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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 333/CM/2018 – Alerta precoce de desvios – n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro – informação relativa ao ano de 2017 (dados 

provisórios). 

 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

2. 334/CM/2018 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 

2019. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com as abstenções dos Senhores Vereadores 

Eduardo Jorge Pereira Rocha e José Vítor Fernandes Sobral. 

 

C  – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 335/CM/2018 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 2121/2018/DPOAU. 

4. 336/CM/2018 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 2122/2018/DPOAU. 

5. 337/CM/2018 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 2123/2018/DPOAU. 
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6. 338/CM/2018 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 2117/2018/DPOAU. 

7. 339/CM/2018 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 2118/2018/DPOAU. 

 

D – FUNCIONÁRIOS E ASSALARIADOS 

8. 340/CM/2018 – Mapa de Pessoal para o ano de 2019. 

 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

9. 341/CM/2018 – Requalificação da envolvente da Escola EB2, 3, de São 

João da Pesqueira.  Auto de medição de trabalhos. 

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

2135/2018/DPOAU. 

10. 342/CM/2018 – Requalificação do pavilhão gimnodesportivo no âmbito 

da eficiência energética. Aprovação do anteprojeto e do valor da 

estimativa orçamental. 

 

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

2198/2018/DPOAU. 

11. 343/CM/2018 – Requalificação das Piscinas Cobertas no âmbito da 

eficiência energética. Aprovação do anteprojeto e do valor da estimativa 

orçamental. 

 

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

2199/2018/DPOAU. 

12. 344/CM/2018 – Empreitada de Interface de São João da Pesqueira e da 

requalificação do Largo do Convento na Vila de S. João da Pesqueira. 

Auto de Medição de Trabalhos. 

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

2134/2018/DPOAU. 
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G – PATRIMÓNIO 

13. 345/CM/2018 – Proposta de afetação do Cemitério Municipal ao 

domínio público do Municipio.   

Deliberado, por unanimidade aprovar, e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal.  

14. 346/CM/2018 – Património Municipal – Desreconhecimento de 

mobiliário – subsídio em espécie. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o desreconhecimento dos bens e a atribuição 

dos mesmos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ervedosa do 

Douro a título de subsidio em espécie, atento  o principio da substância sobre a forma 

previsto no SNC-AP. 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

15. 347/CM/2018 – Fábrica da Igreja Paroquial de Nagoselo do Douro Deliberado, por unanimidade, de acordo com a competência prevista  na alínea o), do 

n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

atribuir, à semelhança dos apoios atribuídos a outras comissões fabriqueiras para o 

mesmo efeito, um subsidio de 5.000,00€ (cinco mil euros), devendo o beneficiário 

apresentar previamente os comprovativos justificativos do investimento, 

designadamente as faturas correspondentes aos trabalhos efetuados no restauro do 

retábulo Mor da Igreja de Nagoselo do Douro. 

    


