
 

Página 1 de 4 

                 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 27  DE JUNHO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 226/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 13 

e 14 – 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.  

2. 227/CM/2019 – Proposta de Alteração orçamental n.º 13 e 14 – 

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 anterior. 

 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

3. 228/CM/2019 – Caducidade do Licenciamento.  

 

Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1076/2019/DPOAU. 

4. 229/CM/2019 – Caducidade do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1077/2019/DPOAU. 

5. 230/CM/2019 – Caducidade do Licenciamento Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1107/2019/DPOAU. 
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6. 231/CM/2019 – Constituição de compropriedade – Retificação da 

informação n.º 888/2019/DPOAU. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a retificação. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

7. 232/CM/2019 – Adaptação da Casa de Santa Maria para ninho de 

associações. Receção definitiva – Auto de Vistoria – Proposta de decisão. 

Atento o proposto na informação 1108/2019/DPOAU, foi deliberado, por 

unanimidade: 

a) Indeferir a receção definitiva da empreitada referida em epígrafe empresa 

ARR – Sociedade de Construções Augusto Rocha Reis, Lda.; 

b) Conceder o prazo de 90 dias para execução das correções das anomalias 

verificadas, incluindo uma fase prévia de apresentação de soluções. 

 

 

F – FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

8. 233/CM/2019 – Quadro de Transferências de competências para os 

órgãos municipais do domínio das vias de comunicação. 

Deliberado, por unanimidade, submeter à deliberação da Assembleia Municipal a 

proposta de aceitação da transferência da competência para o Municipio relativa à 

gestão dos troços de estradas desclassificadas pelo Plano Rodoviário Nacional, em 

concreto da Estrada Nacional 222/3, entre S. João da Pesqueira e Ferradosa, desde que 

seja atribuída a verba que se venha a apurar como necessária para proceder à adequada 

e integral requalificação da mesma. 

 

9. 234/CM/2019 – Junta de Freguesia de Vale de Figueira – Atribuição de 

Subsidio. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Vale de Figueira no valor de 

80.000,00€ (oitenta mil euros) para esse fi, nos termos conjugados da alínea j), do n.º 

1, do artigo 25.º e da alínea ccc), 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 sua redação atual. 
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G – PATRIMÓNIO 

10. 235/CM/2019 – Cedência da exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta, no complexo desportivo da mata do cabo – adjudicação – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

11. 236/CM/2019 – Cedência da exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta, no complexo desportivo na mata do cabo – aprovação da 

minuta do contrato – ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

12. 237/CM/2019 – Concurso Público Internacional para aquisição de 

energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial e iluminação 

pública, para o ano de 2019. 

Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal autorização prévia para 

a assunção dos compromissos plurianuais inerentes ao contrato a celebrar, de acordo 

com o previsto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 

(regime jurídico da realização das despesas públicas) e na alínea c) do n.º 1 do artigo 

22.º  do Decreto –Lei n.º 197/99, de 8 de junho (regime jurídico da realização  das 

despesas públicas) e na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º 

 

 

I – SECRETARIA 

13. 238/CM/2019 – Programa Finicia – Pesqueira empreende.  

Carlos Manuel Vilar Malta solicita autorização para que, no âmbito do 

programa Finicia – Pesqueira Empreende, seja autorizado a desenvolver 

a sua atividade através de uma sociedade e não como Empresário em 

Nome Individual. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, uma vez que os pressupostos do apoio se 

mantêm inalterados. 
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J – CULTURA E DESPORTO 

14. 239/CM/2019 – Concurso público – Aquisição de gás propano a granel – 

Proposta de adjudicação e da respetiva minuta do contrato. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


