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                MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 23 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 262/CM/2018 –  Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 9 

– Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 251/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 9 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 264/CM/2018 – Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento. 

4. 265/CM/2018 – Pedido de informação prévia para construção de uma 

habitação. 

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

1551/2018/DPOAU. 

5. 266/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um imóvel de 

apoio agrícola. 

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

1632/2018/DPOAU. 

6. 267/CM/2018 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação 

de uma habitação. 

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

1547/2018/DPOAU. 

7. 268/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um 

armazém. 

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

1567/2018/DPOAU. 
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8. 269/CM/2018 - Projeto de arquitetura para construção de um armazém. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1568/2018/DPOAU. 

9. 270/CM/2018 - Projeto de arquitetura para remodelação de uma 

habitação. 

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

1626/2018/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

10. 271/CM/2018 –Empreitada de interface de S. João da Pesqueira e da 

requalificação do Largo do Convento na vila de S. João da Pesqueira. 

Auto de medição dos trabalhos. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo com a informação 

1646/2018/DPOAU. 

11. 272/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Vereador Jorge Manuel 

da Fonseca Andrade. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vereador , Jorge 

Manuel da Fonseca Andrade, à reunião ordinária de 6 de agosto de 2018. 

 

H – POLICIA 

 

12. 273/CM/2018 – Regulamento Municipal de atribuição de bolsas de 

estudo a alunos do Ensino Superior – Início de procedimento de 

alteração.  

Face ao proposto, foi deliberado, por unanimidade: 

1 – Autorizar o início do procedimento de alteração do “Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior Público”; 

2 – Designar como responsável pela direção do procedimento o Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel António Natário Cordeiro, nos termos do número 2 do artigo 55.º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 

7 de janeiro.; 

3 – Publicitar o início do procedimento na Internet, no sítio institucional do 

Municipio, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da 

data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a 

constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 98º do CPA; 

4 – Que sejam concedidos 10 dias a contar da data de publicitação do início do 
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procedimento, a quem se queira constituir como interessado, para se manifestar, 

indicando as suas sugestões para a alteração do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos do Ensino Superior Público, sendo que 

essas sugestões deverão ser efetuadas através do endereço eletrónico 

cmsjp@sjpesqueira.pt ou por correio postal, as quais deverão ser formuladas por 

escrito, até ao final do mencionado prazo, através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal. 

 

13. 274/CM/2018 – Alteração do trânsito nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto, 

para realização das festas em honra de Nossa Senhora dos Remédios. 

O Senhor Presidente, usando da competência prevista no artigo 35.º, n.º 3, do Regime 

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

aprovou as seguintes alterações ao trânsito: 

 Rua Dr. Paradela de Oliveira 

 Largo do Torrão 

 Rua da Figueira 

 Largo de Santa Maria 

 Rua DR. Francisco José Bernardes 

 Rua da Cruz 

 Rua Eduardo Tavares 

 Rua de S. João 

Nestas artérias, fica proibido, onde o não seja, o estacionamento no período das 17 

horas às 20:00 do dia 26 de agosto (domingo). 

 Rua de S. Tiago 

 Nesta artéria, fica proibido, onde o não seja, o estacionamento no período 

das 14 horas do dia 24 de agosto (sexta-feira) às 04:00 do dia 27 de agosto 

(domingo). 

Deliberado, por unanimidade ratificar. 

 

14. 275/CM/2018 – Alteração do trânsito no dia 1 de setembro, para 

realização das festividades da Sr.ª do Monte. 

Deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações ao trânsito: 

 Av. Marquês de Soveral (no troço compreendido entre a Casa do 

mailto:cmsjp@sjpesqueira.pt
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Cabo/Tribunal e a Rotunda da Câmara Municipal) 

 Rua da Figueira 

 Rua do Foral Velho 

 Largo 25 de abril 

 Praça de Santa Maria 

 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro 

 Rua Miguel Torga 

 Rua da Devesa 

Nestas artérias, fica proibido, o trânsito automóvel e o estacionamento entre as 01h00 

e as 14h00, do dia 1 de setembro. 

 Rua João Manuel Fernandes de Oliveira 

 Rua Sequeira Costa (até ao cruzamento com o caminho do Caga Fogo) 

Nestas artérias, fica proibido, o trânsito automóvel e o estacionamento entre as 12h00 

e as 19h00, do dia 1 de setembro, para a realização da corrida de cavalos. 

 Rua General Ramalho Eanes (desde a entrada do complexo desportivo da 

Mata do Cabo até ao campo futebol de 11.) 

Nesta artéria, fica proibido, o trânsito automóvel e o estacionamento entre as 16h00 e 

as 24h00, do dia 1 de setembro, para a realização da Tourada. 

 

15. 276/CM/2018 – Alteração do trânsito nos dias 6 a 10 de setembro, para 

a realização da Vindouro/Festa Pombalina. 

 

Deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações ao trânsito: 

 Das 14h00 do dia 6 de setembro às 12h00 do dia 10 de setembro, fica 

proibido o estacionamento e o trânsito automóvel na Av. Marquês de 

Soveral em frente à Casa do Cabo/Tribunal, para instalação dos stands; 

 Das 14h00 do dia 6 de setembro às 12h00 do dia 10 de setembro, fica 

condicionado o trânsito automóvel na Rua Oliveira dos Amores; 

 Das 17h30 às 18:30 dos dias 8 e 9 de setembro, fica condicionado o trânsito 

automóvel na Av. Marquês de Soveral,  no troço compreendido entre a 

rotunda da Câmara Municipal e o Jardim do Cabo, durante o Desfile 

Pombalino. 
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I – EMPREENDEDORISMO 

 

16. 277/CM/2018 – Programa Finicia – Pesqueira empreende. 

Direto de reembolso previsto na clausula 5.ª do Contrato de Atribuição 

de Apoios Financeiros à Criação de Postos de Trabalho (Finicia – 

Pesqueira Empreende) por incumprimento do contrato por parte do 

beneficiário Escalatemática, Unipessoal, Lda., no que se refere ao 

subsidio não reembolsável no montante de dois mil euros, atribuído 

como prémio à criação de novos postos de trabalho no concelho de S. 

João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


