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   Livro N.º 38 
 

      ACTA N.º  3/2011                 
        ACTA   DA   REUNIÃO   ORDINÁRIA   DA   CÂMARA 
        MUNICIPAL DE S. JOÃO DA PESQUEIRA, REALIZADA 
         EM 3 DE FEVEREIRO DE 2011.     

 
 

 
 No dia três de Fevereiro de dois mil e onze, nesta Vila de S. João da 
Pesqueira, no Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu-se a Câmara 
Municipal sob a Presidência do Senhor José António Fontão Tulha, estando 
presentes os Senhores Vereadores Doutora Marcolina Adelaide Ferreira 
Sequeira, Vice-Presidente, João Manuel Mendes Oliveira, Nelson Augusto 
Castro e Doutor José Vítor Fernandes Sobral.__________________________________ 
 

 
ABERTURA DA REUNIÃO:-_______________________________________________ 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram quinze horas._____ 

 
 

------------------------PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------ 
  
O Senhor Vereador João Manuel Mendes Oliveira manifestou a sua 

discordância com a decisão do Senhor Presidente de, por despachos seus, ter 
procedido à mobilidade interna de quatro assistentes técnicos para 
coordenadores técnicos.____________________________________________________ 

Referiu, nomeadamente, que a progressão dos assistentes técnicos a 
coordenadores técnicos deveria ter sido efectuada por concurso, colocando, 
assim, em igualdade todos aqueles que estivessem em condições de 
concorrer, e não por decisão do Senhor Presidente.___________________________          

 
O Senhor Presidente replicou, afirmando que o fez tendo em conta, por 

um lado, uma proposta dos serviços nesse sentido, e, por outro lado, o 
princípio da valorização dos funcionários como forma de potenciar a 
motivação dos mesmos. Acrescentou que esta situação tem carácter 
precário, com a duração prevista de um ano, cuja consolidação dependerá 
sempre do mérito revelado pelos funcionários abrangidos pela medida._______ 

 
O Senhor Vereador Doutor José Vítor Fernandes Sobral interveio para 

referir que o município de S. João da Pesqueira é um dos municípios que 
menos funcionários per capita tem, circunstância que justifica de per si e 
globalmente a sua qualidade. Neste enquadramento, entende que sempre 
que o quadro legal o permita, dever-se-á equacionar a valorização objectiva 
de todos aqueles que tenham condições para obter esse desiderato._________ 

No que respeita àquela decisão, referiu que dentro de um quadro 
formal se escusava a tecer quaisquer juízos de valor visto se ter tratado apenas 
e tão-só de uma posição levada a cabo por quem, no caso o Senhor 
Presidente, tem essa competência e que por si só a pode viabilizar.___________ 



 

 

20

 

     
 

------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------- 
 
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:-______________________________________ 
Presente o resumo diário da Tesouraria, de ontem, no qual se verifica 

que o total das disponibilidades em dotações orçamentais é da importância 
de quatrocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete euros e 
trinta e quatro cêntimos._____________________________________________________  

 
 
54/CM/2011 – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:-__________ 
Foi patente a acta n.º 2/2011, da reunião ordinária realizada no dia 20 

de Janeiro, previamente distribuída a todos os membros, pelo que foi 
dispensada a sua leitura, a qual depois de aprovada, por unanimidade, foi 
assinada pelos membros presentes.__________________________________________ 
 
 

I – SECRETARIA 
          
            I-2.4 – BOLSAS DE ESTUDO:-____________________________________________ 
             
 55/CM/2011 – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ANO LECTIVO 
DE 2010/2011:-_______________________________________________________________ 

Foi presente à reunião o relatório de análise das candidaturas à 
atribuição de bolsas de estudo para o ano lectivo de 2010/2011.______________ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido relatório e, de acordo 
com o mesmo, seleccionar os seguintes alunos para atribuição de bolsas de 
estudo:______________________________________________________________________ 

