vila de S. João da Pesqueira – 

Auto de medição dos trabalhos. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

242/2018/DOMGU. 

18. 94/CM/2018 - Empreitada de interface de S. João da Pesqueira e da 

requalificação do Largo do Convento na vila de S. João da Pesqueira – 

Auto de medição dos trabalhos. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

541/2018/DOMGU. 

19. 95/CM/2018 – Empreitadas de requalificação do Adro de Santa Maria e 

do Largo 25 de abril em S. João da Pesqueira – Proposta de revogação 

da decisão de contratar. Deliberado, por unanimidade, aprovar a não 

adjudicação das empreitadas referidas. 

 

 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

20. 96/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Presidente, Manuel 

António Natário Cordeiro. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Presidente António 

Natário Cordeiro, à reunião ordinária de 22 de março de 2018. 

21. 97/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Vice – Presidente, José 

Luís Cardoso Rodrigues. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vice – Presidente, 

José Luís Cardoso Rodrigues, à reunião ordinária de 22 de março de 2018. 

22. 98/CM/2018 - Justificação de falta do Senhor Vereador, Jorge Manuel 

da Fonseca Andrade. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vereador, Jorge 

Manuel da Fonseca Andrade, à reunião ordinária de 22 de março de 2018. 
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J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

23. 99/CM/2018 – Transferência para a Igreja Matriz de Pereiros. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


