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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 25 DE JULHO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 263/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no valor 

de 3.838.279,88 euros – minuta do contrato. 

Colocada à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.  

2. 264/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 16 

– 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. 

3. 265/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 16 – 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 

 

4. 266/CM/2019 – Construção de uma habitação unifamiliar, com junção de 

elementos (aditamento). 

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

1279/2019/DPOAU. 

5. 267/CM/2019 – Projeto de arquitetura para instalação de infraestruturas 

de suporte de radiocomunicações e respetivos acessórios. 

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

1284/2019/DPOAU. 
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6. 268/CM/2019 – Legalização de um imóvel destinado a garagem e 

arrumos. 

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

1252/2019/DPOAU. 

7. 269/CM/2019 – Projeto de arquitetura para adaptação de um espaço a 

clinica de fisioterapia, com junção de elementos. 

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

1301/2019/DPOAU. 

8. 270/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação, com junção de elementos. 

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

1291/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

9. 271/CM/2019 – Proposta de alteração ao mapa de quantidades – 

Ratificação e decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

10. 272/CM/2019 – Justificação de falta do Senhor Vice-Presidente.  

 

 

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

Luís Cardoso Rodrigues, à reunião ordinária de 11 de julho de 2019 

11. 273/CM/2019 – 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 11 de julho de 2019 

 

F – PATRIMÓNIO 

12. 274/CM/2019 – Concurso para arrendamento de habitação municipal – 

apresentação de relatório técnico. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o arrendamento ao concorrente Maria da Graça 

da Silva Maias Almeida, de acordo com a informação1304/2019/DDES. 
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J – CULTURA 

13. 275/CM/2019 – Protocolo entre o Município de S. João da Pesqueira e a 

Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro – 

AITIED. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


