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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 06 DE OUTUBRO DE 2016 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 47/CM/2016 – Proposta de alteração às grandes opções do plano (PAM) 

n.º8 – Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

2. 248/CM/2016 – Proposta de alteração orçamental n.º10 - Ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

3. 249/CM/2016 – Proposta de alteração às grandes opções do plano (PPI) 

N.º8 e (PAM) N.º9 - Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

4. 250/CM/2016 – Proposta de alteração orçamental n.º11 - Ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por maioria, aprovar, com os votos contra dos Senhores Vereadores 

Doutores Manuel António Natário Cordeiro e José Luís Cardoso Rodrigues. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

5. 251/CM/2016 – Caducidade do processo por não terem sido executados os 

trabalhos dentro do prazo estipulado na licença de construção.  

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

6. 252/CM2016 – Projeto para “Reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a turismo”. 

Deliberado, por unanimidade, renovar, de acordo e nos termos da informação. 

7. 253/CM/2016 – Projeto para “Adaptação de um espaço comercial a snack-

bar/gelataria”. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação. 
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8. 254/CM/2016 – Pedido de informação prévia para “Construção de uma 

habitação e anexo”. 

 

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

9. 255/CM/2016 – Projeto para “Legalização e construção de uns arrumos”. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação. 

10. 256/CM/2016 – Projeto para “Construção de um muro de vedação”.  Deliberado, por unanimidade, indeferir, de acordo e nos termos da informação. 

 

H – POLÍCIA 

 

11. 257/CM/2016 – Concessão de lugares de venda. 

 

Deliberado, por unanimidade, deferir. 

 

I – SECRETARIA 

 

 

12. 258/CM/2016 – Atribuição da bolsa de estudo por mérito respeitante ao 

ano letivo de 2015/2016. 

 

 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

 

13. 259/CM/2016 – Alteração da titularidade do contrato de arrendamento da 

habitação social, sita na Rua do Caneiro n.º11, 1.º Esq., em S. João da 

Pesqueira, ao abrigo da alínea a), do n.º1 do artigo 1106.º do Código Civil, 

pelo motivo de falecimento do titular. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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 L – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

14. 260/CM/2016 – Ilhas ecológicas na vila de S. João da Pesqueira – 

Aprovação das peças do procedimento e abertura de concurso público 

internacional. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovas as peças do procedimento e proceder à abertura 

de concurso público internacional. 

15. 261/CM/2016 - Ilhas ecológicas na vila de S. João da Pesqueira – 

Designação do Júri do procedimento. 

 

Deliberado, por unanimidade, designar o júri. 

 

O – DIVERSOS 

 

16. 262/CM/2016 – Cisão das águas do Norte – pedido de parecer do 

Ministério do ambiente. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer desfavorável. 

 


