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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 46/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano – n.ºs 1, 2 e 3 – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presentes as referidas propostas de alterações permutativas às Grandes Opções do 

Plano e colocados à votação, foi deliberado, por unanimidade ratificar. 

2. 47/CM/2020 –Alterações orçamentais permutativas – orçamento – n.ºs 1, 

2 e 3 – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presentes as referidas propostas de alterações orçamentais permutativas e colocadas à 

votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as 

explicações referidas na deliberação anterior. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

3. 48/CM/2020 – Caducidade do Licenciamento. 

 

 

4. 49/CM/2020 – Indeferimento do Licenciamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

137/DPOAU. 

5. 50/CM/2020 – Caducidade do Licenciamento. 

 

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

com a informação 179/2020/DPOAU. 

6. 51/CM/2020 - Caducidade do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 152/2020/DPOAU. 
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7. 52/CM/2020 – Caducidade do Licenciamento. 

 

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

com a informação 153/2020/DPOAU. 

8. 53/CM/2020 –  Caducidade do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 197/2020/DPOAU. 

9. 54/CM/2020 - Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

212/2020/DPOAU. 

10. 55/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de habitações para 

apoio à atividade industrial. 

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

249/2020/DPOAU. 

11. 56/CM/2020 – Arquitetura para construção de uma habitação 

unifamiliar. 

 

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

204/2020/DPOAU. 

12. 57/CM/2020 – Projeto de arquitetura para legalização de um edifício 

destinado a arrumos. 

 

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

168/2020/DPOAU. 

 

13. 58/CM/2020 – Destaque de parcela do prédio rústico sito no Seara ou 

Entre Casas, na freguesia de Ervedosa do Douro, inscrito na matriz 

respetiva sob o artigo 446. 

 

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

233/2020/DPOAU. 

14. 59/CM/2020 – Queixa de insalubridade – Auto de vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder  em conformidade com a informação 

239/2020/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

15. 60/CM/2020 – Construção do núcleo museológico do vinho de S. João da 

Pesqueira – Construção da Loja interativa de Turismo – Proposta de 

realização de vistoria para liberação de caução e de nomeação de 

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

215/2020/DPOAU. 
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comissão de vistoria. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

16. 61/CM/2020 – Justificação de falta do Senhor Vice-Presidente José Luís 

Cardoso Rodrigues. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vice-Presidente, José 

Luís Cardoso Rodrigues, à reunião ordinária de 23 de janeiro 2020. 

 

G – PATRIMÓNIO 

17. 62/CM/2020 – Aquisição do Lote C do Parque Industrial do Lameirão. Face ao exposto, tendo por base os elementos referidos e o parecer jurídico que aqui se 

dá por integralmente reproduzido, ficando arquivado na pasta anexa ao presente livro 

de atas, foi deliberado, por unanimidade, aprovar, condicionado ao envio de ofícios 

aos proprietários do lote com edificação confinante (lote 3) para que os mesmos, no 

prazo de 10 dias úteis, se pronunciem sobre a existência de algum impedimento à 

alineação do lote C da Zona Industrial do Lameirão. 

 

 


