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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 5 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 318/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 19 

– 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. 319/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 19 – 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. 320/CM/2019 – Alteração de edifício existente para turismo em espaço 

rural em área abrangida por Plano Diretor Municipal. 

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

1641/2019/DPOAU. 

4. 321/CM/2019 - Alteração de edifício existente para turismo em espaço 

rural em área abrangida por Plano Diretor Municipal. 

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

1613/2019/DPOAU. 

5. 321/CM/2019 – Construção de um armazém em área abrangida por 

Plano Diretor Municipal. 

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

1603/2019/DPOAU. 

6. 322/CM/2019 – Reabilitação de dois edifícios existentes, para espaço de 

comercialização de produtos regionais e realização de eventos em área 

abrangida por Plano Diretor Municipal. 

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

1603/2019/DPOAU. 
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7. 323/CM/2019 – Legalização e ampliação de uma habitação em área 

abrangida por Plano Diretor Municipal. 

 

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

1616/2019/DPOAU. 

8. 324/CM/2019 – Construção de uma oficina e centro de lavagem 

automóvel. 

 

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

1618/2019/DPOAU. 

9. 325/CM/2019 – Legalização de uma habitação em área abrangida pelo 

Plano Diretor Municipal. 

 

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

1609/2019/DPOAU. 

10. 326/CM/2019 – Construção de um armazém – declaração de interesse 

público municipal. 

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

1553/2019/DPOAU. 

11. 327/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar de Ranhados da União de Freguesias de Trevões e 

Espinhosa, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1367.º. 

 

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

1593/2019/DPOAU. 

12. 328/CM/2019 – Isenção de taxas para reconstrução de habitação como 

finalidade de alojamento em tipologias habitacionais e ou em quartos, de 

pessoas idosas. 

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

1619/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

13. 329/CM/2019 – Requalificação da zona envolvente ao edifício  dos Paços 

do Concelho – Auto de medição dos trabalhos. 

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

1525/2019/DPOAU. 

14. 330/CM/2019 – Requalificação da zona envolvente ao edifício dos Paços 

do Concelho – Auto de medição de trabalhos. 

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

1544/2019/DPOAU. 
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15. 331/CM/2019 – Adaptação da Casa de Santa Maria para Ninho de 

Associações. 

Atento o proposto na informação 1534/2019/DPOAU, foi deliberado, por 

unanimidade: 

a) Indeferir receção definitiva da empreitada referida em epígrafe, Empresa 

ARR – Sociedade de Construções  Augusto Rocha Reis, Lda. 

b) Conceder o prazo de 90 dias para execução das correções das anomalias 

verificadas, incluindo uma fase prévia de apresentação de soluções. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

16. 332/CM/2019 – 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. 

17. 333/CM/2019 – Justificação de falta do Senhor Vereador, Eduardo Jorge 

Pereira Rocha. 

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

Jorge Pereira Rocha. 

18. 334/CM/2019 – Descentralização de competências para os órgãos das 

freguesias – Proposta de transferência de recursos humanos para as 

freguesias. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – SECRETARIA 

19. 335/CM/2019 – Fixação do número de bolsas de estudo de apoio social a 

alunos (as) do ensino superior público relativamente ao ano letivo 

2019/2020. 

Foi presente uma proposta de atribuição de quinze bolsas de apoio social nos seguintes 

quantitativos: 

Valor unitário mensal – Escalão I - €100.00(cem euros). 

                                       Escalão II - € 75.00 (setenta e cinco euros). 

                                       Escalão III - € 50.00 (cinquenta euros) 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 


