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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14 DE JULHO DE 2016 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

1. 181/CM/2016 – Caducidade do processo por não terem sido entregues, dentro 

do prazo, projetos de especialidade. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1111/2016/DOPSU. 

 

2. 182/CM/2016 – Caducidade do processo por não ter sido levantada a 1º 

prorrogação da licença de construção. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1110/2016/DOPSU. 

 

3. 183/CM/2016 – Projeto de arquitetura para construção de uns arrumos 

agrícolas.  

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

1090/2016/DOPSU. 

 

4. 184/CM/2016 - Projeto de arquitetura para construção de uns arrumos 

agrícolas. 

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

1091/2016/DOPSU. 

 

5. 185/CM/2016 – Projeto de arquitetura para alteração ao projeto inicial 

(Processo nº2/2013) 

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

1089/2016/DOPSU. 

 

6. 186/CM/2016 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação e 

muros de vedação 

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

1023/2016/DOPSU. 

 

7. 187/CM/2016 – Projeto de arquitetura para construção de uma habitação Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1023/2016/DOPSU. 
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8. 188/CM/2016 – Informação prévia para construção de um armazém, 

reservatório de água e cabine de Rega para apoio à atividade agrícola. 

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

149/2016/DOPSU. 

 

9. 189/CM/2016 – Renovação de alvará de licença de exploração de um posto de 

abastecimento de combustíveis. 

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

1086/2016/DOPSU. 

 

10. 190/CM/2016 – Projeto de arquitetura para legalização de uma habitação. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1147/2016/DOPSU. 

 

  

G – PATRIMÓNIO 

 

11. Concessão da exploração do bar e esplanada da piscina descoberta, no 

complexo desportivo da Mata do Cabo – Adjudicação – Ratificação de decisão 

do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

 

  


