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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 350/CM/2018 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Pano n.º 14 

– 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. 351/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 14 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração Orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as explicações 

referidas na deliberação anterior. 

 

C  – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 352/CM/2018 – Caducidade de Licenciamento.  Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2251/2018/DPOAU. 

4. 353/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação sobre imóvel existente. 

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

2188/2018/DPOAU. 

5. 354/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

2272/CM/2018. 

6. 355/CM/2018 – Projeto de arquitetura para adaptação de espaço e 

comércio de produtos agrícolas  drogaria. 

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

2292/2018/DPOAU. 
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7. 356/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

2273/2018/DPOAU. 

8. 357/CM/2018 – Destaque  de parcela do prédio rústico sito no lugar de 

“Chão do Ferrão ou Forno da Telha”, na União de Freguesias de São 

João da Pesqueira e Várzea de Trevões , inscrito na matriz respetiva 

sob o artigo 148. 

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

2190/2018/DPOAU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

9. 358/CM/2018 – Construção da ETAR de Ôlas e acessos. 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. 

 

Atenta a informação 2263/2018/DPOAU respeitante à empreitada mencionada em 

epígrafe propõe-se: 

a) Aprovar o anúncio, 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 dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2018, 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.º 36-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 Botto, Chefe da Divisão de 

Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo, que presidirá o júri: 

 David Manuel Marques da Fonseca, Técnico Superior; 

 Carlos Serafim Oliveira Froufe, Técnico Superior. 

               Membros suplentes: 

 Domingos Coutinho Pereira Maduro, Técnico Superior; 

 Rute Alexandra Pereira de Azevedo, Técnico Superior. 

d) Designar o seguinte Gestor do Contrato: Rute Alexandra Pereira de 

Azevedo. 
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Assim, colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade. 

10. 359/CM/2018 – Requalificação da envolvente da Escola Eb 2, 3, de São 

João da Pesqueira. Auto de Medição de Trabalhos. 

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

2295/2018/DOMGU. 

11. 360/CM/2018 – Centro Cultural/Biblioteca Municipal. Receção 

definitiva – Proposta de realização de vistoria e de nomeação de 

comissão de vistoria. 

 

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

2277/2018/DPOAU. 

12. 361/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 medição de Trabalhos. 

 

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

2279/CM/DPOAU. 

13. 362/CM/2018 – Construção do acesso alternativo ao Largo do Torrão. 

Receção definitiva – Proposta de realização de vistoria e de nomeação 

de comissão de vistoria. 

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

2217/2018/DPOAU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

14. 363/CM/2018 – Escritura de justificação notarial dos prédios urbanos. Deliberado, por unanimidade solicitar à Assembleia Municipal, nos termos  do 

disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea i) do Regime Jurídico das Autarquias Locais e 

das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

autorização para o representante do Municipio de São João da Pesqueira ou o seu 

legal substituto, se este estiver impedido, através de procedimento de usucapião, 

adquirir os prédios urbanos inscritos na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões sob os artigos 1300 e 1718, 

concelho de São João da Pesqueira, uma vez que o valor patrimonial de cada um 

deles é superior a 1000 vezes a RMMG.  
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H – POLÍCIA 

15. 364/CM/2018 – Regulamento Municipal da Universidade Vida Ativa – 

UVA. 

De acordo com o previsto na alínea K) do n.º 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, conjugado 

com o disposto no n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto do Regulamento Municipal da 

Universidade Vida Ativa 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 

16. 365/CM/2018 – Proposta - Fixação dos preços da prestação de serviços 

ao público – S. João da Pesqueira na Rota do Turismo Fluvial.  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

17. 366/CM/2018 – Protocolo para enquadramento de pessoal destinado a 

integrar a equipa de intervenção permanente de Ervedosa do Douro. 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

18. 367/CM/2018 – Adega Cooperativa de Trevões – Regulamento 

Municipal de apoio ao cooperativismo. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


