
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 13 DE MAIO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 155/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 17 e 18 - 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. 

 

300.10.001. CONCURSO PARA A EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

 

2. 156/CM/2020 – Estádio Municipal – Empreitada de fornecimento e 

instalação de piso sintético do Estádio Municipal de S. João da Pesqueira. 

Proposta de aprovação de anúncio, programa de concurso, caderno de 

encargos, abertura de procedimento por concurso público e designação do 

júri de procedimento e do gestor de contrato. 

 

Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

3. 157/CM/2020 – Pavimentação de Caminhos em Calçada no concelho de 

São João da Pesqueira. Auto de medição de trabalhos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 777/2020/DPOAU. 

4. 158/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.º2. Auto de Receção Provisória. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

5. 159/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.º2. Auto de Revisão de Preços (Provisória). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

6. 160/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.º2. Conta Final. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 782/2020/DPOAU. 



 

 

 

300.10.005. INTERNET MÓVEL 

 

7. 161/CM/2020 – Aquisição de 65 Bandas largas + 65Router 4G – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Deliberado, por unanimidade, ratificar, face à competência prevista na alínea u) e hh) 

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. 

 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

8. 162/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento n.ºs 17 

e 18 – 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 155/CM/2020. 

 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

9. 163/CM/2020 – Projeto de arquitetura para legalização e ampliação de 

edifício para armazém de vinhos. 

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

748/2020/DPOAU. 

10. 164/CM/2020 – Projeto de arquitetura para adaptação de um imóvel a 

centro de vinificação. 

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

767/2020/DPOAU. 

 

450.30.003.  DESTAQUE DE PARCELA 

11. 165/CM/2020 – Requer Destaque de parcela do prédio rústico sito em 

“Nossa Senhora”, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 1569. 

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

785/2020/DPOAU. 

 


