MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 22 DE AGOSTO DE 2019

ORDEM DE TRABALHO

DELIBERAÇÃO
A – CONTABILIDADE

1. 295/CM/2019 – Informação do Auditor Externo referente ao 1.semestre
de 2019.

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento.

2. 296/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 18
– 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. 297/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 18 – 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
4. 298/CM/2019 – Caducidade do licenciamento.

Deliberado, por unanimidade,
1474/2019/DPOAU.

aprovar,

de

acordo

com

a

informação

5. 299/CM/2019 – Construção de um armazém em área abrangida por
Plano Diretor Municipal.

Deliberado, por unanimidade,
1515/2019/DPOAU.

aprovar,

de

acordo

com

a

informação
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6. 300/CM/2019 – Auto de vistoria respeitante a um imóvel em estado de
degradação, do prédio urbano, sito na Rua da Misericórdia, n.º 2 em S.
João da Pesqueira, em que o advertido Stephan Diogo Ferreira Helena.

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no
auto de vistoria de acordo com a informação 1519/2019/DPOAU.

7. 301/CM/2019 - Auto de vistoria respeitante a um imóvel em estado de
degradação, do prédio urbano, sito na Rua Miguel Torga, em S. João da
Pesqueira, em que o advertido Maria de Jesus Cardoso dos Santos.

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no
auto de vistoria de acordo com a informação 1378/2019/DPOAU.

8. 302/CM/2019 - Auto de vistoria respeitante a um imóvel em estado de
degradação, do prédio urbano, sito na Rua Adiante, n.º 14 - Vilarouco,
em que o advertido Francisco Manuel Sequeira Lemos.

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no
auto de vistoria de acordo com a informação 1528/2019/DPOAU.

9. 303/CM/2019 – Destaque de parcela do prédio rústico sito na Rua de
Fafide.

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos
1415/2019/DPOAU.

10. 304/CM/2019 – Isenção de taxas.

Deliberado, por unanimidade aprovar.

da informação

E – OBRAS NO CONCELHO
11. 305/CM/2019 – Construção da Etar de Ôlas e acessos. Auto de medição
de Trabalhos.

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos
1422/2019/DPOAU.

da informação

12. 306/CM/2019 - Construção da Etar de Ôlas e acessos. Auto de medição
de Trabalhos.

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos
1482/2019/DPOAU.

da informação
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F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
13. 307/CM/2019 – Justificação de falta do Senhor Vereador Eduardo Jorge
Pereira Rocha.

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Eduardo Jorge Pereira
Rocha.

G – PATRIMÓNIO
14. 308/CM/2019 – Contrato de cedência correspondente à fração C do
Mercado Municipal.

Deliberado, por unanimidade, aprovar.

H – POSTURAS E REGULAMENTOS
15. 309/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia 1 de setembro para
realização da feira da Senhora do Monte – Ratificação de decisão do
Senhor Presidente.

Realizando-se no dia 1 de setembro, nas artérias centrais da Vila de S. João da
Pesqueira, a tradicional Feira da Senhora do Monte e dada a necessidade de se
condicionar o trânsito de forma a permitir a sua realização, foi deliberado, por
unanimidade, efetuar as seguintes alterações ao trânsito:
 Av. Marquês de Soveral (no troço compreendido entre o Tribunal e a
Rotunda da Câmara Municipal);
 Rua da Figueira;
 Rua do Foral Velho;
 Largo 25 de abril;
 Praça de Santa Maria;
 Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, Rua Miguel Torga e Rua da Devesa.
Nestas artérias, fica proibido, onde o não seja, o trânsito automóvel e estacionamento
no período entre as 01h00 e as 14h00 do dia 1 de setembro.
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16. 310/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia 1 de setembro para
realização das corridas de cavalos: - Ratificação de decisão do Senhor
Presidente.

Realizando-se no dia 1 de setembro as tradicionais corridas de cavalos e por forma a
aumentar a segurança da circulação de pessoas junto ao recinto, foi deliberado, por
unanimidade, efetuar as seguintes alterações ao trânsito na Vila de S. João da
Pesqueira:
 Rua João Manuel Fernandes de Oliveira,
 Rua Sequeira Costa (até ao cruzamento com o caminho do Caga Fogo)
Nestas artérias, fica proibido, onde o não seja, o trânsito automóvel e estacionamento
no período das 12h00 e as 19h00 do dia 1 de setembro, domingo.
Deliberado, por unanimidade aprovar.

17. 311/CM/2019 – Alteração ao trânsito no dia 1 de setembro para
realização da tourada – ratificação de decisão do Senhor Presidente.

