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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 65/CM/2020 – 1.ª Alteração modificativa às Grandes Opções do Plano e 

orçamento do exercício de 2020. 

Deliberado, por unanimidade, submetê-los à apreciação e aprovação do órgão 

deliberativo, de acordo com o que dispõe a alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, do 

referido Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

2. 66/CM/2020 Pedido de autorização municipal para instalação de 

infraestruturas de suporte de radiocomunicações. 

 

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

286/2020/DPOAU. 

3. 67/CM/2020 – Caducidade do Licenciamento. 

 

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

com a informação 257/2020/DPOAU. 

4. 68/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. 

 

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

374/2020/DPOAU. 

5. 69/CM/2020 - Caducidade do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 270/2020/DPOAU. 

6. 70/CM/2020 – Projeto de arquitetura para ampliação de um edifício 

bifamiliar e comércio/serviços não definidos. 

 

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

328/2020/DPOAU. 
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7. 71/CM/2020 –  Construção de uma habitação unifamiliar. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

373/2020/DPOAU. 

8. 72/CM/2020 - Construção de uma habitação unifamiliar. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

300/2020/DPOAU. 

9. 73/CM/2020 – Destaque de parcela do prédio rústico sito no “Gestal-

Senhora da Estrada”. 

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

291/2020/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

10. 74/CM/2020 – Empreitadas de construção das Etar´s e EE´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 com a informação 

365/2020/DPOAU. 

 

11. 75/CM/2020 – Construção das Etar´s e EE de (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 com a informação 

366/2020/DPOAU. 

12. 76/CM/2020 - Construção das Etar´s e EE de (Riodades Casais do Douro 

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

de medição de trabalhos. 

 

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

363/2020/DPOAU. 

13. 77/CM/2020 – Empreitada de Interface de São João da Pesqueira e da 

requalificação do Largo do Convento na vila de S. João da Pesqueira. 

Auto de revisão de preços (definitiva). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

14. 78/CM/2020 – Pavimentação de caminhos em betuminoso no concelho de 

São João da Pesqueira – Auto de medição de trabalhos. 

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

302/2020/DPOAU. 
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F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

15. 79/CM/2020 – Atribuição de subsídio – Freguesia de Ervedosa do Douro. Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade propor à Assembleia Municipal a 

atribuição de um subsídio à Freguesia de Ervedosa do Douro no valor de 21.500,00€ 

(vinte e cinco euros) para esse fim, nos termos conjugados da alínea j, do n.º 1, do 

artigo 25.º e da alínea ccc), do n.º1 , 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. 

 

G – PATRIMÓNIO 

16. 80/CM/2020 – Venda de parcela de terreno – Desafetação do Domínio 

Público Municipal.  

Atento as razões invocadas e tendo presente a informação 375/2020/DPOAU, foi 

deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º , do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta para desafetação 

daquela parcela do domínio público municipal com o objetivo de proceder à sua 

posterior alienação. 

 

H – POLÍCIA 

17. 81/CM/2020 – Alteração ao trânsito nos dias da realização da Festa dos 

Saberes e Sabores do Douro – Ratificação de decisão do Senhor 

Presidente.  

Nos dias 21,22, 23 e 29 de fevereiro, 1, 7 e 8 de março, fica condicionado o trânsito 

automóvel na Rua da Figueira; 

De 17 de fevereiro a 10 de março, fica condicionado o estacionamento e o trânsito 

automóvel na Rua do Foral Velho, para montagem e desmontagem das tendas. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

I – SECRETARIA 
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18. 82/CM/2020 – Aditamento ao protocolo – rede de transportes públicos do 

concelho de S. João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

19. 83/CM/2020 – Hasta Pública para arrematação das pinhas (para 

extração de pinhões) – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

O Senhor Presidente, usando da competência prevista no artigo 35.º, n.º 3, do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

informou da abertura de hasta pública para arrematação das pinhas (para extração de 

pinhões), nos pinheiros na Serra da Senhora do Monte, na freguesia de Soutelo do 

Douro: 

1 – Preço Base de Licitação:0.20€ (vinte cêntimos) /kg; 

2 – Lanços 0.01€ (um cêntimo); 

3 – Condições de pagamento: O pagamento será efetuado integralmente, cinco dias 

após a emissão da fatura por parte do Municipio; 

4 – Visitas ao local: Os interessados poderão visitar o local acima indicado, ou ter 

acesso às plantas de localização devendo, para o efeito, entrar em contato ou dirigir-se 

ao Balcão de Atendimento, no horário de expediente do serviço, até ao dia anterior ao 

da hasta pública; 

5 – Outras Condições: O arrematante obriga-se  a realizar a apanha de pinhas entre os 

ia 17 de fevereiro e 31 de março. Todas as despesas serão da exclusiva 

responsabilidade do mesmo. Os pinheiros, bem como os acessos e outras 

infraestruturas existentes não deverão ser danificados, sendo da responsabilidade do 

arrematante a limpeza dos resíduos resultantes da apanha de pinhas. Autoliquidação 

do IVA. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

J – CULTURA 

20. 84/CM/2020 – Protocolo de Colaboração entre o Municipio de S. João da 

Pesqueira e a Associação de Voleibol de Viseu. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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21. 85/CM/2020 – Protocolo de Colaboração entre o Municipio de São João 

da Pesqueira e a Filandorra – Teatro do Nordeste, Cooperativa de 

Produção, Formação e Animação, CRL. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

22. 86/CM/2020 – Protocolo de Colaboração entre o Municipio de São João 

da Pesqueira e a Escola Superior de Educação de Viseu. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

23. 87/CM/2020 – Atribuição de subsídio à Associação para a infância e 

terceira idade de Ervedosa do Douro – AITIED – Pedido de 

Comparticipação adicional. 

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

Assembleia Municipal, para efeitos de autorização para assunção de compromissos 

plurianuais. 

 


