
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 12 DE JUNHO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 182/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 20, 21, 22, 23 e 24 - 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. 

 

300.50.201. CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL 

 

2. 183/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. 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

350.10.001. ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

 

3. 185/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento n.ºs 20, 

21, 22, 23 e 24 – ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presentes as referidas propostas de alteração Orçamental e colocadas à votação, foi 

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

na deliberação 182/CM/2020. 

 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

4. 186/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de um muro de 

vedação. 

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

918/2020/DPOAU. 

5. 187/CM/2020 – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

927/2020/DPOAU. 



 

 

6. 188/CM/2020 – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

928/2020/DPOAU. 

7. 189/CM/2020 – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

922/2020/DPOAU. 

 

450.20.002.  DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

8. 190/CM/2020 – Pedido de declaração de utilidade pública para 

constituição de servidão administrativa para a implantação de 

infraestruturas de saneamento. 

 

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

943/2020/SAJCN. 

 


