
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 314/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes opções do 

Plano n.ºs 50, 51, 52 e 53 – Ratificação de decisão do Senhor Presidentes. 

Presentes as referidas propostas de alteração permutativa às Grandes Opções do Plano 

e colocada à votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

 

300.40.500.  RESTAURO DE BENS CULTURAIS 

2. 315/CM/2020 – Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja da Paróquia de 

S. João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

150.10.500.  ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL  

 

 

300.50.200.  DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE BEM IMÓVEL 

 

3. 316/CM/2020 – Constituição de direito de superfície – Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de S. João da Pesqueira. 

 

Presente a informação 1739/DAF/2020, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 

constituição, a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. João 

da Pesqueira, do direito de superfície relativamente ao prédio urbano descrito na 

conservatória do registo predial sob o número 130 e inscrito na matriz com o artigo 

matricial  n.º 1708 da União de Freguesias e Várzea de Trevões. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

4. 317/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Orçamento n.ºs 

50, 51, 52 e 53. Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presentes as referidas propostas de alterações Orçamentais e colocadas à votação, foi 

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

na deliberação 314/CM/2020. 



 

 

 

450.10.204. LICENCIAMENTO OU COMUNICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

5. 318/CM/2020 – Caducidade do Licenciamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1583/DPOAU. 

6. 319/CM/2020 – Projeto de arquitetura 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 

1622/2020/DPOAU. 

7. 320/CM/2020 – Projeto de arquitetura para demolição e construção de 

uma habitação – alteração ao projeto inicial. 

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

1659/2020/DPOAU. 

8. 321/CM/2020 – Projeto de arquitetura para ampliação e legalização de um 

imóvel. 

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

1648/2020/DPOAU. 

9. 322/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1672/2020/DPOAU. 

10. 323/CM/2020 - Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1668/2020/DPOAU. 

 

450.30.003.  DESTAQUE DE PARCELA  

11. 324/CM/2020 – Pedido de destaque de parcela – retificação das áreas dos 

prédios urbanos, inscritos na respetiva matriz sob os artigos 426 e 684.  

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

1656/2020/DPOAU. 

12. 325/CM/2020 – Emissão de parecer  relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no Lugar de “Vinhas Mortas” na freguesia de Soutelo do 

Douro, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 292. 

 

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

1669/2020/DPOAU. 

13. 326/CM/2020 – Emissão de parecer relativamente à compra e venda do 

prédio rústico, sito no lugar de “Amares”, freguesia de Vale de Figueira, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 236.º. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 1700/2020/DPOAU. 

14. 327/CM/2020 - Emissão de parecer relativamente à compra e venda do 

prédio rústico , sito no Lugar de “Fonte da Pipa ou Amares”, freguesia de 

Vale de Figueira, inscrito na matriz predial rústica sob artigo 308.º. 

liberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 1701/2020/DPOAU. 



 

 

 

850.10.500.  BOLSA DE MÉRITO, ATRIBUIÇÃO DE 

15. 328/CM/2020 – Atribuição de Bolsas de estudo por mérito aos alunos do 

ensino superior público. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

850.10.600.  APOIO FINANCEIRO, ATRIBUIÇÃO DE 

16. 329/CM/2020 – Atribuição de subsídio à Cooperativa dos olivicultores de 

utilidade pública de Castanheiro do Sul. 

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

montante máximo de 20.000,00€ (vinte mil euros) à Cooperativa dos Olivicultores de 

Castanheiro do Sul. 

 


