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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 414/CM/2018 – Antecipação do pagamento do vencimento de dezembro. 

 

Atenta a especificidade da época natalícia e do despacho do Senhor Presidente a 

conceder tolerância de ponto no dia 24, foi deliberado, por unanimidade, antecipar o 

pagamento do vencimento do mês de dezembro para o dia 21. 

 

2. 415/CM/2018 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 

15 – ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

3. 416/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 15 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

C  – HABITAÇÃO E URBANISMO 

4. 417/CM/2018 – Caducidade de Licenciamento.  Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2406/2018/DPOAU. 

5. 418/CM/2018 – Pedido de indeferimento do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

2447/2018/DPOAU. 
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6. 419/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação unifamiliar. 

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

2451/2018/DPOAU. 

7. 420/CM/2018 – Projeto de arquitetura para alteração ao processo 

inicial. 

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

2432/2018/DPOAU. 

8. 421/CM/2018 – Projeto de arquitetura para alteração ao processo 

inicial. 

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

2454/2018/DPOAU. 

9. 422/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de garagem e 

coberto. 

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

2435/2018/DPOAU. 

10. 432/CM/2018 – Operação de loteamento urbano com obras de 

urbanização – libertação do Remanescente da Caução. 

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

2448/CM/DPOAU. 

11. 424/CM/2018 – Construção da ETAR e estação elevatória para o 

aglomerado de Riodades. Auto de medição de trabalhos. 

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

2472/CM/DPOAU. 

12. 425/CM/2018 – Requalificação do edifício dos paços do concelho no 

âmbito da eficiência energética – aprovação do anteprojeto de melhoria 

energética do edifício dos paços do concelho (retificado).  Aprovação do 

anteprojeto (retificado). 

 

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

2589/CM/DPOAU. 

13. 426/CM/2018 – Requalificação da envolvente da Escola EB 2, 3 de São 

João da Pesqueira. Auto de medição dos trabalhos. 

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

2474/CM/DPOAU. 

14. 427/CM/2018 – Requalificação do pavilhão Gimnodesportivo no âmbito 

da eficiência energética – aprovação do anteprojeto (retificado). 

Aprovação do anteprojeto (retificado). 

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

2591/CM/DPOAU. 
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15. 428/CM/2018 – Requalificação das piscinas cobertas no âmbito da 

eficiência energética – aprovação do anteprojeto (retificado). aprovação 

do anteprojeto (retificado). 

 

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

2587/CM/DPOAU. 

16. 429/CM/2018 – Interface de São João da Pesqueira e da requalificação 

do Lugar do Convento na Vila de São João da Pesqueira. Auto de 

revisão de preços (provisória). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

17. 430/CM/2018 – Requalificação para melhoria de acessibilidade à ETAR, 

em Riodades. Auto de medição de trabalhos. 

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

2471/CM/DPOAU. 

 

G  – PATRIMÓNIO 

18. 431/CM/2018 – Revisão do tarifário de venda de água para 2019. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

19. 432/CM/2018 – Revisão do tarifário de saneamento para 2019. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

20. 433/CM/2018 – Revisão do tarifário dos serviços auxiliares de água e 

saneamento para 2019. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

H  – POLÍCIA 

21. 434/CM/2018 – Alteração ao regulamento de Obras e edificações 

urbanas de São João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao Regulamento de 

Obras e Edificações Urbanas de São João da Pesqueira e submete-lo a consulta 

pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2.ª 

série do Diário da República e na Internet, no sítio institucional do Municipio, 

devendo os interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do 
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projeto de regulamento dirigir, por escrito, as suas sugestões à Câmara Municipal. 

 

22. 435/CM/2018 – Alteração do Regulamento do Trânsito automóvel da 

vila de São João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao Regulamento de 

Trânsito automóvel da vila de São João da Pesqueira e submete-lo a consulta pública, 

para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do 

Diário da República e na Internet, no sítio institucional do Municipio, devendo os 

interessados, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do projeto de 

regulamento dirigir, por escrito, as suas sugestões à Câmara Municipal. 

 

 

I  – SECRETARIA 

23. 436/CM/2018 – Protocolo – Rede de Transportes públicos do concelho 

de São João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

J  – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

24. 437/CM/2018 – Atribuição de subsidio à Associação Filarmónica 

Cultural Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

L  – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

25. 438/CM/2018 – Revisão do tarifário de resíduos urbanos para 2019. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


