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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 21 DE MARÇO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 94/CM/2019 –  Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 3 

– Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

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

votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 95/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 3 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

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

deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as explicações 

referidas na deliberação anterior. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 96/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação. 

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

469/2019/DPOAU. 

4. 97/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação. 

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

432/2019/DPOAU. 

5. 98/CM/2019 – Projeto de arquitetura para ampliação e construção de 

uma tanoaria. 

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

550/2019/DPOAU. 

6. 99/CM/2019 – Destaque de parcela do prédio rústico sito no Lugar da 

Aveleira, na freguesia de S. João da Pesqueira, inscrito na matriz 

respetiva sob o artigo 1979. 

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

461/2019/DPOAU. 
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7. 100/CM/2019 – Requer a conversão do edifício em propriedade 

horizontal de um edifício sito na Rua da Figueira, na União de 

Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões, inscrito na 

matriz respetiva sob o artigo n.º 1276. 

 

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

447/2019/DPOAU. 

8. 101/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à permuta do prédio 

rústico, sito no lugar de “Vale de Ferreiros” na freguesia de Vilarouco, 

inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 16. 

 

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

533/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

9. 102/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

455/2019/DPOAU. 

10. 103/CM/2019 – Obra de construção da biblioteca municipal e centro 

cultural de S. João da Pesqueira – vistoria para efeitos de receção 

definitiva realizada. 

 

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

358/2019/DPOAU. 

11. 104/CM/2019 – Requalificação do Lugar das Bateiras. Aprovação do 

projeto de execução. 

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

525/2019/DPOAU. 

 

J – OUTRAS ENTIDADES 

12. 105/CM/2018 – Atribuição de subsídio à Comissão fabriqueira de 

Trevões. 

O Senhor Presidente, na sequência das deliberações camarárias anteriores referentes a 

pedidos de apoio para a execução de  obras de recuperação de património por parte 

das comissões fabriqueiras, apresentou uma proposta para a atribuição de um 

subsidio no montante máximo de 23.245,00 € (vinte e três mil e duzentos e quarenta 

e cinco euros), sujeito à apresentação dos comprovativos de despesa e de aprovação 

da candidatura por parte da entidade, que corresponde a 50% da parte não 
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comparticipada pela Direção-Geral das Autarquias Locais, no âmbito do 

subprograma 2, do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva, 

devendo o montante do subsídio ser pago em duas tranches iguais, uma em 2018 e 

outra 2019.  

    