- Catarina Sofia Costa Feição;_______________________________________ 
- Daniela Cristina Custoias Correia;___________________________________ 
- Diogo Miguel Ramos Santos Monteiro;______________________________ 
- Mariana Alice Monteiro da Costa Pinto;_____________________________ 
- Mariana Freixo de Sousa;___________________________________________ 
- Miguel Veiga Varela;_______________________________________________ 
- Paulo Alexandre Ribeiro Bito;_______________________________________ 
- Paulo Daniel Camilo Rodrigues;_____________________________________ 
- Patrícia Alexandra Martins Mendes;_________________________________ 
- Ricardo Emanuel Moutinho Calçarão.______________________________ 
Os candidatos seleccionados que venham a obter de qualquer outra 

entidade bolsa de estudo ou benefício equivalente de valor igual ou superior, 
desistirão, obrigatoriamente, da bolsa de estudo atribuída pela Câmara 
Municipal.___________________________________________________________________ 
 

 
F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
F-4.3 – FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL:-_____________________ 

 



 

 

21

 

56/CM/2011 – APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA:-___________ 
O Senhor Presidente apresentou uma proposta de aprovação em 

minuta das deliberações destinadas a ter eficácia externa, nos termos e para 
os efeitos previstos nos números três e quatro do artigo noventa e dois da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro.___________________________________________________________________ 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.__________________________ 
 
 
ASSUNTOS URGENTES A QUE SE REFERE O ARTIGO 83.º DA LEI N.º 169/99, 

DE 18 DE SETEMBRO:-_________________________________________________________ 
Reconhecida, por unanimidade, a urgência de deliberação imediata 

sobre os seguintes assuntos:__________________________________________________ 
 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 
 

C-3 – LICENÇAS DE OBRAS, OCUPAÇÃO E HABITAÇÃO DE EDIFÍCIOS:-____ 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL – MEDIDAS PREVENTIVAS – 
CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE 
COMPARTES:-________________________________________________________________ 
 

57/CM/2011 – AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE COMPARTES:-_______________ 
Presente um requerimento de Carlos Alberto Ribeiro, solicitando nos 

termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, 
emissão de parecer relativamente à compra de 1/2 do prédio rústico inscrito 
na respectiva matriz sob o artigo 173, sito no lugar de “Cheira”, freguesia de 
Pereiros._____________________________________________________________________ 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos 
termos da informação 30/2011/DOPSU._______________________________________ 
 

 
DESTAQUE DE PARCELA:-Foi presente o pedido de destaque de parcela 

a seguir mencionado, sobre o qual foi tomada a seguinte deliberação:________ 
 
58/CM/2011 – N.º 2/2011, de Argentina de Jesus Azevedo e Florice Rosa 

de Azevedo, na freguesia de Espinhosa. Requerem destaque de parcela do 
prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o artigo 209, sito no lugar de 
“Hortas”, freguesia de Espinhosa._____________________________________________  

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da 
informação 32/2011/DOPSU._________________________________________________ 

 
 

E – OBRAS  DO CONCELHO 
 

E-3.88 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA DIREITA, EM S. JOÃO DA 
PESQUEIRA:-_________________________________________________________________ 
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59/CM/2011 – 2.ª REVISÃO DO PLANO DE TRABALHOS E RESPECTIVOS 
MAPA DE MÃO-DE-OBRA, MAPA DE EQUIPAMENTOS E PLANO DE PAGAMENTOS:- 

Constatando-se um atraso na execução da obra face ao plano de 
trabalhos revisto na sequência da deliberação 384/CM/2010, tomada na 
reunião de 28 de Outubro de 2010, que aprovou uma prorrogação legal de 
vinte e um dias, foram presentes o plano de trabalhos, acompanhado dos 
respectivos mapa de mão-de-obra, mapa de equipamentos e plano de 
pagamentos, objecto de uma segunda revisão, de forma a adequá-los ao 
real desenvolvimento dos trabalhos.__________________________________________ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 
25/2011/DOMGU.____________________________________________________________ 
 
 

ENCERRAMENTO:-Nada mais havendo a tratar na presente reunião, o 
Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos eram dezasseis horas e 
trinta minutos. Para constar se lavrou a presente acta sob a responsabilidade 
do Chefe da Divisão Financeira, José Carlos Teixeira dos Santos, de acordo 
com a deliberação 32/CM/2010, tomada na reunião de quatro de Fevereiro 
de dois mil e dez, o qual assistiu ao desenrolar dos trabalhos, e que vai ser 
assinada pelo Senhor Presidente, Senhores Vereadores e por mim, Chefe de 
Divisão, servindo de Secretário, que a elaborei._______________________________ 
 

O Presidente,  
 
 

Os Vereadores, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

O Secretário, 
 


