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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 04 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 108/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no 

valor de 142.000 euros – aprovação da minuta do contrato de 

empréstimo e revogação da deliberação n.º 78/CM/2019. 

 

Colocada à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de 

empréstimo e revogar a deliberação 78/CM/2019. 

2. 109/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no 

valor de 718.000 euros – aprovação da minuta do contrato de 

empréstimo e revogação da deliberação n.º 79/CM/2019. 

 

Colocada à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de 

empréstimo e revogar a deliberação 79/CM/2019. 

3. 110/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 4 

– 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. 111/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 4 – 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. 112/CM/2019 – Projeto de arquitetura para  construção de uma 

habitação. 

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

584/2019/DPOAU. 
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6. 113/CM/2019 – Caducidade do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

606/2019/DPOAU. 

7. 114/CM/2019 – Projeto de arquitetura para construção de um pavilhão 

para armazém. 

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

623/2019/DPOAU. 

8. 115/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação.  

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

545/2019/DPOAU. 

9. 116/CM/2019 –  Destaque de parcela do prédio rústico sito no Casal da 

Seara, na freguesia de Ervedosa do Douro, inscrito na matriz respetiva 

sob o artigo 302. 

 

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

631/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

10. 117/CM/2019 – Proposta de aprovação de 3.ª prorrogação graciosa 

sobre o prazo de execução da empreitada. 

Atento o parecer da entidade fiscalizadora e a informação 566/CM/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa do prazo da empreitada 

por 45 dias de calendário. 

 

11. 118/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos.   

 

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

619/2019/DPOAU. 

12. 119/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

620/2019/DPOAU. 

13. 120/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

621/2019/DPOAU. 
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F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

14. 121/CM/2018 – 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 

15. 122/CM/2019 – Hasta pública para venda de automóveis – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

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

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

informou da abertura de hasta pública para venda de automóveis. 

Lote 1: Veículo ligeiro de passageiros de 5 lugares, de marca CITROEN, modelo 

XANTIA (X18A00), com cilindrada 1905 cm3, a gasóleo, do ano 1996 e com a 

matrícula 32-94-HP; 

Lote 2: Veículo ligeiro de passageiros de 5 lugares, de marca CITROEN, modelo C3, 

com cilindrada 1398 cm3, a gasóleo, do ano 2008 e com a matricula 27-FF-75. 

1 – Preço Base de Licitação de cada lote: Lote 1 – 100,00 € (cem euros), Lote 2 – 

500,00 € (quinze euros); 

Lanços:25,00€ (vinte e cinco euros); 

3 – Condições de pagamento: o pagamento será realizado integralmente, no dia da 

licitação; 

4 – Examinação das viaturas: as viaturas podem ser examinados pelos interessados no 

período de 25 março a 5 de abril de 2019, de segunda a sexta-feira no horário das 

08h30 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, no Estaleiro deste Municipio, na Zona 

Industrial Alto do Lameirão em Espinho, União de Freguesias de São João da 

Pesqueira e Várzea de Trevões, concelho de São João da Pesqueira, para o efeito 

devem marcar através do contato 254 489 999. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 
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16. 123/CM/2019 – Alteração da modalidade de venda de concurso para 

hasta pública. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

17. 124/CM/2019 – Contrato de cedência correspondente à fração C do 

mercado municipal. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – SECRETARIA 

18. 125/CM/2019 – Atribuição de bolsas de estudo de apoio social para o 

ano letivo de 2018/2019. 

Foi 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. 

 

J – ASSOCIAÇÕES 

19. 126/CM/2019 – Atribuição de subsídio. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

20. 127/CM/2018 – Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja de Vale de 

Figueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


