
 

Página 1 de 4 

                           

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 419/CM/2019 – Antecipação do pagamento do vencimento de dezembro. Deliberado, por unanimidade, antecipar o pagamento do vencimento do mês de 

dezembro para o dia 20. 

2. 420/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 27 

– 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. 421/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 27 – 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. 422/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo a 

informação 2187/2019/DPOAU. 

5. 423/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo a 

informação 2206/2019/DPOAU. 

6. 424/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo a 

informação 2120/2019/DPOAU. 
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7. 425/CM/2019 - Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação, com junção de elementos. 

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

2167/2019/DPOAU. 

8. 426/CM/2019 – Projeto de arquitetura para adaptação de um espaço a 

estabelecimento comercial, com junção de elementos. 

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

2121/2019/DPOAU. 

9. 427/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à doação do prédio 

rústico, denominado “Lodeiro”, sito no lugar de Sarzedinho, na 

freguesia de Ervedosa do Douro, inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob o artigo 1389.º. 

 

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

informação 2202/2019/DPOAU. 

10. 428/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à doação do prédio 

rústico, denominado “Entre Caminhos”, sito no lugar de Sarzedinho, na 

freguesia de Ervedosa do Douro, inscrito na respetiva matriz rústica sob 

artigo 1387.º. 

 

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

informação 2205/2019/DPOAU. 

11. 429/CM/2019 – Proposta de fixação da participação variável no IRS, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 26.º do RFALEI, aprovado pela Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais). 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c) do número 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

12. 430/CM/2019 – Proposta de lançamento de derrama, nos termos do 

disposto no artigo 18.º do RFALEI, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro (Lei das Finanças Locais). 

Uma vez que a deliberação a tomar em sede de Assembleia Municipal deve ser 

comunicada por via eletrónica pela câmara municipal à AT até ao dia 30 de novembro, 

o Senhor Presidente entendeu que por cautela se deveria deliberar isentar todas as 

empresas do concelho. Porém, no dia de ontem recebeu a informação de que o prazo 

foi alargado até 31 de dezembro, pelo que solicitou que não se decidisse por ora, com 

o que todos concordaram. 
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E – OBRAS NO CONCELHO 

 

13. 431/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 com a informação 

2170/2019/DPOAU. 

14. 432/CM/2019 – Requalificação da envolvente da escola EB2, 3 de São 

João da Pesqueira – Auto de receção provisória. 

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

2172/2019/DPOAU. 

15. 433/CM/2019 - Requalificação da envolvente da escola EB2, 3 de São 

João da Pesqueira – Conta Final. 

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

2175/2019/DPOAU. 

16. 434/CM/2019 - Requalificação da envolvente da escola EB2, 3 de São 

João da Pesqueira – Relatório Final, Proposta de adjudicação e minuta 

de contrato. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

17. 435/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 14 de novembro de 2019.  

 

H – POLICIA 

 

18. 436/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia 8 de dezembro para a 

realização de um desfile de pais natais. 

Deliberado, por unanimidade, condicionar o trânsito na Avenida Marquês de Soveral 

desde o cruzamento do Agrupamento de Escolas até ao cruzamento com a Rua da 

Figueira entre as 15h00 e as 16h30. 

 

19. 437/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia da realização da Festa dos 

Idosos.  

Deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações: 

 Dia 15 de dezembro de 2019, fica condicionado o trânsito automóvel, entre as 

10h30 e as 12h00 e das 17h00 às 18h00, na Rua da Devesa; 

 Entre as 15h00 do mesmo dia e as 18h00, fica proibido o estacionamento 
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entre a Rotunda de acesso à Escola Básica e Secundária de S. João da 

Pesqueira e o Cruzamento com a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro. 

 

I – SECRETARIA 

 

20. 438/CM/2019 – Hasta pública parra arrematação de azeitona – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade., ratificar. 

21. 439/CM/2019 – Adega Cooperativa de Trevões – Regulamento Municipal 

de apoio ao cooperativismo. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


