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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 13 DE JULHO DE 2017 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 236/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. 237/CM/2017 – Indeferimento do pedido de instalação de 

infraestruturas de suporte de estação de telecomunicações. 

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 e nos termos da informação 901/2017/DOPSU. 

 

3. 238/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

1184/2017/DOPSU. 

4.  239/CM/2017 – Licenciamento para ampliação e legalização de uma 

charca. 

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

1118/2017/DOPSU. 

5. 240/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de um armazém 

agrícola. 

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

1192/2017/DOPSU.                                         

6. 241/CM/2017 – Pedido de autorização para Instalação de 

Infraestruturas de suporte para uma estação de radiocomunicações. 

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

1128/2017/DOPSU. 
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7. 242/CM/2017 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação. 

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

1132/2017/DOPSU. 

8. 243/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

1131/2017/DOPSU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

9. 245/CM/2017 – Alineação de Lotes – Aprovação da lista de candidatos. Analisado a referida informação, foi deliberado, por unanimidade, atribuir o lote 

n.º21 a Miguel Filipe Amaral Lino. 

10. 246/CM/2017 – Cessão da Exploração do bar e esplanada da piscina 

descoberta, no Complexo Desportivo da Mata do Cabo – Aprovação da 

minuta de contrato. 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

11. 247/CM/2017 – Cessão da Exploração do restaurante e esplanadas a si 

afetas no Complexo Turístico da Ferradosa – Adjudicação. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

12. 248/CM/2017 – Cessão da Exploração do restaurante e esplanadas a si 

afetas no complexo turístico da Ferradosa – aprovação da minuta de 

Contrato. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I - SECRETARIA 

13. 249/CM/2017 – Fixação do número e valor das bolsas de estudo de 

mérito referente ao ano letivo de 2015/2016. 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

    


