
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 09 DE JULHO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

1. 209/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 27, 28 e 29 – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

 

Presentes as referidas propostas de alterações permutativas às Grandes Opções do Plano 

e colocadas à votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

 

300.10.001.  CONCURSO PARA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

 

2. 210/CM/2020 – Estádio Municipal – Empreitada de fornecimento e 

instalação de piso sintético do estádio municipal de S. João da Pesqueira. 

Relatório Final, proposta de adjudicação e minuta de contrato.  

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

3. 211/CM/2020 – Pavimentação de caminhos em calçada no concelho de S. 

João da Pesqueira. Auto de medição de trabalhos. 

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

1097/2020/DPOAU. 

4. 212/CM/2020 – Pavimentação de caminhos em calçada no concelho de S. 

João da Pesqueira – Trabalhos Complementares de natureza prevista a 

preços de contrato da empreitada. Auto de Medição de trabalhos. 

 

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

1098/2020/DPOAU. 

5. 213/CM/2020 – Requalificação da zona envolvente ao edifício dos Paços 

do concelho. Trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos 

do contrato a preços de acordados – Fundamentação aprovação e 

respetiva cabimentação. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos complementares de 

acordo com a informação da Divisão de Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

 

6. 214/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento  n.º 27, 

28 e 29 – ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presentes as referidas propostas de alteração Orçamental e colocadas à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração às explicações referidas 

na deliberação 209/CM/2020. 



 

 

 

350.40.401.  EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

 

7. 215/CM/2020 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo no valor 

de 1.067.420 euros – minuta do contrato. 

Colocada à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

350.40.401. LOTEAMENTO URBANO, LICENCIAMENTO DE 

 

8. 216/CM/2020 – Operação de Loteamento urbano com obras de 

urbanização – receção provisória das obras de urbanização. 

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

1061/2020/DPOAU. 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

 

9. 217/CM/2020 – Caducidade do Licenciamento. 

 

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

com a informação 1015/DPOAU. 

10. 218/CM/2020 – Queixa de Insalubridade – Auto de Vistoria. Presente uma informação da Divisão de Planeamento, Obras, Ambiente e Urbanismo, 

propondo que seja dado cumprimento ao auto de vistoria respeitante a um imóvel em 

estado de ruína do prédio urbano, sito na Rua da Praç, na freguesia de Ervedosa do 

Douro, em que é advertido Fernando Rebelo. 

Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no 

auto de vistoria, de acordo com a informação 1055/2020/DPOAU. 

 

11. 219/CM/2020 – Constituição de Compropriedade. Emissão de parecer relativamente à compra e venda do prédio rústico, sito no lugar de 

“Eiras”, na União de Freguesias de S. João da Pesqueira e Várzea de Trevões, inscrito 

na respetiva matriz predial rústica sob artigo 2209.º. 

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

informação 1063/2020/DPOAU. 

 

12. 220/CM/2020 – Constituição de Compropriedade. Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio rústico, sito no lugar do 

“Pedrogo”, na freguesia de Vale de Figueira, inscrito na respetiva matriz predial rústica 

sob o artigo 498.º. 

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

informação 1059/2020/DPOAU. 

 

650.10.104.  APOIO SOCIAL, ATRIBUIÇÃO DE 

 



 

 

13. 221/CM/2020 – Fixação do número e valor das bolsas de estudo de apoio 

social para o ano letivo de 2020/2021. 

 

Foi presente uma proposta de atribuição de vinte bolsas de apoio social nos seguintes 

quantitativos: 

Valor unitário mensal – Escalão I - € 100,00 (cem euros); 

                                       Escalão II - € 75,00 (setenta e cinco euros); 

                                       Escalão III - € 50,00 (cinquenta euros) 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

850.10.500.  BOLSA DE MÉRITO, ATRIBUIÇÃO DE  

14. 222/CM/2020  - Fixação do Número e valor das bolsas de estudo por 

mérito para o ano letivo de 2019/2020. 

Foi presente uma proposta de atribuição de cinco bolsas de mérito de valor igual ao 

montante da propina paga pelo beneficiário da bolsa. 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 


