
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

1. 387/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes opções do 

Plano n.ºs 65 e 66– 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. 388/CM/2020 - Proposta de adjudicação, apresentação dos documentos de 

habilitação, aprovação da minuta de contrato, caução e confirmação de 

gestor de contrato - Empreitada de requalificação do Lugar das Bateiras. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

350.10.001. ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

3. 389/CM/2020 - Alterações orçamentais permutativas - orçamento - n.ºs 65 

e 66  – 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 387/CM/2020. 

 

350.30.002. REPOSIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO 

4. 390/CM/2020 - Fundos de maneio – reposições. Face ao disposto no ponto 2.3.4.3 do POCAL, foi deliberado, por unanimidade, 

autorizar os funcionários a seguir indicados a saldar os fundos de maneio constituídos a 

seu favor: 

- Manuel António Natário Cordeiro – Presidente …………………….. € 1.000 

- José Luís Cardoso Rodrigues – Vice-Presidente ………………………...  € 500 

- Paulo Jorge dos Santos Mendonça Tolda – Chefe da DAF …….….  € 1.000 

 



 

 

5. 391/CM/2020 - Descentralização de competências para os órgãos das 

freguesias – proposta para a transferência de recursos humanos para as 

freguesias. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

6. 392/CM/2020 - Descentralização de competências no âmbito da saúde. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

350.40.401. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

7. 393/CM/2020 - Aprovação do 2.º aditamento do contrato de empréstimo. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

450.10.200. PROCESSAMENTO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

8. 394/CM/2020 - Pedido autorização para infraestruturas de suporte – 

estação de radiocomunicações. 

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

1995/2020/DPOAU. 

 

450.10.204. LICENCIAMENTO OU COMUNICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

9. 395/CM/2020 - Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1996/DPOAU. 

10. 396/CM/2020 - Projeto de arquitetura para legalização de um armazém. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

2007/2020/DPOAU. 

 

 

450.30.003. CERTIDÃO DE LICENÇAS, EMISSÃO DE 

11. 397/CM/2020 - Presente  um requerimento apresentado por José Acácio 

Ramos, solicitando nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, nos termos da informação 

2006/DPOAU/2020, emitiu parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar de “Campo”, na freguesia de Riodades, inscrito na 

respetiva matriz predial rústica sob artigo 289.º 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 



 

 

12. 398/CM/2020 - Presente  um requerimento apresentado por José Acácio 

Ramos, solicitando nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 

54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, nos termos da informação 

2008/DPOAU/2020, emitiu parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar de “A de Coelho”, na freguesia de Riodades, inscrito 

na respetiva matriz predial rústica sob artigo 131.º. 

 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

13. 399/CM/2020 - Emissão de parecer relativamente à compra e venda do 

prédio rústico, sito no lugar de “Carrascal”, na União de Freguesias de 

Trevões e Espinhosa, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob 

artigo 775.ª. 

 

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

informação 2009/2020/DPOAU. 

14. 400/CM/2020 - Emissão de parecer relativamente à compra e venda do 

prédio rústico, sito no lugar de “Juncal”, na União de Freguesias de 

Trevões e Espinhosa, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob 

artigo 221.ª. 

 

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

informação 2010/2020/DPOAU. 

15. 401/CM/2020 - Emissão de parecer relativamente à doação do prédio, sito 

no lugar de “Seixinheira”, na União de Freguesias de S. João da Pesqueira 

e Várzea de Trevões, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob artigo 

281.ª. 

 

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

informação 2033/2020/DPOAU. 

16. 402/CM/2020 - Emissão de parecer relativamente à doação do prédio 

rústico, sito no lugar de “Praito”, na União de Freguesias de S. João da 

Pesqueira e Várzea de Trevões, inscrito na respetiva matriz predial 

rústica sob artigo 675.ª. 

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

informação 2032/2020/DPOAU. 

 


