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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE ABRIL DE 2017 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 126/CM/2017 – Comunicação das Celebrações e Renovações de 

Contratos de Aquisição de Serviços – artigo 49.º da LOE-2017.  

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

2. 127/CM/2017 – Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 662/2017/DOPSU. 

3. 128/CM/2017 – Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 663/2017/DOPSU. 

4. 129/CM/2017 – Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 658/2017/DOPSU. 

5. 130/CM/2017 - Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 660/2017/DOPSU. 

6. 131/CM/2017 - Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 651/2017/DOPSU. 
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7. 132/CM/2017 – Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de ampliação e legalização de uma habitação, em virtude dos 

anexos à habitação estarem construídos em desconformidade com os 

indicadores urbanísticos.  

 

Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir a interessada, através de audiência oral, 

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

acordo e nos termos da informação 653/2017/DOPSU. 

8. 133/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de um armazém 

agrícola. 

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

584/2017/DOPSU. 

9. 134/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uma capela. Deliberado, por unanimidade,  aprovar, de acordo e nos termos da informação 

606/2017/DOPSU. 

 

H – FEIRANTES 

10. 135/CM/2017 – Concessão de Lugares de Venda. Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação 612/2017/DAF-

SEG. 

 

I – SECRETARIA 

11. 136/CM/2017 – Carta Educativa de S. João da Pesqueira – Proposta 

Definitiva.  

Deliberado, por unanimidade. 

 

J – CULTURA, DESPORTO E AÇÃO SOCIAL 

12. 137/CM/2017 – Financiamento ao Associativismo Cultural Recreativo, 

Desporto e Juvenil. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar 

     