Realizando-se mais uma vez a tradicional Tourada na Vila de S. João da Pesqueira por
forma a garantir a segurança da circulação de pessoas junto ao recinto, foi deliberado,
por unanimidade, proibir o trânsito automóvel e o estacionamento na Rua General
Ramalho Eanes (desde a entrada do Complexo Desportivo da Mata do Cabo), no
período das 16h00 às 24h00 do dia 1 de setembro.

18. 312/CM/2019 – Alteração ao trânsito para realização da Vindouro/Festa
Pombalina – Ratificação do Senhor Presidente.

Realizando-se na Vila de S. João da Pesqueira, a edição de 2019 da Vindouro/Festa
Pombalina e dada a necessidade de se condicionar o trânsito de forma a permitir a
realização do conjunto de eventos eu a integram, foi deliberado, por unanimidade,
efetuar as seguintes alterações ao trânsito:
 Das 09h00 do dia 27 de agosto às 12h00 do dia 30 de agosto, fica proibido o
estacionamento e o trânsito automóvel condicionado na Av. Marquês de
Soveral em frente à Casa do Cabo/Tribunal até à entrada do Centro de Saúde
para instalação dos stands;
 Das 12h00 do dia 30 de agosto às 12h00 do dia 2 de setembro, fica
condicionado o trânsito automóvel na Rua Oliveira dos Amores;
 Das 17h30 às 18:30 dos dias 31 de agosto e 1 de setembro, fica condicionado
o trânsito automóvel na Av. Marquês de Soveral, no troço compreendido
entre a Rua da Devesa (em frente às Piscinas Cobertas) e o Jardim do Cabo,
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durante o Desfile Pombalino.
19. 313/CM/2020 – Alteração ao trânsito para realização das festas em honra
de nossa Senhora dos Remédios – ratificação de decisão do Senhor
Presidente.

Realizando-se na Vila de S. João da Pesqueira, as tradicionais festas em honra da
Nossa Senhora dos Remédios e dada a necessidade de se condicionar o trânsito de
forma a permitir a sua realização, foi deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes
alterações ao trânsito:
 Rua Dr. Paradela de Oliveira;
 Largo do Torrão;
 Rua da Figueira;
 Largo de Santa Maria;
 Rua Dr. Francisco José Bernardes;
 Rua da Cruz;
 Rua Eduardo Tavares,
 Rua de S. João
Nestas artérias fica condicionado o trânsito automóvel e proibido, onde não o seja, o
estacionamento no período das 16h00 às 20h00, do dia 25 de agosto (domingo),
durante a procissão.
 Rua de S. Tiago
Nesta artéria fica proibido, onde não o seja, o estacionamento no período das 14h00 do
dia 23 de agosto (sexta-feira) às 04h00.

20. 314/CM/2019 – Regulamento contendo os critérios e condições para o
reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas,
relativamente aos impostos e outros tributos próprios do Municipio de S.
João da Pesqueira. Início de procedimento.

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade:
1 – Autorizar o início do procedimento do “Regulamento contendo os
critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou
subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios do Município de São
João da Pesqueira”;
2 – Designar como responsável pela direção do procedimento o Presidente da
Câmara Municipal, Manuel António Natário Cordeiro, nos termos do número 2 do
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artigo 55.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto Lei n.º
4/2015 de 7 de janeiro;
3 – Publicitar o inicio do procedimento na Internet, no sítio institucional do
Município, com a indicação do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da
data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a
constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do
regulamento, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA;
4 – Que sejam concedidos 10 dias a contar da data de publicitação do início
do procedimento, a quem se queira constituir como interessado, para se manifestar,
indicando as suas sugestões para a alteração do Regulamento contendo os critérios e
condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou
subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios do Município de São
João da Pesqueira, sendo que essas sugestões deverão ser efetuadas através do
endereço eletrónico cmsjp@sjpesqueira.pt ou por correio postal, as quais deverão ser
formuladas por escrito, até ao final do mencionado prazo, através de requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal.
I – SECRETARIA
21. 315/CM/2019 – Atribuição de prémio de mérito, no valor de 500.00€, ao
(à) aluno (a) do ensino secundário - agrupamento de escolas de S. João
da Pesqueira, referente ao ano de 2018/2019.

Deliberado, por unanimidade, atribuir os prémios de mérito aos seguintes candidatos:
 Ana Margarida de Jesus Augusto;
 Gonçalo Cardoso Carvalho Lousa Veiga.
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