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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 66/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 2 – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi unanimidade, ratificar. 

2. 67/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 2 – 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. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 68/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

247/2019/DPOAU. 

4. 69/CM/2019 – Projeto de arquitetura para alteração no exterior de uma 

habitação. 

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

273/2019/DPOAU. 

5. 70/CM/2019 – Destaque de parcela do prédio rústico sito na “Rua de 

Fafide” ou “Cruzinha” da União de Freguesias de S. João da Pesqueira 

e Várzea de Trevões, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 638. 

 

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

312/2019/DPOAU. 
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6. 71/CM/2019 – Reconhecimento de interesse municipal. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

G – PATRIMÓNIO 

7. 72/CM/2019 – Arrendamento de armazém na Zona Industrial. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

8. 73/CM/2019 – Alteração ao trânsito nos dias da realização da Festa dos 

Saberes e Sabores do Douro. 

O Senhor Presidente, usando da competência prevista no artigo 35.º do n.º 3, do 

regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovou as seguintes alterações ao trânsito: 

 Nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2, 3,9 e 10 de março, fica condicionado o 

trânsito automóvel na Rua da Figueira; 

 De 21 de fevereiro a 12 de março, fica proibido o estacionamento e o 

trânsito automóvel na Rua Foral Velho (conforme assinalado na planta 

anexa). 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

9. 74/CM/2019 – Protocolo entre o Município de S. João da Pesqueira e a 

Associação de Fraternidade e Solidariedade Social l de Riodades. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à análise e 

deliberação da Assembleia Municipal, para efeitos de autorização dos compromissos 

plurianuais resultantes da presente proposta de adenda ao referido protocolo. 

 

10. 75/CM/2019 – Fixação dos preços para espetáculos no Cine-Teatro João 

Costa. 

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

nos termos da proposta contida na informação referida. 

    


