
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 01 DE JUNHO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 168/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. 169/CM/2020 – Ampliação e Requalificação da zona empresarial de S. 

João da Pesqueira – Aprovação do Projeto de Execução. 

 

Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com 

a informação 882/2020/DPOAU 

 

3. 170/CM/2020 – Empreitada de Pavimentação de caminhos em calçada no 

concelho de S. João da Pesqueira. Trabalhos complementares da mesma 

espécie dos previstos a preço de contrato – Fundamentação, aprovação e 

respetiva cabimentação. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos complementares de 

acordo com a informação da Divisão de Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo. 

 

300.40.500. RESTAURO DE BENS CULTURAIS 

 

4. 171/CM/2020 – Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja da Paróquia de 

S. João da Pesqueira. 

Foi presente uma proposta do Senhor Presidente para atribuição de um subsídio, no 

montante máximo de 9.750,00€ (nove mil setecentos e cinquenta euros) à Fábrica da 

Igreja da Paróquia de São João da Pesqueira, para a requalificação da Capela de Santo 

António, sita no Lugar de Espinho, na União de Freguesias de São João da Pesqueira e 

Várzea de Trevões, devendo a mesma apresentar, para o efeito, os documentos 

comprovativos das despesas efetuadas. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

5. 172/CM/2020 – Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Várzea de Trevões. 

Foi presente uma proposta do Senhor Presidente para atribuição de um subsídio, no 

montante máximo de 12.644,50€ (doze mil seiscentos e quarenta e quatro euros e 



 

 

cinquenta cêntimos) à Fábrica da Igreja Paroquial de Várzea de Trevões, restauro, 

conservação e preservação do Património Religioso e arte Sacra na Igreja Matriz da 

Paróquia do Divino Espirito Santo de Várzea de Trevões, devendo a mesma apresentar, 

para o efeito, os documentos comprovativos das despesas efetuadas. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

6. 173/CM/2020 – Cedência de utilização de imóvel – Ratificação de decisão 

do Senhor Presidente. Cedência da exploração de um quiosque e área de 

esplanada na zona de lazer de S. Martinho em Nagoselo do Douro – 

Abertura de Procedimento Concursal. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

7. 175/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de edifício 

comercial “Intermarche”. 

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

819/2020/DPOAU. 

8. 176/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reconstrução de uma 

habitação. 

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

846/2020/DPOAU. 

9. 177/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reconstrução de uma 

habitação. 

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

852/2020/DPOAU. 

 

850.10.500.  MÉRITO EDUCATIVO 

10. 178/CM/2020 – Pedido de substituição do prémio Universidade Júnior 

2020 por um voucher no mesmo valor a ser utilizado no comércio local. 

Assim, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a substituição do prémio Universidade 

Júnior 2020 em conformidade com a informação apresentada. 

11. 179/CM/2020 – Atribuição de vouchers – Dia da Criança – Para utilização 

no comércio Local – ratificação da decisão do Senhor Presidente. 

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

 


