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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

150.10.001. – GRANDES OPÇÕES DO PLANO  

1. 37/CM/2021 – Alterações orçamentais permutativas – Grandes Opções 

do Plano n.ºs 7 e 8 – ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Presentes as referidas propostas de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

350.10.001. – ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

2. 38/CM/2021 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento – n.ºs 7 

e 8. 

 

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

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

na deliberação 37/CM/2021. 

 

150.10.500. – PROTOCOLO COM AUTARQUIA 

3. 39/CM/2021 – Protocolo de Colaboração entre o Pirâmide dos Sorrisos, 

Associação de Ação Social e a Câmara de S. joão da Pesqueira. 

Foi presente um protocolo de cooperação entre a Pirâmide dos Sorrisos, Associação de 

ação social e o Municipio de S. João da Pesqueira, o qual se dá aqui por integralmente 

reproduzido, ficando arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Atas, com a 

finalidade de apoiar pessoas e famílias carenciadas, fomentar relações intergeracionais 

e desenvolver outras atividades de cariz social. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

150.20.200. – MAPA DE PESSOAL 

4. 40/CM/2021 – Mapa de Pessoal para o ano de 2021 – Alteração. Face ao exposto, foi deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à 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. 
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300.10.001 – CONCURSO PARA EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA 

5. 41/CM/2021 – Proposta de abertura de procedimento pré-contratual, 

aprovação de anúncio, programa de concurso, caderno de encargos, 

abertura de procedimento por concurso público e designação do júri do 

procedimento e do gestor do contrato. 

Atena a informação 271/2021/DPOAU respeitante à empreitada mencionada em 

epígrafe propõe-se: 

a) Aprovar o anúncio, programa de concurso, o caderno de encargos (cláusulas 

jurídicas e especificações técnicas) e o projeto de execução; 

 

b) Mandar proceder à abertura de concurso público, nos termos do disposto no 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2018, de 

29 de janeiro, na redação dada pelo Decreto-Lei  n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto, retificado pela declaração de retificação n.º 36-A/2017, de 30 de 

novembro; 

 

c) Designar o seguinte júri do procedimento: 

 

Membros efetivos: 

 Pedro Custódio Vaz Donas Botto, Chefe da Divisão de Planeamento, 

Obras Ambiente e Urbanismo, que presidirá o júri; 

 David Manuel Marques da Fonseca, Técnico Superior; 

 Hugo Tiago Carolo Fonseca, Assistente Técnico. 

              Membros suplentes: 

 Rute Alexandra Pereira de Azevedo, Técnica Superior, 

 Manuel Alexandre Pereira Seixas Oliveira, Assistente Técnico, 

d) Designar o seguinte Gestor do Contrato: Pedro Custódio Vaz Donas Botto. 

 

Assim colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

300.50.200 – CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

6. 42/CM/2021 – Cedência de direito de superfície de parcela de terreno 

aos bombeiros voluntários de S. João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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300.50.201 – CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL 

7. 43/CM/2021 – Cedência de exploração de um quiosque e área de 

esplanada na zona de lazer de S. Martinho em Nagoselo do Douro. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

350.10.001 – ORÇAMENTO, ALTERAÇÃO 

8. 44/CM/2021 – Alterações orçamentais permutativas – orçamento – n.ºs 7 

e 8 – ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

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

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

na deliberação 37/CM/2021. 

 

350.10.600 – TAXAS, ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE  

9. 45/CM/2021 – Isenção total de taxas municipais durante o ano de 2021 – 

ratificação da decisão do senhor Presidente. 

Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

450.10.201 – LICENCIAMENTOS OU AUTORIZAÇÃO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL DO LAMEIRÃO 

10. 46/CM/2021 – Alteração das especificações da operação de loteamento no 

que se refere à área de implantação e construção preconizada para o lote 

4. 

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

299/2020/DPOAU. 

 

450.10.201 – LICENCIAMENTOS OU COMUNICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 

11. 47/CM/2021 – Projeto de arquitetura para legalização e adaptação de um 

imóvel existente a Centro de Vinificação. 

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

247/2021/DPOAU. 

12. 48/CM/2021 – Projeto de arquitetura para adaptação de um imóvel para 

fabrico de produtos alimentares, para embalamento e congelação. 

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

302/2021/DPOAU. 

13. 49/CM/2021 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação 

unifamiliar. 

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

323/2021/DPOAU. 
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14. 50/CM/2021 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

305/2021/DPOAU. 

15. 51/CM/2021 – Pedido para instalação rede de comunicações eletrónicas 

em infraestruturas existentes – Licenciamento da Operação Urbanística. 

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

304/2021/DPOAU. 

 

450.30.003 – CERTIDÃO DE LICENÇAS, EMISSÃO DE: 

16. 52/CM/2021 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar do “Perfurada” na freguesia de Riodades, inscrito 

na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 307.º. 

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

informação 292/2021/DPOAU. 

 

450.30.006 – DESTAQUE DE PARCELA 

17. 53/CM/2021 – Destaque de parcela do prédio urbano sito na “Avenida 

Marquês de Soveral”, inscrito na matriz respetiva sob os artigos 108º e 

1243.º. 

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

266/2021/DPOAU. 

  


