
 

 

 

 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

DELIBERAÇÃO 

 

100.10.400.  REGULAMENTO MUNICIPAL 

1. 331/CM/2020 - Projeto de regulamento – regulamento contendo os 

critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou 

parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos do 

município de S. João da Pesqueira. 

Face à proposta apresentada pelo Senhor Presidente, foi aprovado, por unanimidade, nos termos 

do disposto nos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro de 2015, submeter o projeto de regulamento a 

consulta pública, pelo prazo de 30 dias a contar da data da publicação, para recolha de sugestões, 

procedendo, para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da República e na Internet, no 

sítio institucional do Município, com a visibilidade adequada à sua compreensão. 

 

150.10.001. GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 

2. 332/CM/2020 – Documentos previsionais orçamentais e financeiras 

para os exercícios de 2021 a 2025. 

Colocada a Proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento para o exercício de 2021 à 

votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores Eduardo 

Jorge Pereira Rocha e José Vítor Fernandes Sobral. 

3. 333/CM/2020 - Alterações orçamentais permutativas - grandes 

opções do plano n.ºs 61, 62, 63 e 64  – ratificação de decisão do 

Senhor Presidente. 

Presente as referidas propostas de alterações permutativas às Grandes Opções do Plano e 

colocadas à votação, foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador José 

Vítor Fernandes Sobral, ratificar. 

 

150.20.200. MAPA DE PESSOAL 

4. 334/CM/2020 – Mapa de pessoal para o ano de 2021. Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. 

 

300.10.001.  CONCURSO  PARA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

5. 335/CM/2020 – Pavimentação de caminhos em calçada no concelho 

de São João da Pesqueira - Auto de receção provisória. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 1819/2020/DPOAU. 



 

 

6. 336/CM/2020 – Pavimentação de caminhos em calçada no concelho 

de São João da Pesqueira – Conta Final. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 1820/2020/DPOAU. 

 

300.10.007. AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

7. 337/CM/2020 - Casa de Economia Social de São João da Pesqueira 

– Cooperativa de interesse público de responsabilidade limitada - 

participação do município na cooperativa – anulação da 

deliberação. 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, submeter à autorização da Assembleia 

Municipal a anulação da deliberação tomada na sessão ordinária de 30 de abril de 2019, relativa 

a autorização para participação na Cooperativa com a designação Casa da Economia Social de 

S. João da Pesqueira - Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, de 

acordo com o previsto na alínea n), 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 e no 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei 

n.º 50/2012, na sua atual redação. 

 

350.10.001.  ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

8. 338/CM/2020 - Alterações orçamentais permutativas - orçamento - 

n.ºs 61, 62, 63 e 64  – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Presentes as referidas propostas de alterações Orçamentais e colocadas à votação, foi 

deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador José Vítor Fernandes Sobral 

ratificar, tendo em consideração os fundamentos constantes da deliberação 333/CM/2020. 

 
350.10.505. CAUÇÃO, PROCESSAMENTO DE 

9. 339/CM/2020 - Liberação parcial de garantia – auto de vistoria – 

proposta de decisão - Interface de São João da Pesqueira de e da 

requalificação do lugar do convento na vila de São João da 

Pesqueira. 

 

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

1850/2020/DPOAU. 

 

50.10.200. – PROCESSAMENTO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

10. 340/CM/2020 - Pedido de informação prévia para obras de 

alteração ao edifício existente e a construção de um anexo de apoio. 

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

1852/2020/DPOAU. 

 

450.10.204. – LICENCIAMENTO OU COMUNICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

11. 341/CM/2020 - Projeto de arquitetura para alteração e reabilitação 

de uma habitação unifamiliar. 

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

1842/2020/DPOAU. 



 

 

12. 342/CM/2020 - Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

1871/2020/DPOAU. 

13. 343/CM/2020 - Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação, anexo e muro de vedação. 

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

1879/2020/DPOAU. 

 

450.30.006. DESTAQUE DE PARCELA 

14. 344/CM/2020 - Destaque de parcela do prédio urbano sito em  

“Rua de São João”, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 1714. 

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

1894/2020/DPOAU. 

 

550.10.001. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

15. 345/CM/2020 - Alteração ao trânsito em virtude da realização das 

obras de ampliação do cemitério da freguesia de Ervedosa do 

Douro - ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Dada a necessidade de se proceder a alteração ao trânsito de forma a permitir a realização das 

obras de ampliação do Cemitério na freguesia de Ervedosa do Douro, fica proibido o 

estacionamento, desde a Rua da Costa até ao Largo da Fonte Nova, de segunda a sábado, entre 

as 08:00h e as 18:00h. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

650.10.104. APOIO SOCIAL, ATRIBUIÇÃO DE 

16. 346/CM/2020 - Atribuição de bolsas de estudo de apoio social a 

alunos do ensino superior público respeitante ao ano letivo 

2020/2021. 

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

2020/2021 aos alunos selecionados em conformidade com a informação apresentada. 

 

850.10.600. APOIO FINANCEIRO, ATRIBUIÇÃO DE 

17. 347/CM/2020 - Associação Portuguesa de Management – pedido de 

patrocínio. 

Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000 €, em conformidade com 

os anos anteriores. 

 


