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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. – GRANDES OPÇÕES DO PLANO  

1. 20/CM/2021 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.ºs 3, 4, 5 e 6 – ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Presentes as referidas propostas de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

150.10.500. – PROTOCOLO COM AUTARQUIA 

2. 21/CM/2021 – Protocolo de colaboração – apoio financeiro para a 

realização de investimentos por parte da freguesia de Nagoselo do 

Douro.  

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da assembleia 

municipal, nos termos da alínea j do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais e das Entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

3. 22/CM/2021 – Protocolo de colaboração – apoio financeiro para a 

realização de investimentos por parte da freguesia de Paredes da Beira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da assembleia 

municipal, nos termos da alínea j do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais e das Entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

4. 23/CM/2021 – Protocolo de colaboração – apoio financeiro para a 

realização de investimentos por parte da freguesia de Riodades. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da assembleia 

municipal, nos termos da alínea j do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais e das Entidades intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. 

 

350.10.001. – ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

5. 24/CM/2021 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento – n.ºs 3, 

4, 5 e 6. 

 

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

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

na deliberação20/CM/2021. 
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350.30.003. – RESUMO DIÁRIO 

6. 25/CM/2021 – Aprovação do mapa de “fluxos de caixa” do exercício de 

2020 – artigo 130.º da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro (Lei do 

orçamento de estado para 2021). 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da 

Assembleia Municipal. 

 

450.10.204 – LICENCIAMENTO OU COMUNICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

7. 26/CM/2021 – Legalização de uma piscina. Deliberado, por unanimidade, indeferir, de acordo e nos termos da informação 

66/2021/DPOAU. 

8. 27/CM/2021 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e os termos da informação 

147/2021/DPOAU. 

9. 28/CM/2021 – Projeto de arquitetura para alteração ao projeto inicial 

23/18. 

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

177/2021/DPOAU. 

10. 29/CM/2021 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de 

uma habitação unifamiliar. 

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

195/2021/DPOAU. 

11. 30/CM/2021 –Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e os termos da informação 

138/2021/DPOAU. 

12. 31/CM/2021 - Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e os termos da informação 

149/2021/DPOAU. 

13. 32/CM/2021 - Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e os termos da informação 

131/2021/DPOAU. 

14. 33/CM/2021 - Projeto de arquitetura para construção de uma habitação 

unifamiliar. 

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

213/2021/DPOAU. 

 

450.30.006 – DESTAQUE DE PARCELA 
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15. 34/CM/2021 – Requer destaque de parcela do prédio rústico sito em 

“Seara ou Entre Casas”, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 446.º 

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

141/2021/DPOAU. 

 


