
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 303/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes opções do 

Plano n.ºs 54, 55, 56 e 57 – 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. 

 

 

300.10.001.  CONCURSO PARA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

2. 304/CM/2020 – Empreitada de requalificação do Lugar das Bateiras – 

Aprovação do projeto de execução. 

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

a informação 1745/2020/DPOAU. 

3. 305/CM/2020 – Proposta de aprovação de anúncio, programa de concurso, 

caderno de encargos, abertura de procedimento por concurso público e 

designação do júri do procedimento e do gestor do contrato. 

Atenta a informação 1755/2020/DPOAU respeitante à empreitada mencionada em 

epígrafe propõe-se: 

a) Aprovar o anúncio, programa de concurso, o caderno de encargos (cláusulas jurídicas 

e especificações técnicas) e o projeto de execução; 

b) Mandar proceder à abertura de concurso público, nos termos do disposto no Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na 

atual redação; 

c) Designar o seguinte júri do procedimento: 

Membros efetivos: 

• Pedro Custódio Vaz Donas Boto, Chefe da Divisão de Planeamento, Obras, 

Ambiente e Urbanismo, que presidirá ao júri; 

• David Manuel Marques da Fonseca, Técnico Superior; 

•Paulo Jorge Mendonça Tolda, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira. 

Membros suplentes: 

•Hugo Tiago Carolo Fonseca, Assistente Técnico; 

•Manuel Alexandre Pereira Seixas Oliveira, Assistente Técnico. 

d)Designar o seguinte Gestor do Contrato: Pedro Custódio Vaz Donas Boto.  

Assim, colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 



 

 

 

300.10.003. VENDA DE IMÓVEL 

4. 306/CM/2020 – Aprovação de preços e abertura de concurso para venda 

de habitações propriedade do Municipio. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de preços, determinando em 

consequência, a abertura de concurso para a venda das habitações municipais. 

 

300.40.500.  RESTAURO DE BENS CULTURAIS 

5. 307/CM/2020 – Atribuição de subsídio à Igreja Paroquial de Ervedosa do 

Douro. 

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

montante máximo de 10.209,25€ (dez mil duzentos e nove euros e vinte e cinco 

cêntimos) à Igreja Paroquial de Ervedosa do Douro, para melhoramentos da Residência 

Paroquial e da Igreja Paroquial de São Vicente de Ervedosa do Douro, devendo a mesma 

apresentar, para o efeito, os documentos comprovativos das despesas efetuadas. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

350.10.001. ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

6. 308/CM/2020 – Alterações Orçamentais permutativas – orçamento n.ºs 

54, 55, 56 e 57 – 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 303/CM/2020. 

 

450.20.002. UTILIDADE PÚBLICA PARA EFEITOS DE EXPROPRIAÇÃO 

7. 309/CM/2020 – Pedido de declaração de utilidade pública para construção 

de posto de turismo, no Lugar de Casais do Douro, freguesia de Ervedosa 

do Douro. 

 

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

1752/2020/SAJCN. 

8. 310/CM/2020 – Pedido de declaração de utilidade pública para 

constituição de servidão administrativa para instalação de conduta de 

águas no prédio rústico com a designação “serra” (artigo matricial rústico 

n.º 815) onde está localizada a nascente designada de “Canhoto”, em 

Paredes da Beira. 

 

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

1751/2020/SAJCN. 

9. 311/CM/2020 – Pedido de Declaração de Utilidade Pública para 

alargamento da Zona Industrial de São João da Pesqueira – retificação da 

deliberação 144/CM/2020. 

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

1753/2020/SAJCN. 



 

 

10. 312/CM/2020 – Pedido de declaração de utilidade pública para 

constituição de servidão administrativa para a implantação de 

infraestruturas de saneamento – retificação da deliberação 190/CM/2020. 

 

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

1754/2020/SAJCN. 

 

450.30.502.  DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO PARA FINS MÚLTIPLOS (EMISSÃO DE DECLARAÇÕES)  

11. 313/CM/2020 – Parque Industrial e oficional do Lameirão – Pedido de 

Transferência de titularidade do Lote n.º 4.  

Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com informação da Divisão 

Administrativa e Financeira/Serviço de Património. 

 


