
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 26 DE JUNHO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

100.10.600. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS, DESPACHO DE 

1.  197/CM/2020 – Comunidade Intermunicipal do Douro – Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências. 

 

Deliberado, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea ccc), do n.º1, do artigo 

33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais 

(RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter a minuta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências à Assembleia Municipal, 

para efeitos de autorização de celebração do mesmo, em cumprimento do estipulado na 

alínea k), do n.º 1, do artigo 25. do RJAL. 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

2. 198/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 25 e 26 – 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. 

 

 

300.10.003.  AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

 

3. 199/CM/2020 – Resolução de Contrato relativo ao lote número 5 do 

loteamento industrial do Lameirão – no Lugar de Espinho – S. João da 

Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a resolução do contrato, nos termos do disposto 

no n.º1 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Venda de Lotes de Terreno do 

Seixo do Cadão. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

 

4. 200/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento n.ºs 25 

e 26 – 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 198/CM/2020. 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

 



 

 

5. 201/CM/2020 – Pedido de informação prévia para Reabilitação do Edifício 

do Antigo Hospital e Capela da Misericórdia para adaptação ao Centro 

Psicopedagógico e Terapêutico do Douro. 

 

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

1011/2020/DPOAU. 

6. 202/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reconstrução de uma 

habitação. 

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

985/2020/DPOAU. 

7. 203/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1001/2020/DPOAU. 

8. 204/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação.  

 

450.20.002.  UTILIDADE PÚBLICA PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO 

 

9. 205/CM/2020 – Pedido de declaração de utilidade pública para 

alargamento de acesso à estrutura residencial para idosos de Ervedosa do 

Douro – retificação da deliberação 500/CM/2019. 

 

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

 

750.20.001.  ESTÁGIO CURRICULAR, PLANO DE 

10. 206/CM/2020 – Protocolo de colaboração entre o Municipio de S. João da 

Pesqueira e o Instituto Politécnico da Guarda. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


