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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 315/CM/2018 – Proposta de alteração às grandes opções do plano n.º 12 

– 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. 316/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 12 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade ratificar, tendo em consideração tendo em consideração 

as explicações referidas na deliberação anterior.  

 

C  – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 317/CM/2018 – Indeferimento do pedido de informação prévia para 

construção de uns arrumos agrícolas. 

Deliberado, por unanimidade, indeferir de acordo com a informação 

1912/2018/DPOAU. 

4. 318/CM/2018 – Projeto de arquitetura para ampliação de uma 

habitação. 

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

2078/2018/DPOAU. 

5. 319/CM/2018 – Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2064/2018/DPOAU. 

6. 320/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

2088/2018/DPOAU: 
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7. 321/CM/2018 – Isenção de taxas para ampliação de equipamento Social 

para implementação de ERPI (Estrutura Residencial para Idosos). 

Deliberado, por unanimidade, ratificar, de acordo com a informação 2136/2018/DAF. 

8. 322/CM/2018 – Operação de Loteamento urbano com obras de 

urbanização, prestação de caução – hipoteca sobre lotes.  

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

2098/2018/DPOAU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

9. 323/CM/2018 – Requalificação do edifício dos Paços do concelho no 

âmbito da eficiência energética do edifício dos Paços do Concelho 

(retificado). 

 

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

2099/2018/DPOAU. 

10. 324/CM/2018 – Proposta de aprovação de anúncio, programa de 

concurso, caderno de encargos, abertura de procedimento por concurso 

público e designação do júri do procedimento e do gestor do contrato. 

             

Colocada a proposta a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.  

 

F – FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

11. 325/CM/2018 – Alteração da data de realização da próxima reunião. Em virtude da data prevista para a próxima reunião, dia 1 de novembro, coincidir 

com feriado, foi deliberado, por unanimidade, antecipar a sua realização para 31 de 

outubro, quarta-feira, quarta-feira, às 18horas. 

 

G – PATRIMÓNIO 

12. 326/CM/2018 – Proposta de contrato de comodato – Municipio de São 

João da Pesqueira e Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São 

João da Pesqueira – antiga escola primária de Nagoselo do Douro. 

Deliberado, por unanimidade aprovar, nos termos do disposto nas alíneas g), u) e ee) 

do número 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho. 
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13. 327/CM/2018 – Proposta de contrato de comodato – Municipio de São 

João da Pesqueira e Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de São 

João da Pesqueira – antiga escola primária de Soutelo do Douro. 

Deliberado, por unanimidade aprovar, nos termos do disposto nas alíneas g), u) e ee) 

do número 1, do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho. 

 

H – POLÍCIA 

14. 328/CM/2018 – Regulamento Municipal da Universidade Vida Ativa – 

UVA. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 98.º do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro, dar inicio ao procedimento para elaboração do Regulamento Municipal da 

Universidade Vida Ativa, sendo que a publicitação da iniciativa procedimental será 

efetuada no sítio institucional do Municipio, devendo os interessados constituir-se 

como tal, no procedimento, no prazo 10dias úteis, a contar da data da publicitação do 

aviso, com vista a apresentar os seus contributos para a elaboração das alterações ao 

mencionado Regulamento, devendo o contributo apresentado para a elaboração da 

alteração ao Regulamento ser formalizado por escrito em requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara. 

 

I – SECRETARIA 

15. 329/CM/2018 – Atribuição da bolsa de estudo por mérito respeitante ao 

ano letivo de 2017/2018. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir a bolsa de mérito aos seguintes candidatos, em 

conformidade com o artigo 27.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas 

de Estudo a Alunos do Ensino Superior Público. 

Nestes termos, foi deliberado, por unanimidade, atribuir a bolsa de mérito aos 

seguintes candidatos: 

 Inês Elvira Caria Rodrigues; 

 Mariana Figueira Ribeiro; 

 Celso André Borges Ventura; 

 João Bernardo Nunes Simão; 

 Filipa Alexandra Barbosa Balça 
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J – CULTURA E DESPORTO 

16. 330/CM/2018 – Universidade Vida Ativa – (UVA) – Plano de Atividades 

2018/2019. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


