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      MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 4 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 378/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. 379/CM/2017 –  Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de reconstrução e requalificação de uma habitação unifamiliar, 

em virtude não ter executado os trabalhos no 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 e nos termos da informação 2149/2017/DOPSU. 

3. 380/CM/2017 – Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de alteração ao projeto inicial n.º 20/01, em virtude não ter 

executado os trabalhos no 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 e nos termos da informação 2147/2017/DOPSU. 

4. 381/CM/2017 – Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de construção de uma cobertura sobre um terraço existente, em 

virtude não ter executado os trabalhos no 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 e nos termos da informação 2154/2017/DOPSU. 

5. 382/CM/2017 – Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de construção de uma garagem,  em virtude não ter executado os 

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 
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trabalhos no prazo estipulado na licença de construção. acordo e nos termos da informação 2148/2017/DOPSU. 

6. 383/CM/2017 – Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de construção de uma habitação pré-fabricada, em virtude não 

ter executado os trabalhos no 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 e nos termos da informação 2156/2017/DOPSU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7. 384/CM/2017 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2105/2017/DOPSU. 

8. 385/CM/2017 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 2104/2017/DOPSU. 

9. 386/CM/2017 -  Projeto de decisão que conduz ao indeferimento do 

pedido de construção de uma habitação, em virtude não ter executado 

os trabalhos no 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 e nos termos da informação 2134/20147/DOPSU. 

10. 387/CM/2017 –Projeto de arquitetura  para alteração ao projeto inicial 

n.º 14/16. 

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

2093/2017/DOPSU. 

11. 388/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de um anexo 

para garagem e arrumos. 

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

2131/2017/DOPSU. 

12. 389/CM/2017 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação unifamiliar. 

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

2132/2017/DOPSU. 

13. 390/CM/2017 – Projeto de arquitetura para reconstrução de uma casa 

de arrumos. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e no0s termos da 

informação2115/2017/DOPSU. 
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14. 391/CM/2017 – Projeto de arquitetura para reconstrução  de uma 

habitação unifamiliar. 

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

2136/2017/DOPSU. 

15. 392/CM/2017 – Destaque de parcela do prédio urbano.  Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

2092/2017/DOPSU. 

16. 393/CM/2017 – Destaque de parcela do prédio rústico. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

2094/2017/DOPSU. 

17. 394/CM/2017 – Queixa de insalubridade – Auto de Vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar arquivar a queixa, de acordo com a informação 

2158/2017/DOPSU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

18. 395/CM/2017 – Construção da Etar de Ôlas e acessos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

2194/2017/DOMGU. 

19. 396/CM/2017 – Requalificação da envolvente da escola EB 2,3, de S. 

João da Pesqueira. – Aprovação do projeto de execução e do valor da 

estimativa orçamental. 

 

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

2188/2017/DOMGU. 

20. 397/CM/2017 – Requalificação Urbana da Rua Direita em S. João da 

Pesqueira. – Defeitos denunciados em receção definitiva – proposta de 

notificação.  

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

2184/2017/DOMGU. 

 

H – POLÍCIA 

21. 398/CM/2017 – Alteração ao trânsito no dia 10 de dezembro para a 

realização de um desfile de pais natais. 

Deliberado, por unanimidade, condicionar o trânsito na Avenida Marquês de Soveral 

desde o cruzamento do Agrupamento de Escolas até ao cruzamento com a Rua da 

Figueira entre as 14h30 e as 15h30. 
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22. 399/CM/2017 – Alteração ao trânsito no dia da realização da XIX festa 

dos idosos. 

Deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações: 

- Dia 17 de dezembro de 2017, fica condicionado o trânsito entre as 10h30 e as 12h00 

e das 17h00 às 18h00, na Rua da Devesa. 

- Entre as 15h00 do mesmo dia e as 18h00, fica proibido o estacionamento na Rua da 

Devesa 

 

    


