
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 147/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 15 e 16 - 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. 

 

100.10.600. REGULAMENTOS INTERNOS 

 

2. 148/CM/2020 – Regulamento Interno do Fundo Fixo. Foi presente uma proposta de fundo fixo. 

Assim, nos termos da alínea k), do n.º 1, do artigo 33., do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação dada 

pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

 

150.20.001. NORMA DE CONTROLO INTERNO 

 

3. 149/CM/2020 – Norma de Controlo Interno. Foi presente uma proposta da nova Norma de Controlo Interno, a qual fica arquivada na 

pasta anexa ao presente livro de atas. 

Assim, nos termos da alínea i), do n.º 1, do artigo 33., do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 

69/2015, de 16 de julho, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

 

 

200.10.800.  PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

4. 150/CM/2020 – Aditamento ao Protocolo de Cooperação – Associação 

para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro – AITIED. 

 

Presente a minuta de um aditamento ao Protocolo de Cooperação entre este Municipio 

e a AITIED Associação para a Infância e Terceira Idadede Ervedosa do Douro, tendo 

em vista o apoio financeiro para a construção de uma Estrutura Residencial para Idosos 

em Ervedosa do Douro, o qual fica arquivado na pasta anexa ao presente livro de atas. 



 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

5. 151/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento n.ºs 15 

e 16 – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

 

Presentes as referidas propostas de alterações orçamentais permutativas e colocada à 

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

explicações referidas na deliberação 147/CM/2020. 

 

 

450.10.204.  LEGALIZAÇÃO DE UM EDIFÍCIO EXISTENTE  

6. 152/CM/2020 – Legalização de um edifício existente, em área abrangida 

por Plano Diretor Municipal. 

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

711/2020/DPOAU. 

 


