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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 19 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 338/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 20 

– 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. 339/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 20 – 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 

 

3. 340/CM/2019 – Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1678/2019/DPOAU. 

4. 341/CM/2019 - Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1699/2019/DPOAU. 

5. 342/CM/2019 – Indeferimento do licenciamento Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1713/2019/DPOAU. 

6. 343/CM/2019 – Alteração e ampliação de um centro de vinificação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1740/2019/DPOAU. 
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7. 344/CM/2019 – Construção de um armazém para fins comerciais. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1710/2019/DPOAU. 

8. 345/CM/2019 – Destaque de parcela do prédio rústico sito no Lugar da 

Ferramela, na freguesia de Riodades, inscrito na matriz respetiva sob o 

artigo 1091. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1731/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

9. 346/CM/2019 – Empreitadas de construção das Etar’s e E.E´s de 

Riodades, Casais do Douro e Sarzedinho – Construção da Etar e EE de 

Casais do Douro Lote n.º 2 – Auto de medição de trabalhos. 

 

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

1686/2019/DPOAU. 

10. 347/CM/2019 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

Sarzedinho) – Construção da Etar e EE de Sarzedinho – Lote n.º 3 – 

Auto de medição de trabalhos. 

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

1684/2019/DPOAU. 

 

 

 

11. 348/CM/2019 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

Sarzedinho) – Construção da Etar e EE de Sarzedinho – Lote n.º 1 – 

Auto de medição de trabalhos. 

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

1685/2019/DPOAU. 

 

12. 349/CM/2019 – Pavimentação de caminhos em betuminoso no concelho 

de S. João da Pesqueira. 

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

1685/2019/DPOAU. 
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F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

13. 350/CM/2019 –Quadro de transferências de competências para os órgãos 

municipais de gestão das praias marítimas, fluviais e lacustres integradas 

no domínio público hídrico do Estado. 

 

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

proposta de aceitação da transferência destas competências para o Município. 

14. 351/CM/2019 – Quadro de transferências de competências para os 

órgãos municipais no domínio da justiça. 

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

proposta de não aceitação da transferência destas competências para o Município. 

15. 352/CM/2019 – Quadro de transferências de competências para os 

órgãos municipais do domínio da habitação. 

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

proposta de não aceitação da transferência destas competências para o Município. 

16. 353/CM/2019 – Quadro de transferências de competências para os 

órgãos municipais no domínio da instalação e gestão de lojas do cidadão 

e de espaços cidadão, instituição e gestão dos gabinetes de apoio aos 

emigrantes e aos centros locais de apoio e integração de migrantes. 

 

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

proposta de não aceitação da transferência destas competências para o Município. 

17. 354/CM/2019 – Quadro de transferências de competências para os 

órgãos municipais do domínio do estacionamento público. 

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

proposta de não aceitação da transferência destas competências para o Município. 

18. 355/CM/2019 – Quadro de transferências de 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. 

 

G – PATRIMÓNIO 

19. 356/CM/2019 – Processo Municipal de venda de lote de terreno no 

Loteamento do Torrão – Lote n.º 5. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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20. 357/CM/2019 – Resolução de contrato relativo ao lote número 6 do 

loteamento novo da Zona Industrial – no Lugar de Espinho – S. João da 

Pesqueira. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a resolução do contrato, nos termos do disposto 

no n.º 1 do artigo 20.º do Regulamento Municipal de Venda de Lotes de Terreno do 

Seixo do Cadão. 

 

H – POLICIA 

21. 358/CM/2019 – Protocolo de colaboração entre o Município de S. João da 

Pesqueira e a Associação Humanitária dos bombeiros voluntários de S. 

João da Pesqueira. 

 

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

22. 359/CM/2019 – Protocolo de colaboração entre o Municipio de S. João da 

Pesqueira e a Associação Humanitária dos bombeiros voluntários de 

Ervedosa do Douro. 

 

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

23. 360/CM/2019 – Regulamento Municipal de apoio e financiamento ao 

associativismo humanitário – revogação. 

Deliberado, por unanimidade propor à Assembleia Municipal a revogação do 

Regulamento Municipal de Apoio e Financiamento Humanitário. 

 


