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Contribuinte N.º 506 892 646 
 

EDITAL 
 

N. º 25/2021 
                                                                                                                        

 --------AGOSTINHA MENEZES FONSECA VEIGA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  --------TORNA PÚBLICO que, no uso da competência que me é conferida pela Lei, este Órgão 

Autárquico reunirá em sessão ordinária no próximo dia 26 do mês de abril, segunda-feira, com início 

às 14:00 horas, no Cineteatro João Costa, com a seguinte ordem de trabalhos:---------------------------- 

Ponto 1 -  Apreciação da Atividade Municipal; 

Ponto 2 -  Análise, discussão e votação da Proposta de 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; 

Ponto 3 - Análise, discussão e votação da Proposta de Regulamento de apoio à recuperação da 

atividade económica do concelho de S. João da Pesqueira no âmbito da pandemia 

Covid-19; 

Ponto 4 - Análise, discussão e votação da atribuição de subsidio à freguesia de Paredes da 

Beira; 

Ponto 5 - Análise, discussão e votação da desafetação de parcela de terreno do domínio público 

municipal, sito no acesso poente ao parque industrial – Parcela 1; 

Ponto 6 -  Análise, discussão e votação da desafetação de parcela de terreno do domínio público 

municipal, sito no acesso poente ao parque industrial – Parcela 2; 

Ponto 7 -  Análise, discussão e votação do contrato de cedência de infraestruturas municipais 

entre o Município de São João da Pesqueira e Águas do Norte S.A.; 

Ponto 8 -  Análise, discussão e votação da quota de participação do Município na qualidade de 

associado da Asdouro – Associação de Desenvolvimento e Ensino Formação 

Profissional do Alto Douro. 

--------Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos 

do costume.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------São João da Pesqueira, 16 de abril de 2021. ------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

(Agostinha Menezes Fonseca Veiga, Drª.) 
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