
 

 

 

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

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

1. 249/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.º 38, 39, 40 e 41 – 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. 250/CM/2020 – Protocolo de cooperação entre o Município de S. João da 

Pesqueira e a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de S. João da 

Pesqueira . 

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

 

150.10.701.02.  ATA EM MINUTA  

 

3. 251/CM/2020 – Justificação de falta do Senhor Vereador Eduardo Jorge 

Pereira Rocha. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vereador Eduardo 

Jorge Pereira Rocha, à reunião ordinária de 6 de agosto de 2020. 

 

300.10.001.  CONCURSO PARA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

 

4. 252/CM/2020 – Requalificação da Zona envolvente ao Edifício dos Paços 

do Concelho. Conta Final. 

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

1353/2020/DPOAU. 

5. 253/CM/2020 – Construção de Etar de Ôlas e Acessos. Auto de Revisão de 

Preços (Definitiva). 

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

1353/2020/DPOAU. 

6. 254/CM/2020 - Construção de Etar de Ôlas e Acessos. Conta Final. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1356/2020/DPOAU. 



 

 

7. 255/CM/2020 – Pavimentação de Caminhos em betuminoso no concelho 

de S. João da Pesqueira. 

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

1352/2020/DPOAU. 

8. 256/CM/2020 – Pavimentação de Caminhos em Betuminoso no concelho 

de S. João da Pesqueira. Auto de Revisão de Preços (definitiva).  

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

9. 257/CM/2020 - Pavimentação de Caminhos em Betuminoso no concelho 

de S. João da Pesqueira. Conta Final. 

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

1361/2020/DPOAU. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

 

10. 258/CM/2020 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento  n.º 38, 

39, 40 e 41 – 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 249/CM/2020. 

 

350.10.505.  CAUÇÃO, PROCESAMENTO DE  

 

11. 259/CM/2020 –  Interface de S. João da Pesqueira e requalificação do 

Lugar do Convento na vila de S. João da Pesqueira. Proposta de realização 

de vistoria para liberação de caução e de nomeação de comissão de 

vistoria. 

 

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

1341/2020/DPOAU. 

 

450.10.204.  LICENCIAMENTOS OU COMUNICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

12. 260/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reconstrução de um imóvel 

para habitação. 

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

1278/2020/DPOAU. 

13. 261/CM/2020 – Projeto de arquitetura para reconstrução de um imóvel 

destinado a arrumos. 

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

1280/2020/DPOAU. 

14. 262/CM/2020 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1321/2020/DPOAU. 

15. 263/CM/2020 – Projeto de arquitetura para ampliação de um edifício para 

alojamento local. 

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

1322/2020/DPOAU. 



 

 

16. 264/CM/2020 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1328/2020/DPOAU. 

 

450.30.003.  CERTIDÃO DE LICENÇAS, EMISÃO DE 

17. 265/CM/2020 – Constituição de Compropriedade.  Deliberado, por unanimidade aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1346/2020/DPOAU. 

 

450.10.231.  REALIZAÇÃO DA FEIRA 

18. 266/CM/2020 – Alteração da data de realização da feira quinzenal. Uma vez que a feira quinzenal decorrerá no dia 3 de setembro, apresentou uma proposta 

para a mesma seja realizada no dia 1 de setembro, em virtude da proximidade de datas 

entre ambas as feiras, não fazendo sentido realizar outra feira dois dias depois. 

 

 

550.10.001.  ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

19. 267/CM/2020 – Alteração ao trânsito no dia 30 de agosto para a realização 

do programa “SOMOS PORTUGAL”. 

Assim, realizando-se no dia 30 de agosto do ano em curso o programa “Somos 

Portugal”, e dada a necessidade de se proceder a alterações do trânsito de forma a 

permitir a sua realização, foi deliberado, por unanimidade, condicionar o trânsito na 

Avenida Marquês de Soveral , Avenida da Dessarges e Avenida Afonso III de Leão, 

para circulação do Camião Trio Elétrico, entre as 14h00 e as 20h00. 

 

850.10.500.  MÉRITO EDUCATIVO 

20. 268/CM/2020 -  Atribuição de prémio de mérito, no valor de 500,00€, ao 

(à)aluno (a) do ensino secundário – Agrupamento de escolas de S. João da 

Pesqueira, referente ao ano letivo 2019/2020. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir o prémio de mérito à candidata, Ana Beatriz Pinto 

Paíga. 

 


