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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 08 DE SETEMBRO DE 2016 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 225/CM/2016 – Projeto de decisão que conduz à caducidade do 

licenciamento por não terem sido executados os trabalhos executados 

dentro do prazo estipulado na licença de construção. 

 

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 1341/2016/DOPSU. 

2. 226/CM/2016 – Projeto de arquitetura para reabilitação e ampliação de 

um edifício destinado a Museu de Arte Sacra.  

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

1401/2016/DOPSU. 

 

3. 227/CM/2016 – Constituição de propriedade horizontal. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1402/2016/DOPSU. 

 

4. 228/CM/2016 – Proposta de fixação da taxa do imposto municipal sobre 

imóveis urbanos para efeitos da alínea C) do n.º1 do artigo 112.º do 

Código do Imposto Municipal sobre imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º287/2003, de 12 de novembro. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e propor à Assembleia Municipal a fixação, para 

o ano de 2016, da taxa de 0,3% para os prédios urbanos a que se refere a alínea c) do 

n.º1 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. 

5. 229/CM/2016 – Proposta de fixação da redução da taxa do imposto 

municipal sobre imóveis para o ano de 2016, ao abrigo do artigo 112.º -A 

do código do imposto municipal sobre imóveis, aprovado pelo decreto –lei 

n.º287/2003, de 12 de novembro, aditado pela lei n.º7 –A/2016, de 30 de 

março. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e propor à Assembleia Municipal a fixação da 

redução da taxa do imposto municipal de imóveis ao abrigo do artigo 112.º-A do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aditado pela Lei n.º7-A/2016, de 30 de 

março. 
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6. 230/CM2016 – Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis (IMT) – pedido de isenção. 

Deliberado, por unanimidade, deferir e submeter o pedido de isenção à aprovação da 

Assembleia Municipal, de acordo e nos termos da informação 1403/2016/DAF. 

 

 

C – PATRIMÓNIO 

 

7. 232/CM/2016 – Concurso público internacional para aquisição de energia 

elétrica em média tensão e baixa tensão especial e iluminação pública 

para o ano de 2017.  

 

Deliberado, por unanimidade. 

 

H – POLÍCIA 

 

8. 233/CM/2016 – Proposta de Regulamento Municipal de Apoio e 

Financiamento ao Associativismo de Caça e Pesca. 

 

Foi deliberado, por unanimidade, submeter o mesmo na sua forma originária, sob a 

forma de proposta, à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

 

9. 234/CM/2016 – Reabilitação e ampliação de um edifício destinado a 

Museu de Arte Sacra – aprovação do programa de procedimento 

(programa de concurso e caderno de encargos). 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o procedimento de concurso, constituído pelo 

programa de concurso e caderno de encargos (cláusulas especiais e gerais). 

 


