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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 392/CM/2019 – Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 

2020. 

Colocada a Proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para o exercício de 

2020 à votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Vereadores Eduardo Jorge Pereira Rocha e José Vítor Fernandes Sobral 

 

2. 393/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 25 

– 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. 394/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 25 – 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. 395/CM/2019 – Indeferimento do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento de acordo com a informação 

1966/2019/DPOAU. 

5. 396/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação, com junção de elementos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2007/DPOAU. 
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D – FUNCIONÁRIOS E ASSALARIADOS 

 

6. 397/CM/2019 – Mapa de pessoal para o ano de 2020. Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

 

7. 398/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 dos trabalhos. 

 

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

1965/2019/DPOAU. 

8. 399/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 

1987/2019/DPOAU. 

9. 400/CM/2019 – Requalificação da zona envolvente ao edifício dos Paços 

do Concelho – Auto de medição. 

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

1964/2019/DPOAU. 

10. 401/CM/2019 – Construção do Centro Intermunicipal de recolha oficial 

de animais de companhia dos Municípios de Penedono, Sernancelhe e S. 

João da Pesqueira.  

Nomeação dos órgãos para constituição da Associação de Municípios 

“Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de animais de companhia Dos 

Municípios de Penedono, Sernancelhe e S. João da Pesqueira”. 

Deliberado, por unanimidade, sob a proposta do Senhor Presidente, designar os 

seguintes membros para integrar a Associação de Municípios Centro Intermunicipal 

de recolha oficial de animais de companhia dos municípios de Penedono, Sernancelhe 

e S. João da Pesqueira. 

Conselho de Diretivo: 

 Manuel António Natário Cordeiro, Presidente da Câmara. 

Assembleia Geral: 

 José Luís Cardoso Rodrigues, Vice-Presidente da Câmara. 

Suplente: 

 Jorge Manuel da Fonseca Andrade, Vereador. 
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Conselho Fiscal: 

Vogal efetivo 

 Manuel Sebastião Vasques Mesquita, Presidente da Junta de freguesia de 

Ervedosa do Douro. 

 

11. 402/CM/2019 – Pavimentação de caminhos em betuminoso no concelho 

de S. João da Pesqueira – Auto de medição de trabalhos. 

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

1988/2019/DPOAU. 

 

I – SECRETARIA 

 

12. 403/CM/2019 – Atribuição de bolsas de estudo por mérito aos alunos do 

ensino superior público para o ano letivo de 2018/2019. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de sete bolsas de estudo por mérito 

para o ano letivo 2018/2019 aos alunos em conformidade com a informação 

apresentada, tendo para o efeito considerado todos os candidatos com média superior a 

16,50 valores. 

 

13. 404/CM/2019 – Associação Portuguesa de Management – Pedido de 

patrocínio. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio do valor de 1.000€, em 

conformidade com os anos anteriores. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

14. 405/CM/2019 -  Adesão à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais (ANAM). 

Depois de analisado os documentos, foi deliberado, por unanimidade não aderir. 

 


