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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 30 DE MAIO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 174/CM/2019 – Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano n.º7 

– 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. 175/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 7 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, submeter à apreciação e aprovação do órgão 

deliberativo, de acordo com o que dispões a alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, do 

referido Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

3. 177/CM/2019 – Caducidade do Licenciamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 927/2019/DPOAU. 

4. 178/CM/2019 –  Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 925/2019/DPOAU. 

5. 179/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 890/2019/DPOAU. 

6. 180/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 891/2019/DPOAU. 
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7. 181/CM/2019 – Declaração de interesse público municipal para 

reabilitação do conjunto edificado da Quinta do Cachão e de armazém.  

 

Deliberado, por unanimidade, submeter à apreciação e aprovação do órgão 

deliberativo, de acordo com o que dispõe o artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

8. 182/CM/2019 – Indeferimento do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

893/2019/DPOAU. 

9. 183/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de um muro e 

vedação. 

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

892/2019/DPOAU. 

10. 184/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

938/2019/DPOAU. 

11. 185/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha dos prédios 

rústicos, sito na respetiva matriz predial rústica sob os artigos 601.º e 

602.º.  

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 951/2019/DPOAU. 

12. 186/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar “Vitoreira” na União de Freguesias de Trevões e 

Espinhosa, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 337.º. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 951/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

13. 187/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

958/2019/DPOAU. 

14. 188/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

960/2019/DPOAU. 
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15.  189/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

959/2019/DPOAU. 

16. 190/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

961/2019/DPOAU. 

17. 191/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

934/2019/DPOAU. 

18. 192/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

932/2019/DPOAU. 

19. 193/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

952/2019/DPOAU. 

20. 194/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

934/2019/DPOAU. 

21. 195/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

930/2019/DPOAU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

22. 196/CM/2019 – Hasta pública para venda do lote n.º 13 sito no 

loteamento do Pombal. 

Tendo sido presentes dois concorrentes foi licitado ao concorrente Luís Miguel 

Esteves Camilo, que apresentou procuração de António Augusto Veiga Balça e mulher 

Elisa Eugénia Lopes Helena para os representar na hasta pública, pelo valor de 

22.500,00 €. Deliberado, por unanimidade adjudicar. 

 

23. 197/CM/2019 – Cedência da exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta, no complexo desportivo da Mata do Cabo – Abertura de 

procedimento Concursal. 

Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento Concursal conducente à cedência da 

exploração do Bar e Esplanada da Piscina Descoberta, no Complexo Desportivo da 

Mata do Cabo e aprovar os respetivos caderno de encargos e programa de concurso, 
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que aqui se dão por integralmente reproduzidos, ficando arquivados junto à pasta 

anexa ao presente livro de atas. 

24. 198/CM/2019 – Cedência da exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta, no Complexo Desportivo da Mata do Cabo – designação do 

júri do procedimento. 

 

De acordo com o disposto no n.º1 do artigo 67.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi designado o seguinte júri 

do procedimento: 

Membros efetivos: 

 Paulo Jorge dos Santos Lopes Mendonça Tolda, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira, que presidirá ao júri; 

 Maria Leonor Ferreira Bastardo Figueiredo, Técnica Superior, que substituirá 

o presidente nas suas faltas e impedimentos. 

 Lídia Maria Proença Fernandes Rodrigues, Coordenador Técnico. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

25. 199/CM/2019 – arrendamento de loja do mercado municipal. Face ao solicitado foi deliberado, por unanimidade, autorizar o arrendamento da fração 

D, devendo, previamente, apresentar à câmara municipal a minuta do contrato de 

arrendamento, declaração do arrendatário sobre a atividade a explorar e respetivo 

licenciamento da mesma, bem como declaração do arrendatário em como se 

compromete a cumprir as disposições previstas no Regulamento Municipal de Venda e 

Concessão do Direito de Ocupação das Lojas do mercado municipal. 

 

 

H – POLÍCIA 

26. 200/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia  31 de maio – dia mundial da 

criança – Ratificação de decisão de decisão do Senhor Presidente. 

Realizando-se no dia 31 de maio o Dia Mundial da Criança e dada a necessidade de se 

proceder a alterações ao trânsito de forma a permitir a sua realização, foi deliberado, 

por unanimidade, efetuar as seguintes alterações: 

Trânsito proibido na Rua da Devesa, exceto moradores, entre as 14h00 e as 17h30. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar.  

  

I – SECRETARIA  
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27. 201/CM/2019 – Protocolo  - Parceria com entidades empregadoras. Presente a minuta do Protocolo a celebrar entre este Municipio e a Your Best 

Academy Unipessoal, Lda., para um curso especialização Tecnológica de Técnico 

Especialista em Exercício Físico (decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio), que aqui se 

dá por integralmente reproduzida e que fica arquivada na pasta anexa ao presente livro 

de atas. 

Deliberado, por unanimidade. aprovar. 

 


