
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 17 DE ABRIL DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A - CONTABILIDADE 

1. 132/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 - Ratificação de decisão do 

Senhor Presidente. 

 

Presentes as referidas propostas de alterações permutativas às Grandes Opções do Plano 

e colocadas à votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 133/CM/2020 – Alterações Orçamentais permutativas – orçamento n. º 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

 

Presentes as referidas propostas de alterações permutativas e colocadas à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as explicações referidas 

na deliberação anterior. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

3. 134/CM/2020 – Pedido de informação  prévia para ampliação e adaptação 

de um imóvel a adega. 

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

664/2020/DPOAU. 

 

4. 135/CM/2020 – Projeto de arquitetura para alteração ao projeto inicial n.º 

61/10. 

 

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

626/2020/DPOAU. 

5. 136/CM/2020  – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de 

edifícios, destinados a comércio e habitação. 

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

621/2020/DPOAU. 

6. 137/CM/2020  – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação 

unifamiliar. 

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

593/2020/DPOAU. 

7. 138/CM/2020 – Queixa de Insalubridade – Auto de Vistoria. Sendo cumprimento do Auto de Vistoria respeitante a uma queixa de insalubridade 

pública, sito na Rua Adiante, n.º 14, na União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros, 

em que é advertido Francisco Manuel Sequeira Lemos. 

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com a informação 

633/2020/DPOAU. 



 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

8. 139/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 com a informação 300/2020/DPOAU. 

9. 140/CM/2020 - – Construção das Etar´s e E.E.’s de Riodades, Casais do 

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

3. Auto de Revisão de preços (Provisória). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

10. 141/CM/2020 - Auto de Receção Provisória. 

 

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

11. 142/CM/2020 - Construção das Etar´s e E.E.’s de Riodades, Casais do 

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

3. Conta Final. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 638/2020/DPOAU. 

12. 143/CM/2020 – Pavimentação de caminhos em calçada no concelho de S. 

João da Pesqueira. Auto de Medição de Trabalhos. 

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

642/2020/DPOAU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

13. 144/CM/2020 – Loteamento da Zona Industrial, no Lugar de Espinho – S. 

João da Pesqueira. Proposta de declaração de Utilidade Pública, para 

efeitos de expropriação – Resolução de requerer a declaração de utilidade 

pública de expropriação de duas parcelas de terreno, sitas na União de 

Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões, concelho de S. 

João da Pesqueira, destinada à requalificação da Zona Empresarial de S. 

João da Pesqueira. 

 

Assim, colocado à votação, foi deliberado, por maioria, aprovar, de acordo e nos termos 

da informação 450/2020/DAF, com a abstenção do Senhor Eduardo Jorge Pereira 

Rocha. 

 


