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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE JUNHO DE 2016 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

 

1. 152/CM/2016 – Proposta de alteação às Grandes Opções do Plano n.º4 – 

Ratificação de decisão de decisão do Senhor Presidente. 

A proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

2. 153/CM/2016 – Proposta de alteração orçamental n.º6 – Ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

A proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

3. 154/CM/2016 – Caducidade do licenciamento por não terem sido 

entregues, dentro do prazo, os projetos de especialidade. 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado, através de audiência oral, nos 

termos dos artigos 121º e 122º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo 

com a informação 995/2016/DOPSU. 

 

4. 155/CM/2016 – Projeto de decisão que conduz à caducidade do 

licenciamento por não ter sido levantada a 1.º prorrogação da licença de 

construção. 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado, através de audiência oral, nos 

termos dos artigos 121º e 122º do Código do Procedimento Administrativo, de acordo 

com a informação 994/2016/DOPSU. 

 

5. 156/CM/2016 – Emissão de parecer relativamente à doação do prédio 

misto. 

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

informação 994/2016/DOPSU. 
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6. 157/CM/2016 – Pedido da alteração às especificações da operação de 

loteamento. 

 

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

926/2016/DOPSU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

 

7. 158/CM/2016 – Proposta de realização de vistoria, nos termos do regime 

normal do decreto-lei n.º59/99, de 3 de março – ratificação de decisão do 

senhor Presidente. 

 

 Deliberado, por unanimidade, retificar. 

 

8. 159/CM/2016 – Receção definitiva – aprovação do auto de vistoria. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 996/2016/DOMGU. 

9. 160/CM/2016 – 2.ºAlteração ao Plano Diretor Municipal de S. João da 

Pesqueira – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

 

Deliberado, por unanimidade, retificar 

10. 161/CM/2016 – Receção definitiva parcial – proposta de realização de 

vistoria, nos termos do regime normal do CCP. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 938/2016/DOMGU. 

11. 162/CM/2016 – Notificação do empreiteiro para a realização da vistoria e 

a nomeação da correspondente comissão de vistoria. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 937/2016/DOMGU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

 

12. 163/CM/2016 – Abertura de concurso para alienação 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. 

13. 164/CM/2016 – Alienação de Lojas – Transparência de titularidade. Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação n.º974/2016/DAF-SP. 
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14. 165/CM/2016 – Alineação de Lojas – Pedido de cessão da Aquisição. 

 

Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação n.º1000/2016/DAF-SP. 

 

H – POLÍCIA 

 

15. 166/CM/2016 – Proposta de alteração do Regulamento Municipal de 

Apoio e Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca.  

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter a apreciação pública, nos termos e para os 

efeitos previstos no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo. 

16. 167/CM/2016 – Concessão de lugares de venda. 

 

Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação 964/2016/DAF-SEG. 

 

  


