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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 2 DE JUNHO DE 2016 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

1. 135/CM/2016 – Projeto de decisão que conduz à caducidade do 

licenciamento por não terem sido concluídas as obras no prazo fixado.  

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 913/2016/DOPSU. 

 

2. 136/CM/2016 – Proposta de caducidade do licenciamento por não terem 

sido concluídas as obras no prazo fixado. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 919/2016/DOPSU. 

3. 137/CM/2016 – Projeto de Arquitetura para construção de uns arrumos 

agrícolas.  

 

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

910/2016/DOPSU. 

4. 138/CM/2016 – Projeto de Arquitetura para construção de uma habitação 

unifamiliar e muro de vedação. 

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

910/2016/DOPSU. 

 

5. 139/CM/2016 – Constituição de Compropriedade. Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 884/2016/DOPSU. 

  

6. 140/CM/2016 – Retificação da deliberação 113/CM/2014, tomada na 

reunião camarária de 8 de maio de 2014. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com a abstenção dos Senhores Vereadores Doutores 

Manuel Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues, de acordo com a informação 

911/2016/DOPSU, e, concomitantemente, aprovar a retificação da deliberação 

113/CM/2014, de 8 de maio de 2014, em conformidade com os termos da presente 

informação. 
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7. 141/CM/2016 – Operação de Loteamento industrial com Obras de 

Urbanização – Alteração às especificações – Desafetação de área integrada 

no domínio público. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com a abstenção dos Senhores Vereadores Doutores 

Manuel Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues, de acordo com a informação 

916/2016/DOPSU, e, concomitantemente, aprovar a retificação da deliberação 

113/CM/2014, e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

 

8. 142/CM/2016 – Delimitação das áreas de reabilitação urbana de S. João da 

Pesqueira e da Ferradosa – PROPOSTA. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 917/2016/DOPSU, 

e submeter à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

 

G – PATRIMÓNIO 

 

9. 144/CM/2016 – Pedido de restituição do valor pago pelo lote n.º6 do 

loteamento da Carreira, em S. João da Pesqueira. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 890/2016/SP/DAF. 

 

 

10. 145/CM/2016 – Abertura de concurso para alineação de lotes – prazo de 

candidatura, número de lotes, fixação de preço e condições de pagamento 

– loteamento da Carreira (Ex-Bairro Pré - Fabricado). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

11. 146/CM/2016 – Concessão da Exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta de Procedimento Concursal. 

Deliberado, por unanimidade, abrir procedimento Concursal conducente à concessão da 

exploração do bar e esplanada da piscina descoberta no Complexo Desportivo da Mata 

do Cabo e aprovar os respetivos caderno de encargos e programa de concurso, que aqui 

se dão por integralmente reproduzidos, ficando arquivados junto à pasta anexa ao 

presente livro de atas. 

12. 147/CM/2016 – Concessão da exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta, no complexo desportivo da mata do Cabo – designação do júri 

do procedimento. 

Deliberado, por unanimidade, designar o júri. 



 
 

Página 3 de 3 

13. 148/CM/2016 – Alineação de lojas. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

O – DIVERSOS 

 

14. 149/CM/2016 – Concurso público para atribuição de licenças de táxi do 

contingente das freguesias de S. João da Pesqueira e de Castanheiro do 

Sul, para veículos de cinco lugares, em regime de estacionamento fixo – 

Relatório Final. 

Deliberado por unanimidade aprovar. 

 

  


