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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 442/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 28 

– 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. 443/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 28 – 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. 444/CM/2019 – Declaração de interesse público municipal para 

Empreendimento Turístico de recuperação e ampliação do edifício 

habitacional pré-existente para agroturismo – legalização de uma piscina 

existente em área abrangida por Reserva Agricola Nacional. 

 

Deliberado, por unanimidade, submeter à apreciação e aprovação do órgão 

deliberativo, de acordo com o que dispõe o artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. 

4. 445/CM/2019 – Construção de uma habitação, com junção de elementos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo a informação 2238/DPOAU. 

5. 446/CM/2019 – Queixa de Insalubridade – Auto de vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no 

auto de vistoria, de acordo a informação 2204/2019/DPOAU. 
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6. 447/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar de “Enxertos”, na freguesia de Nagoselo do Douro, 

inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 218.º. 

  

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos  da 

informação 2286/2019/DPOAU. 

7. 448/CM/2019 – Proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis urbanos para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 

código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, e propor à Assembleia Municipal a fixação, 

para o ano de 2020, da taxa de IMI para os prédios urbanos de 0,3%, em conformidade 

com a alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 

imóveis. 

8. 449/CM/2019 – Redução da taxa do Imposto Municipal sobre imóveis 

para o ano de 2020, ao abrigo do artigo 112.º -A do Código do Imposto 

Municipal sobre imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 

de novembro, aditado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. 

  

Deliberado, por unanimidade, aprovar e propor à Assembleia Municipal a fixação da 

redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis para o ano 2020, atendendo ao 

número de dependentes, nos termos propostos na informação. 

9. 450/CM/2019 – Proposta de lançamento de derrama, nos termos do 

disposto no artigo 18.º do RFALEI, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro (Lei das Finanças Locais). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e propor à Assembleia Municipal o não 

lançamento da derrama em 2020. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

 

10. 451/CM/2019 – Construção das Etar´s (Riodades, Casais do Douro e 

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

 

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

2170/2019/DPOAU. 

11. 452/CM/2019 – Requalificação da envolvente da escola EB2, 3 de São 

João da Pesqueira – Conta Final – Aditamento. 

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

2275/2019/DPOAU. 

12. 453/CM/2019 – Acordo de mutação a celebrar entre a Infraestruturas de 

Portugal, S.A e o Município de S. João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, e submeter à Assembleia Municipal. 
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I – SECRETARIA 

 

13. 454/CM/2019 – Justificação de falta do Senhor Vice-Presidente, José 

Luís Cardoso Rodrigues. 

Deliberado, por unanimidade., ratificar. 

14. 455/CM/2019 – Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de 

Castanheiro do Sul. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

15. 456/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Ervedosa 

do Douro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

16. 457/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Nagoselo 

do Douro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

17. 458/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Paredes 

da Beira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

18. 459/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Riodades. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 
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19. 460/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Soutelo do 

Douro. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

20. 461/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Soutelo do 

Douro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

21. 462/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Vale de 

Figueira. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

22. 463/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da freguesia de Valongo 

dos Azeites. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

23. 464/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da União de Freguesias de 

São João da Pesqueira e Várzea de Trevões. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

24. 465/CM/2019 - Protocolo de Colaboração – Apoio financeiro para a 

realização de investimentos diversos por parte da União de Freguesias de 

Vilarouco e Pereiros. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 
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25. 466/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Municipio de São João e a Freguesia 

de Castanheiro do Sul. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

26. 467/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Municipio de São João e a Freguesia 

de Ervedosa do Douro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

27. 468/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Municipio de São João da Pesqueira e 

a Freguesia de Nagoselo do Douro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

28. 469/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a Freguesia Paredes da Beira. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

29. 470/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a Freguesia Riodades. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

30. 471/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a Freguesia de Soutelo do Douro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 
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31. 472/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a Freguesia de Vale de Figueira. 

 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

32. 473/CM/2019 - Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a União de Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões. 

 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

33. 474/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a União de Freguesias de Trevões e Espinhosa. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

34. 475/CM/2019 – Proposta de minuta – Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências entre o Município de São João da Pesqueira e 

a União de Freguesias de Vilarouco e Pereiros. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal, nos ternos da alínea j) 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. 

 

 

G – PATRIMÓNIO 

 

35. 476/CM/2019 – Revisão do tarifário de venda de água para 2020. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

36. 477/CM/2019 – Revisão do tarifário de saneamento para 2020. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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37. 478/CM/2019 – Revisão do tarifário dos serviços auxiliares de água e 

saneamento para 2020. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – ENSINO 

 

38. 479/CM/2019 – Atribuição de bolsas de estudo de apoio social para o ano 

letivo de 2019/2020. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de bolsas de estudo social para o 

ano letivo 2019/2020 aos alunos selecionados em conformidade com a informação 

apresentada e dar início à audição prévia. 

 

 

J – CULTURA E DESPORTO 

 

39. 480/CM/2019 – Programa de contratos locais de desenvolvimento social 

(CLDS 4G) – cumprimento das normas para a execução da candidatura 

ao financiamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, indicar para Coordenadora Técnica do CLDS – 4G 

Nádia Joana Anunciação Oliveira. 

 

L – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

40. 481/CM/2019 – Revisão do tarifário de resíduos sólidos urbanos para 

2020. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


