
 

Página 1 de 3 

                           

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 484/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 29 

– 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. 485/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 29 – 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. 486/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2366/DPOAU. 

4. 487/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2359/DPOAU. 

5. 488/CM/2019 – Legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2358/DPOAU. 

6. 489/CM/2019 –  Pedido de informação prévia para instalação de 

reservatório subterrâneo para armazenamento de GPL em Espaço de 

Domínio Público Municipal.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2390/DPOAU. 
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7. 490/CM/2019 – Autorização municipal para a instalação de 

infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicações e respetivos 

acessórios. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2381/DPOAU. 

8. 491/CM/2019 – Legalização de uns arrumos agrícolas. 

  

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2345/DPOAU. 

9. 492/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2369/DPOAU. 

10. 493/CM/2019 -  Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação, com junção de elementos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2347/DPOAU. 

11. 494/CM/2019 - Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 2330/DPOAU. 

12. 495/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar de “Comba”, na União de freguesias de Vilarouco e 

Pereiros, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 932.º. 

 

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

2379/2019/DPOAU. 

13. 496/CM/2019 – Operação de loteamento urbano com obras de 

urbanização – junção de elementos. 

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

2410/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

 

14. 497/CM/2019 – Construção de ETAR de Ôlas e acessos.  

 

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

2201/2019/DPOAU. 

15. 498/CM/2019 – Requalificação da envolvente da escola EB2, 3 de São 

João da Pesqueira – Auto de revisão de preços (provisória). 

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

2275/2019/DPOAU. 
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16. 499/CM/2019 – Pavimentação de caminhos em betuminoso no concelho 

de S. João da Pesqueira. Trabalhos complementares da mesma espécie 

dos previstos a preço de contrato – fundamentação, aprovação e 

respetiva cabimentação. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos complementares de 

acordo com a informação da Divisão de Planeamento, Obras Ambiente e Urbanismo. 

 

G – PATRIMÓNIO 

 

17. 500/CM/2019 – Pedido de declaração de utilidade pública para 

alargamento de acesso à estrutura residencial para idosos de Ervedosa 

do Douro. 

 

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

 

A10 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA 

 

18. 501/CM/2019 – Fundos de maneio – reposições. 

 

Deliberado, por unanimidade, autorizar os funcionários a seguir indicados a saldar os 

fundos de maneio constituídos a seu favor: 

Manuel António Natário Cordeiro – Presidente……………………………….…€1.000 

José Luís Cardoso Rodrigues – Vice – Presidente……………………………….€500 

Paulo Jorge dos Santos Mendonça Tolda – Chefe da DAF……………………..€1.000 

 


