
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 24 DE JULHO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

1. 225/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 30, 31, 32 e 33 – 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. 

 

 

150.10.500. PROTOCOLO COM AUTARQUIA 

 

2. 226/CM/2020 – Protocolo de cooperação entre o Municipio de S. João da 

Pesqueira e a Direção Geral  da Administração da Justiça. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

150.20.200.  MAPA DE PESSOAL 

 

3. 227/CM/2020 – Programa de Regularização Extraordinária dos vínculos 

precários – Lei n.º 112/2017, de 29 de novembro. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

300.10.001.  CONCURSO PARA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

 

4. 228/CM/2020 – Construção de Etar de Ôlas e acessos. Auto de revisão de 

preços (Provisória). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

5. 229/CM/2020 – Requalificação da Zona envolvente ao Edifício dos Paços 

do Concelho. Auto de medição de trabalhos. 

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

1194/2020/DPOAU. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

 



 

 

6. 230/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento  n.º 30, 

31, 32 e 33 – 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 255/CM/2020. 

 

450.10.104.  APOIO SOCIAL, ATRIBUIÇÃO DE  

 

7. 231/CM/2020 – Atribuição de auxílio económico vale escolar para o ano 

letivo 2020/2021.. 

Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade atribuir o auxílio 

económico “vale escolar”, em conformidade com a informação 1158/2020/DDES. 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS, CERTIFICAÇÕES E OUTRAS AUTORIZAÇÕES 

 

8. 232/CM/2020 – Alteração das especificações do Loteamento Industrial do 

Lameirão, relativamente às áreas de construção, de implantação e número 

de lotes previstos pela junção num só lote os lotes n.º 7 e n.º 12. 

 

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

com a informação 1119/2020/DPOAU. 

9. 233/CM/2020 – Operação de Loteamento urbano com obras de 

urbanização para constituição de 4 lotes – prazo de execução das obras de 

urbanização – caducidade da comunicação prévia. 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado, através de audiência oral nos 

termos dos artigos 121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo 

com a informação 1186/2020/DPOAU. 

 

 

450.30.003.  DESTAQUE DE PARCELA 

10. 234/CM/2020 – Destaque de parcela do prédio rústico sito em “Pojares de 

Cima”, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 2202. 

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

1197/2020/DPOAU. 

 


