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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 3 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 363/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 

21, 22 E 23 – 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. 364/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 21, 22 e 23 – 

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. 365/CM/2019 – Projeto de arquitetura para ampliação de um imóvel 

(legalização). 

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

1790/2019/DPOAU. 

4. 366/CM/2019 – Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1823/2019/DPOAU. 

5. 367/CM/2019 – Legalização de um edifício (habitação e serviços). Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1788/2019/DPOAU. 

6. 368/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução de uma 

habitação unifamiliar. 

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

1818/2019/DPOAU. 
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7. 369/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação unifamiliar. 

 

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

1805/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

8. 370/CM/2019 – Construção da Etar de Ôlas e acessos – auto de medição 

de trabalhos. 

 

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

1807/2019/DPOAU. 

9. 371/CM/2019 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

Sarzedinho) – Construção da Etar e EE de Sarzedinho – Lote n.º 3 – 

Proposta de aprovação de prorrogação graciosa  sobre o prazo de 

execução da empreitada. 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 1837/CM/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, aprovar, a prorrogação graciosa do prazo da empreitada 

por 30 dias de calendário. 

 

 

 

10. 372/CM/2019 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

Sarzedinho) – Construção da Etar e EE de Riodades – Lote n.º 1 – Auto 

de medição de trabalhos. 

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

1756/2019/DPOAU. 

 

11. 373/CM/2019 – Proposta de aprovação de prorrogação graciosa sobre o 

prazo de execução da empreitada. 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 1836/CM/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, aprovar, a prorrogação graciosa do prazo da empreitada 

por 24 dias de calendário. 

 

12. 374/CM/2019 – Requalificação da Zona Envolvente ao Edifício dos Paços 

do Concelho – Auto de medição. 

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

1808/2019/DPOAU. 
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13. 375/CM/2019 – Pavimentação de caminhos em calçada no concelho de S. 

João da Pesqueira – Proposta de aprovação de anúncio, programa de 

concurso, caderno de encargos, abertura de procedimento e do gestor do 

contrato. 

Atenta a informação 1835/2019/DPOAU respeitante à empreitada mencionada em 

epígrafe propõe-se: 

a) Aprovar o anúncio, programa de concurso, o caderno de encargos (cláusulas 

jurídicas e especificações técnicas) e o projeto de execução; 

b) Mandar proceder à abertura de concurso público, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 30 de 

outubro e pela Declaração de Retificação n.º 42/2017, de 30 de novembro; 

c) Designar o seguinte júri do procedimento: 

Membros efetivos: 

 Pedro Custódio Vaz Donas Botto, Chefe da Divisão de Planeamento, 

Obras, Ambiente e Urbanismo, que presidirá ao júri; 

 David Manuel Marques da Fonseca, Técnico Superior; 

 Domingos Coutinho Pereira Maduro, Técnico Superior. 

               Membros Suplentes: 

 Rute Alexandra Pereira de Azevedo, Técnica Superior; 

 Rui Ferreira Abrunhosa, Secretário de Apoio à Vereação. 

d) Designar o seguinte Gestor do Contrato: Pedro Custódio Vaz Donas Botto. 

Assim, colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

 

G – PATRIMÓNIO 

14. 376/CM/2019 – Concurso público internacional para aquisição de 

energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial e iluminação 

pública, para os anos de 2020 e 2021. 

 

Assim, foi deliberado, por unanimidade: 

a)Aprovar a minuta, que aqui se dá por integralmente reproduzida, ficando arquivado 

junto à pasta anexa ao presente livro de atas, do protocolo a outorgar entre a 

CIMDOURO-Comunidade Internacional  do Douro, os municípios de Alijó, 

Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, 

Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de 

Penaguião, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, 



 

Página 4 de 4 

Vila Nova de Foz Côa, Vila Real, E.M., a Vila Real Social Habitação, E.M., e a 

Freguesia de Pinhão; 

b) Conceder autorização para a abertura de um concurso público internacional com 

publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia; 

c) Designar a CIMDOURO-Comunidade Internacional do Douro, como representante 

do Agrupamento do procedimento Concursal. 

 


