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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 38/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no valor 

de 142.000€. 

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

2. 39/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no valor 

de 718 mil euros. 

Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por maioria, aprovar, com o voto 

contra do Senhor Vereador Eduardo Jorge Pereira Rocha. 

3. 40/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 1 – 

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. 

4. 41/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 1 – 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 

5. 42/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de 

uma habitação. 

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

177/2019/DPOAU. 

6. 43/CM/2019 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 133/2019/DPOAU.  
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7. 44/CM/2019 – Constituição de Compropriedade. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 189/2019/DPOAU. 

8. 45/CM/2019 - Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 210/2019/DPOAU. 

9. 46/CM/2019 – Constituição de Compropriedade – Retificação da 

informação n.º 2715/DPOAU. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a retificação. 

10. 47/CM/2019 – Queixa de Insalubridade – Auto de Vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no 

auto de vistoria, de acordo com a informação 180/2019/DPOAU. 

11. 48/CM/2019 – Queixa de Insalubridade – Auto de Vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no 

auto de vistoria, de acordo com a informação 175/2019/DPOAU. 

12. 49/CM/2019 -  Pedido de receção definitiva de obras de urbanização e 

libertação de 10% da respetiva caução. 

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

211/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

13. 50/CM/2019 – Requalificação da envolvente da escola Eb 2, 3, de São 

João da Pesqueira - Proposta de aprovação de 2.ª prorrogação de prazo 

graciosa sobre o prazo de execução da empreitada. 

 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 166/CM/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, aprovar a 2.ª prorrogação graciosa do prazo da 

empreitada por 45 dias de calendário. 

14. 51/CM/2019 - 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 

191/2019/DPOAU. 

15. 52/CM/2019 – Centro Cultural/Biblioteca Municipal – Receção 

definitiva – Auto de Vistoria 

Atento o proposto na informação 149/2019/DPOAU, foi deliberado, por 

unanimidade: 

a) Indeferir o pedido de liberação da caução, apresentado pelo adjucatário da 
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empreitada referida em epígrafe, Santana & CA, S.A.. 

b) Conceder o prazo de 15 dias para execução das correções das anomalias 

verificadas, incluindo uma fase prévia de apresentação de soluções. 

 

G – PATRIMÓNIO 

16. 53/CM/2019 – Abertura de concurso para venda e arrendamento de 

habitação municipal – aprovação de preços de renda. 

Face ao exposto, colocada à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – SECRETARIA 

17. 54/CM/2019 – Atribuição de Bolsas de estudo de apoio social para o ano 

letivo de 2018/2019. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de bolsas de estudo social para o 

ano letivo 2018/2019 aos alunos selecionados em conformidade com a informação 

apresentada e dar inicio à audição prévia. 

 

18. 55/CM/2019 – Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 

de São João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos conjugados do n.º 2, do artigo 10.º do Decreto –Lei n.º 76/2017, de 17 de 

agosto e alínea h), do n.º 1, do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

 

O – DIVERSOS 

19. 56/CM/2019 – Regime Jurídico do serviço público de transportes de 

passageiros – contrato Interadministrativo de delegação de 

competências. 

 

Deliberado, por unanimidade,  nos termos do disposto na alínea ccc), do n.º 1, do 

artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais 

(RJAL), aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, submeter a minuta do 

Contrato  Interadministrativo de Delegação de Competências à Assembleia 

Municipal, para efeitos de autorização de celebração do mesmo, em cumprimento do 

estipulado na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º do RJAL. 
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20. 57/CM/2019 – Constituição de associação de municípios de fins 

específicos. 

 Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter 

os Estatutos e o Contrato Interadministrativo à aprovação da Assembleia Municipal, 

em conformidade com a proposta apresentada.  

    


