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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 7 DE MARÇO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 78/CM/2019 –  Contração de empréstimo a médio e longo prazo no 

valor de 142.000 euros – minuta do contrato. 

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

2. 79/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no valor 

de 718.000 euros – minuta de contrato. 

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

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 80/CM/2019 – Construção de uns Wc´s Públicos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

420/2019/DPOAU. 

4. 81/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução parcial de uma 

habitação. 

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

419/2019/DPOAU. 

5. 82/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução parcial de uma 

habitação. 

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

378/2018/DPOAU. 

6. 83/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de um pavilhão 

para venda de matérias de construção. 

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

347/2019/DPOAU. 
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7. 84/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação. 

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

345/2019/DPOAU. 

8. 85/CM/2019 – Anulação de 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 

392/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

9. 86/CM/2019 – Requalificação da envolvente da escola EB2, 3 de São 

João da Pesqueira. – Auto de medição de trabalhos. 

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

374/2019/DPOAU. 

10. 87/CM/2019 – Construção da Biblioteca Municipal e Centro Escolar de 

São João da Pesqueira. – Proposta de realização de nova vistoria para a 

receção definitiva da obra, nos termos do regime normal do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

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

358/2019/DPOAU. 

11. 88/CM/2019 – Adaptação da Casa de Santa Maria para ninho de 

associações. – Notificação de vistoria de receção definitiva. 

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

154/2019/DPOAU. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

12. 89/CM/2019 – Justificação de falta do Senhor Vereador Jorge Manuel 

da Fonseca Andrade. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vereador, Jorge 

Manuel da Fonseca Andrade, à reunião ordinária de 21 de fevereiro de 2019.  

 

G – PATRIMÓNIO 
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13. 90/CM/2019 – Pedido de denúncia do contrato de cedência 

correspondente à fração C do Mercado Municipal. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

14. 91/CM/2019 – Santa Casa da Misericórdia de São João da Pesqueira – 

Atribuição de subsídio. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


