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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 23 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 16/CM/2020 – Indeferimento de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

63/20120/DPOAU. 

2. 17/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo e nos termos  a informação 

42/2020/DPOAU. 

3. 18/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo e nos termos  a informação 

45/2020/DPOAU. 

4. 19/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação e 

um imóvel para habitação plurifamiliar e comércio. 

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

110/2020/DPOAU. 

5. 20/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma anexo 

destinado a garagem, com junção de elementos. 

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

81/2020/DPOAU. 

6. 21/CM/2020 – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo e nos termos  a informação 

84/2020/DPOAU. 

7. 22/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação 

– Aditamento. 

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

19/2020/DPOAU. 
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8. 23/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo e nos termos  a informação 

41/2020/DPOAU. 

9. 24/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo e nos termos  a informação 

106/2020/DPOAU. 

10. 25/CM/2020 – Queixa de Insalubridade – Colocação de um tubo para 

evacuação de fumos. 

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder ao arquivamento da respetiva queixa 

por cumprimento  do auto de vistoria, de acordo com a informação 18/2019/DPOAU. 

11. 26/CM/2020 – Pedido de alteração do polígono de implantação do lote 

n.º21 do loteamento da Carreira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovado acordo e nos termos da informação 

107/2020/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

12. 27/CM/2020 – Empreitadas de construção das Etar´s e E.E.´s  de 

(Riodades, Casais do Douro e Sarzedinho) – Construção da Etar  e EE de 

Casais do Douro – Lote n.º 2. Auto de medição de trabalhos. 

 

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

50/2020/DPOAU. 

13. 28/CM/2020 – Empreitadas de construção das Etar´s e E.E.´s  de 

(Riodades, Casais do Douro e Sarzedinho) – Construção da Etar  e EE de 

Casais do Douro – Proposta de aprovação de prorrogação graciosa 

levantamento de suspensão de prazo de execução da empreitada. 

 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 132/2020/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, aprovar o levantamento de suspensão ao prazo de 

execução e iniciar os 86 dias de calendário a partir de doze de novembro de 2019. 

14. 29/CM/2020 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

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

Auto de medição de trabalhos. 

 

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

51/2020/DPOAU. 

15. 30/CM/2020 - Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

Sarzedinho) – Construção da Etar e EE de Sarzedinho – Proposta de 

indeferimento de prorrogação de prazo de execução, manutenção de 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 130/2020/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de prorrogação com aplicação de 

sanção pecuniária por cada dia de atraso. 
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sanção contratual e aplicação de nova sanção contratual da empreitada. 

16.  31/CM/2020 – 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 

49/2020/DPOAU. 

17. 32/CM/2020 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

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

Proposta de indeferimento de prorrogação de prazo de execução, 

manutenção de sanção contratual da empreitada. 

 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 129/2020/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de prorrogação com aplicação de 

sanção pecuniária por cada dia de atraso. 

18. 33/CM/2020 – Construção de ETAR de Ôlas e acessos – Auto de medição 

dos trabalhos. 

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

121/2020/DPOAU. 

19. 34/CM/2020 – 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 

55/2020/DPOAU. 

20. 35/CM/2020 - Requalificação da zona envolvente ao Edifício dos Paços 

do Concelho – Relatório gestor do contrato – Proposta de sanção 

contratual da empreitada. 

 

Atento ao Relatório Gestor do Contrato e a informação 127/2020/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, aplicar sanção pecuniária por cada dia de atraso. 

21. 36/CM/2020 - Requalificação  da zona envolvente ao Edifício dos Paços 

do Concelho- Proposta de indeferimento de prorrogação de prazo de 

execução. 

 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 123/2020/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de prorrogação. 

22. 37/CM/2020 – Construção do Núcleo Museológico do Vinho de São João 

da Pesqueira – Proposta de realização de vistoria para liberação de 

caução e de nomeação de comissão de vistoria. 

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

125/2020/DPOAU. 
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F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

23. 39/CM/2020 – Junta de freguesia de Soutelo do Douro – Atribuição de 

subsidio. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, propor à assembleia municipal a 

atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Soutelo do Douro no valor de 

10.976,59€ (dez mil novecentos e setenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos) 

para esse fim, nos termos conjugados da alínea j), do n.º1, do artigo 25.º e da alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

 

24. 40/CM/2020 – Junta de freguesia de Vale de Figueira – Atribuição de 

subsidio. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, propor à assembleia municipal a 

atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Soutelo do Douro no valor de 

80.000,00€ (oitenta mil euros) para esse fim, nos termos conjugados da alínea j), do 

n.º1, do artigo 25.º e da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

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

12 de setembro, na sua redação atual. 

 

25. 41/CM/2020 – 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 – Ratificação de decisão de decisão do 

Senhor Presidente. 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

I – SECRETARIA 

26. 42/CM/2020 – Atribuição de bolsas de estudo de apoio social para o ano 

letivo de 2019/2020 – Pedido de avaliação de candidatura excluída. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de bolsa de estudo social para o ano 

letivo 2019/2020 ao aluno Flávio Daniel Sousa Pires, em virtude da justificação 

apresentada. 
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27. 43/CM/2020 – Protocolo – Posto de carregamento inserido na rede piloto 

MOBI.E. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


