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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 06 DE ABRIL DE 2017 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 104/CM/2017 – Documentos de Prestação de Contas do Exercício de 

2016. 

Aprovada por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores Doutores Manuel 

António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

2. 105/CM/2017 – Proposta Sobre as Formas de Apoio às Freguesias – 

Comparticipação de Candidaturas.  

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

Assembleia Municipal a referida proposta de apoio, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 

do artigo 33.º e da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 106/CM/2017 – Caducidade do licenciamento por não ter apresentado 

pedido de reformulação do projeto para construção de um armazém.  

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir a interessada, através de audiência oral, 

nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de 

acordo e nos termos da informação 450/2017/DOPSU. 

 

4. 107/CM/2017 – Caducidade do licenciamento por não ter sido requerido 

a aprovação dos projetos de especialidade. 

 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir a interessada, através de audiência oral, 

nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de 

acordo e nos termos da informação 468/2017/DOPSU. 

 

5. 108/CM/2017 - Caducidade do licenciamento por não ter sido requerido 

a emissão do alvará do licenciamento.  

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir a interessada, através de audiência oral, 

nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de 

acordo e nos termos da informação 466/2017/DOPSU. 
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6. 109/CM/2017 - Caducidade do licenciamento por não ter sido requerido 

a aprovação dos projetos de especialidade.   

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir a interessada, através de audiência oral, 

nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de 

acordo e nos termos da informação 467/2017/DOPSU. 

 

7. 110/CM/2017 – Projeto de Arquitetura para legalização de uma 

habitação unifamiliar. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

553/2017/DOPSU. 

8. 111/CM/2017 – Projeto de Arquitetura para legalização de uma 

habitação unifamiliar. 

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

555/2017/DOPSU. 

9. 112/CM/2017 – Projeto de Arquitetura para demolição e construção de 

uma habitação. 

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

10. 113/CM/2017 – Projeto de Reconstrução e Ampliação de imóvel para 

construção de um Centro Interpretativo de Arte Sacra e Música Sacra. 

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

551/2017/DOPSU. 

11. 114/CM/2017 – Destaque de Parcela. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

480/217/DOPSU. 

12. 115/CM/2017 – Destaque de Parcela. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

614/2017/DOPSU. 

13. 116/CM/2017 – Publicidade – Anulação de Processo. Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação 346/2017/DAF-

SEG. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

14. 117/CM/2017 – Aprovação do Relatório Final e Proposta de 

Adjudicação. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o relatório final e adjudicar a empreitada à 

firma Gualdim Anciães Amado & Filhos, Lda., pelo valor de 603.161,49€, acrescido 

do valor do IVA à taxa em vigor, bem como notificar o adjudicatório, para 



 

Página 3 de 4 

apresentação dos documentos de habilitação. 

 

G – PATRIMÓNIO 

15. 118/CM/2017 – Alteração do Valor da Renda Mensal.  Analisada a informação e os elementos dela constantes foi deliberado, por 

unanimidade, manter o valor da renda mensal da habitação. 

16. 101/CM/2016 – Retificação do Aditamento ao Contrato de Concessão de 

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. 

Analisado o novo clausulado do referido Aditamento, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar os termos do mesmo e, em ordem ao preceituado na alínea p) 

do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, submeter a celebração do contrato de concessão de 

distribuição de energia elétrica em baixa tensão com o aditamento proposto à 

autorização da Assembleia Municipal. 

 

H – POLÍCIA 

17. 119/CM/2016 - Alteração ao Trânsito no Dia da Realização Douro 

Granfondo 2017.  

Deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações. 

18. 120/CM/2016 – Concessão de Lugares de Venda. Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação 230/2017/DAF-

SEG. 

 

I – SECRETARIA 

19. 121/CM/2017 – Bolsas de Estudo de Apoio Social Para o Ano Letivo de 

2016/2017 – Atribuição de Apoios Bio- Sócio Económicos. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir apoio. 
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20. 122/CM/2017 – Protocolo de Cooperação entre a Administração 

Regional de Saúde do Norte e o Municipio de S. João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

21. 123/CM/2017 – Constituição de Equipa de Sapadores Florestais – 

Ratificação de Decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 


