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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 23 DE ABRIL DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 130/CM/2019 – Documentos de Prestação de Contas do exercício de 

2018. 

 

Colocados os documentos de prestação de contas do exercício de 2018 à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, submete-los à apreciação e aprovação do órgão 

deliberativo, de acordo com o que dispõe a alínea l), do n.º 1, do artigo 25.º, do 

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

de setembro. 

 

2. 131/CM/2019 – Grandes Opções do Plano e Orçamento – 1.ª Revisão. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar aqueles documentos e submete-los à 

apreciação e aprovação do órgão deliberativo, de acordo com o que dispõe a alínea l), 

do n.º 1, do artigo 25.º, do referido Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

 

3. 132/CM/2019 – Proposta de alteração à Grandes Opções do Plano n.º 5 

– 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. 133/CM/2019 – Proposta de alteração Orçamental n.º 5 – 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 



 

Página 2 de 6 

5. 134/CM/2019 – Caducidade do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 704/2019/DPOAU. 

6. 135/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação. 

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

706/2019/DPOAU. 

7. 136/CM/2019 – Destaque de parcela do prédio rústico sito na Rua do 

Cemitério, n.º 57, freguesia de Vale de Figueira, inscrito na matriz 

respetiva sob os artigos 416 e 936. 

 

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

683/2019/DPOAU. 

8. 137/CM/2019 – Isenção de taxas – Irmandade da Santa Casa da 

Misericórdia.  

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, 

aprovou, a isenção de taxas. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 680/2019/DAF. 

 

9. 138/CM/2019 –  Operação de loteamento urbano com obras de 

urbanização. 

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

723/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

10. 139/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

723/2019/DPOAU. 

 

 

G – PATRIMÓNIO 

11. 140/CM/2019 – Processo Municipal de venda de lotes de terreno do 

Seixo do Cadão – Lote 4. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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12. 141/CM/2019 – Processo Municipal de venda de lotes de terreno do 

Seixo do Cadão – Lote 12. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

13. 142/CM/2019 – Processo Municipal de venda de lote de terreno no 

Bairro do Torrão – Lote 12. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

14. 143/CM/2019 – Aquisição de imóvel. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a competência conferida ao 

órgão executivo pelo disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho. 

 

15. 144/CM/2019 – Hasta Pública para venda de automóveis. Em cumprimento da deliberação 122/CM/2019, tomada na reunião de 4 de abril, 

compareceu às 14 horas e 30 minutos o Chefe da Divisão, Paulo Jorge dos Santos 

Lopes Mendonça Tolda no Salão Nobre dos Paços do Municipio para a realização da 

hasta pública para arrematação de um veículo ligeiro de passageiros de cinco lugares, 

de marca Citroen, modelo Xantia (X18A00), com cilindrada 1905 cm3, a gasóleo, do 

ano de 1996, com a matricula 32-94-HP. 

Tendo sido presente um único concorrente para aquisição da viatura Xantia, pelo 

valor de 250.00€, Tiago Adelino Bessa Fonseca. 

Deliberado, por unanimidade adjudicar. 

16. 145/CM/2019 – Hasta pública para venda de automóveis. Em cumprimento da deliberação 122/CM/2019, tomada na reunião de 4 de abril, 

compareceu às 14 horas e 30 minutos o Chefe da Divisão, Paulo Jorge dos Santos 

Lopes Mendonça Tolda no Salão Nobre dos Paços do Municipio para a realização da 

hasta pública para arrematação de um veículo ligeiro de passageiros de cinco lugares, 

de marca Citroen, modelo C3, com cilindrada 1398 cm3, a gasóleo, do ano de 2008, 

com a matricula 27-FF-75. 

Tendo sido presente um único concorrente para aquisição da viatura c3, pelo valor de 

500.00€, António Luís Pinto Gonçalves Castanheira. 

Deliberado, por unanimidade adjudicar. 
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H – POLÍCIA 

17. 146/CM/2019 – Regulamento Municipal da Universidade Vida Ativa – 

UVA. 

Na sequência da deliberação 364/CM/2018, tomada na reunião de 16 de novembro de 

2018, e após apreciação pública do projeto do Regulamento Municipal da 

Universidade Vida Ativa – UVA, durante o qual não se verificou a apresentação de 

qualquer sugestão de alteração, foi deliberado, por unanimidade, submeter o mesmo 

na sua forma originária, sob a forma de proposta, à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

 

I – SECRETARIA  

18. 147/CM/2019 – Plano de Transportes escolares para o ano letivo de 

2019/2020. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

19. 148/CM/2019 – Cooperativa Agrícola de utilidade popular do 

Castanheiro do Sul – Regulamento Municipal de Apoio ao 

Cooperativismo. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

J – CULTURA E DESPORTO 

20. 149/CM/2019 – Concurso público – Aquisição de gás propano a granel. Colocada a proposta a votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

O – DIVERSOS 

21. 150/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 n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter 
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a nova 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. 

22. 151/CM/2019 – Autorização para participação do Município na 

Cooperativa. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, submeter à autorização da 

Assembleia Municipal, de acordo com o previsto na alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e no Regime Jurídico da Atividade 

Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 5/2012, na sua 

redação. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

23. 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 

24. 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; 
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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. 

 

25. 123/CM/2019 – Alteração da modalidade de venda de concurso para 

hasta pública. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

26. 124/CM/2019 – Contrato de cedência correspondente à fração C do 

mercado municipal. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – SECRETARIA 

27. 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 

28. 126/CM/2019 – Atribuição de subsídio. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

29. 127/CM/2018 – Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja de Vale de 

Figueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


