MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 13 DE JUNHO DE 2019

ORDEM DE TRABALHO

DELIBERAÇÃO
A – CONTABILIDADE

1. 204/CM/2019 – Contração de empréstimo a longo prazo no valor de
3.838.279,88 euros.

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

2. 205/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 9
– 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.

3. 206/CM/2019 – Proposta de Alteração orçamental n.º 9 – 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.

4. 207/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 10
– 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, tendo em consideração as
explicações constantes da deliberação anterior.

5. 208/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 10 – 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
constantes da deliberação número 205/CM/2019.

6. 209/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 11
– 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
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constantes da deliberação número 205/CM/2019.
7. 210/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 11 – Ratificação do
Senhor Presidente.

Presente a referida proposta de alteração Orçamental e colocada à votação, foi
deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as explicações
constantes da deliberação número 205/CM/2019.

8. 211/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do n.º 12 –
Ratificação do Senhor Presidente.

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à
votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as
explicações constantes da deliberação número 205/CM/2019.

9. 212/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 12 – 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
constantes da deliberação número 205/CM/2019.

C – HABITAÇÃO E URBANISMO
10. 213/CM/2019 – Indeferimento do Licenciamento.

Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação
1012/2019/DPOAU.

11. 214/CM/2019 – Indeferimento do Licenciamento.

Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação
992/2019/DPOAU.

12. 215/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de
uma habitação.

Deliberado, por unanimidade,
1021/2019/DPOAU.

13. 216/CM/2019 – Auto de Vistoria respeitante a uma parede em mau
estado de conservação, do prédio urbano, sito na Rua Dr. Teófilo
Bernardes, n.º 42, em que a advertida Maria da Luz Anunciação Elias.

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no
auto de vistoria, de acordo com a informação 1036/2019/DPOAU.

aprovar,

de

acordo

com

a

informação
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E – OBRAS NO CONCELHO
14. 217/CM/2019 – Procedimento para a formação de contrato para a
empreitada de pavimentação de caminhos em calçada no concelho de
São João da Pesqueira – Proposta de aprovação de anúncio, programa
de concurso, caderno de encargos, abertura de procedimento e
designação do júri do procedimento e do gestor de contrato.

Atenta a informação 1080/2019/DPOAU respeitante à empreitada mencionada em
epígrafe propõe-se:
a) Aprovar o anúncio, programa de concurso, o caderno de encargos (cláusulas
jurídicas e especificações técnicas) e o projeto de execução;
b) Mandar proceder à abertura de concurso público, nos termos do disposto no
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 42/2017, de 30 de
novembro;
c) Designar o seguinte júri do procedimento:
Membros efetivos:
 Pedro Custódio Vaz Donas Botto, Chefe da Divisão de Planeamento,
Obras, Ambiente e Urbanismo, que presidirá ao júri;
 David Manuel Marques da Fonseca, Técnico Superior;
 Domingos Coutinho Pereira Maduro, Técnico Superior;
Membros Suplentes:
 Rute Alexandra Pereira de Azevedo, Técnica Superior;
 Rui Ferreira Abrunhosa, Secretário de apoio à Vereação.
d) Designar o seguinte Gestor do Contrato: Pedro Custódio Vaz Donas Botto.
Assim, colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.

15. 218/CM/2019 – Procedimento para a formação de contrato para a
empreitada de pavimentação de caminhos em betuminoso no concelho de
S. João da Pesqueira – Proposta de aprovação de anúncio, programa de
concurso, caderno de encargos, abertura de procedimento e do gestor do
contrato..

Atenta a informação 1044/2019/DPOAU respeitante à empreitada mencionada em
epígrafe propõe-se:
e) Aprovar o anúncio, programa de concurso, o caderno de encargos (cláusulas
jurídicas e especificações técnicas) e o projeto de execução;
f) Mandar proceder à abertura de concurso público, nos termos do disposto no
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de
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29 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 42/2017, de 30 de
novembro;
g) Designar o seguinte júri do procedimento:
Membros efetivos:
 Pedro Custódio Vaz Donas Botto, Chefe da Divisão de Planeamento,
Obras, Ambiente e Urbanismo, que presidirá ao júri;
 David Manuel Marques da Fonseca, Técnico Superior;
 Domingos Coutinho Pereira Maduro, Técnico Superior;
Membros Suplentes:
 Rute Alexandra Pereira de Azevedo, Técnica Superior;
 Rui Ferreira Abrunhosa, Secretário de apoio à Vereação.
h) Designar o seguinte Gestor do Contrato: Pedro Custódio Vaz Donas Botto.
Assim, colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar.
16. 219/CM/2019 – Procedimento para a formação de contrato para a
empreitada de pavimentação de caminhos em betuminoso no concelho
de São João da Pesqueira – Proposta de aprovação de anúncio,
programa de concurso, caderno de encargos e abertura de procedimento
– retificação da informação n.º 1044.

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

H – POLÍCIA
17. 220/CM/2019 – Alteração ao trânsito nos dias 22, 23 e 24 de junho –
festividades de São João - Ratificação de decisão de decisão do Senhor
Presidente.

Realizando-se nos dias 22, 23 e 24 de junho as festividades do S. João e dada a
necessidade de se proceder a alterações ao trânsito de forma a permitir a sua
realização, foi deliberado por unanimidade, efetuar as seguintes alterações:
 Das 18h00 à 20h30 do dia 22 de junho, fica condicionado o trânsito na Av.
Marquês de Soveral (desde a Rotunda ao lado do Edifício da Câmara
Municipal até à Praça do Marquês), devido ao desfile das marchas infantis.
 Das 18h00 às 20h30 dia 23 de junho, fica condicionado o trânsito na Av.
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Marquês de Soveral (desde a Rotunda ao lado do Edifício da Câmara
Municipal até à Praça do Marquês), devido ao desfile das marchas a
concurso.
 Das 20h00 do dia 23 de junho às 02h00 do dia 24 de junho, fica proibido op
trânsito e o estacionamento na Av. Marquês de Soveral em frente ao Edifício
do Tribunal, devido ao lançamento do fogo de artificio.
 Das 14h00 até às 20h30 do dia 24 de junho, durante a Procissão de S. João,
fica condicionado o trânsito automóvel e proibido o estacionamento nas
seguintes ruas: Rua de S. João, Av. Marquês de Soveral (a partir da Rotunda
até ao Cruzamento da Rua de S. Tiago), Rua de S. Tiago, Rua Dr. Francisco
José Bernardes, Adro de St.ª Maria, Rua da Cruz, Rua General Humberto
Delgado, Largo do Torrão, Rua Dr. Paradela de Oliveira e Rua da Figueira.
Trânsito proibido na Rua da Devesa, exceto moradores, entre as 14h00 e as 17h30.
Deliberado, por unanimidade, aprovar.
F – FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
18. 221/CM/2019 – Justificação de falta do Senhor Presidente Manuel
António Natário Cordeiro.

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Presidente, Manuel
António Natário Cordeiro, à reunião ordinária de 30 de maio de 2019.

19. 222/CM/2019 – Transferências de competências para os órgãos
municipais. Quadro de transferências e competências para os órgãos
municipais nos domínios da proteção e saúde animal e segurança dos
alimentos.

Deliberado, por unanimidade, submeter à deliberação da Assembleia Municipal a
proposta de não aceitação da transferência destas competências para o Município.

I – SECRETARIA
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20. 223/CM/2019 – Fixação do número e valor das bolsas de estudo por
mérito para o ano letivo de 2018/2019.

Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
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