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                MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 14 DE JUNHO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 188/CM/2018 – Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano n.º 6 – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à votação foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 189/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 6 – ratificação de decisão 

do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 190/CM/2018 – Projeto de arquitetura para demolição e construção de uma 

habitação. 

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

1159/2018/DPOAU. 

4. 191/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

garagem/arrumos. 

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

1064/2018/DOPSU. 

5. 192/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um imóvel com 

demolição total do existente. 

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

1065/2018/DOPSU. 

6. 193/CM/2018 – Projeto de arquitetura para instalação de infraestruturas de 

suporte para uma estação de radiocomunicações. 

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

1065/2018/DPOAU. 

7. 194/CM/2018 – Queixa de insalubridade – Auto de Vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no auto de 

vistoria, de acordo com a informação 1081/2018/DPOAU. 
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8. 196/CM/2018 – Queixa de Insalubridade – Auto de Vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade  com o proposto no auto de 

vistoria, de acordo com a informação 1092/2018/DPOAU. 

9. 197/CM/2018 – Queixa de Insalubridade – Auto de Vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto  no auto de 

vistoria, de acordo com a informação 1153/2018/DPOAU. 

10. 198/CM/2018 – Destaque de parcela do prédio sito no lugar de “Pereiras ou 

Ferreiroz”, freguesia de Paredes da Beira, inscrito na matriz respetiva sob os 

artigos 750 rústico, 704 e 652 urbanos.  

 

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

1155/2017/DPOAU. 

11. 199/CM/2018 – Destaque de parcela do prédio urbano sito na Rua da 

Albergaria, na União de Freguesias de Trevões e Espinhosa, inscrito na matriz 

respetiva sob os artigos 426 e 684, e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 501. 

 

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

1107/2018/DOPSU. 

12. 200/CM/2018 – Destaque de parcela do prédio rústico sito no Bairro Moderno, 

n.º 2, na freguesia de Soutelo do Douro, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 

533. 

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

1118/2018/DPOAU. 

 

D – FUNCIONÁRIOS E ASSALARIADOS 

13. 201/CM/2018 – Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Direção 

Intermédia de 2.º Grau para a Divisão de Planeamento, Obras, Ambiente e 

Urbanismo – Designação do Júri de recrutamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigos 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

14. 202/CM/2018 – Atribuição de Despesas de representação ao Dirigente 

Intermédio de 2.º grau (Chefe de Divisão), da Divisão de Planeamento, Obras, 

Ambiente e Urbanismo. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e remeter à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. 

15. 203/CM/2018 – Aprovação do programa de concurso e do caderno de encargos, 

abertura de concurso público e designação do júri do procedimento. 

Atenta a informação 1162/2018/DPOAU respeitante às empreitadas mencionadas em epígrafe: 

a) Aprovar o 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 
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dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela 

Declaração de Retificação n.º36-A/2017 , de 30 de outubro e pela Declaração de 

retificação n.º 42/2017, de 30 de novembro. 

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, que substituirá o 

presidente do júri nas suas faltas e impedimentos; 

 Jorge Miguel Carvalho Fernandes, Técnico Superior. 

               Membros Suplentes: 

 Domingos Coutinho Pereira Maduro, Técnico Superior; 

 Rute Alexandra Pereira Azevedo, Técnica Superior. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

16. 204/CM/2018 – Liberação Parcial de caução – Aplicação do Regime Previsto no 

artigo 295.º do CCP-Código dos Contratos Públicos. 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado, através de audiência escrita, nos 

termos do artigo 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo com a 

informação 1652/2012/DPOAU. 

 

17. 205/CM/2018 – Empreitada de Interface de São João da Pesqueira e da 

Requalificação do Largo do Convento na vila de S. João da Pesqueira. Auto de 

Mediação de Trabalhos. 

 

 Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 1163/2018/DPOAU. 

18. 206/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Presidente. Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Presidente. 

19. 207/CM/2018 – Loteamento da Carreira (Ex-Bairro Pré-fabricado), em São 

João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a venda do lote ao concorrente Andreia Filipa Bastos 

Moutinho, de acordo com a informação 1165/2018/DDES. 

 

H - POLÍCIA 
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20. 208/CM/2018 – Alteração ao trânsito no dia da realização do “S. João”. Realizando-se nos próximos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de junho do ano em curso as festividades 

em honra de S. João, e dada a necessidade de se proceder a alterações ao trânsito de forma a 

permitir a sua realização, foi deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações: 

 Das 14h00 do dia 21 de junho até às 00h00 do dia 25 de junho é interdito o 

estacionamento e condicionado o trânsito automóvel na Rua Dr. Francisco Sá 

Carneiro, para instalação das barraquinhas; 

 Das 16h30 às 2030 do dia 23 de junho, fica condicionado o trânsito entre a Rua da 

Devesa (em frente ao Pavilhão Gimnodesportivo) e a Av. Marquês de Soveral 

(direção Avenida Dessarges até ao cruzamento da Rua da Figueira) devido ao desfile 

das marchas; este condicionamento de trânsito deverá efetivamente acontecer entre 

as 16h30 e as 17h30(desfile das marchas infantis) e as 20h00 e as 20h30 (desfile das 

marchas a concurso); 

 Das 17h00 do dia 23 de junho até às 00h00 do dia 24 de junho, a Rua da Figueira, a 

Rua do Foral Velho e a Rua Dr. Francisco Sá Carneiro estarão encerradas ao trânsito, 

para as festas de S. João; 

 Das 14h00 até às 20h30 do dia 24 de junho, durante a Procissão de S. João, fica 

condicionado o trânsito automóvel e proibido o estacionamento nas seguintes ruas: 

Rua de S. João, Avenida Marquês de Soveral (a partir da Rotunda até ao Cruzamento 

da Rua de S. Tiago), Rua de S. Tiago, Rua Dr. Francisco José Bernardes, Adro de 

Santa Maria, Rua da Cruz, Rua General Humberto Delgado, Largo do Torrão, Rua 

Dr. Paradela de Oliveira e Rua da Figueira. 

  

    


