
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 2 DE ABRIL DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

1. 120/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reabilitação de edifício para 

habitação. 

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

525/2020/DPOAU. 

 

2. 121/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de um edifício 

destinado a garagem e arrumos. 

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

553/2020/DPOAU. 

3. 122/CM/2020  – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

544/2020/DPOAU. 

4. 123/CM/2020  – Projeto de arquitetura para construção de um edifício de 

habitação unifamiliar e um anexo. 

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

551/2020/DPOAU. 

5. 124/CM/2020 – Projeto de arquitetura  para execução de 4 lagoas 

estanques para águas russas. 

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

539/2020/DPOAU. 

6. 125/CM/2020 – Certidão de destaque de uma parcela de terreno, de prédio 

urbano sito na Rua do Adro, na freguesia de Soutelo do Douro, inscrito na 

matriz respetiva sob o artigo 327. 

 

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

590/2020/DPOAU. 

E – OBRAS NO CONCELHO 

7. 126/CM/2020 – Construção das Etar´s e E.E.’s de Riodades, Casais do 

Douro e Sarzedinho – Construção da Etar e EE de Riodades – Lote n.º 1. 

Auto de Revisão de preços (Provisória). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

8. 127/CM/2020 – Construção das Etar´s e E.E.’s de Riodades, Casais do 

Douro e Sarzedinho – Construção da Etar e EE de Riodades – Auto de 

Receção Provisória. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 564/2020/DPOAU. 



 

 

 

9. 128/CM/2020 - Construção das Etar´s e E.E.’s de Riodades, Casais do 

Douro e Sarzedinho – Construção da Etar e EE de Riodades – Conta Final. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 639/2020/DPOAU. 

10. 129/CM/2020 – Requalificação da zona envolvente ao edifício dos Paços 

do Concelho. Auto de Receção provisória (parcial). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 561/2020/DPOAU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

11. 130/CM/2020 – Redes de água e saneamento. Isenção das tarifas fixas dos 

serviços de AA, AR e RU – Ratificação da decisão do Senhor Presidente. 

 

Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por maioria, ratificar, com os votos contra 

dos Senhores Vereadores Eduardo Jorge Pereira Rocha e José Vítor Fernandes Sobral. 

 


