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      MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 07 DE MARÇO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 62/CM/2018 – Caducidade de Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 352/2018/DOPSU. 

2. 63/CM/2018 –Indeferimento do Licenciamento para construção de uma 

cobertura num terraço.           

Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

353/2018/DOPSU.   

3. 64/CM/2018 – Projeto de arquitetura para demolição e construção de 

uma capela.  

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

340/2018/DOPSU. 

4. 65/CM/2018 – Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis (IMT) – Pedido de isenção. 

 Relativamente a este assunto, o Senhor Presidente informou que os pedidos 

semelhantes até agora presentes a deliberação do executivo têm vindo a ser 

indeferidos. Esclareceu, também, que, seria necessário designar um responsável para 

o procedimento, por forma a instituir o relatório para que a Câmara decida sobre este 

assunto, responsável esse que deve solicitar todos os elementos necessários para 

permitir a decisão do órgão competente nesta matéria que, no caso, é a Câmara 

Municipal. 

Assim, tendo presente a informação n.º 308/2018, de 26 de fevereiro, da Divisão 

Administrativa e Financeira, e os pressupostos legais que a enformam , 

nomeadamente no que respeita aos requisitos para deferimento – encontrar-se o 

projeto em regiões economicamente desfavorecidas e ser considerado de relevante 

interesse económico para o concelho – e ao facto de a Câmara Municipal dispor de 

competência vinculativa na matéria, foi deliberado, por unanimidade, designar o 

Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Paulo Jorge dos Santos Lopes 
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Mendonça Tolda, como responsável pela Direção do presente procedimento, ao 

abrigo do disposto no artigo 55.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que, nos termos da informação 

referida deverá pedir os esclarecimentos necessários para a elaboração da proposta de 

decisão. 

   

E – OBRAS DO CONCELHO 

5. 66/CM/2018 – Receção definitiva – aprovação do auto de vistoria. 

Requalificação urbana da Rua Direita em S. João da Pesqueira. 

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

369/2018/DOMGU. 

6. 67/CM/2018 – Apresentação do plano definitivo de trabalhos – 

Empreitada de interface de S. João da Pesqueira e da requalificação do 

Largo do Convento na vila de S. João da Pesqueira. 

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

324/2018/DOMGU. 

 

G – PATRIMÓNIO 

7. 68/CM/2018 – Proposta de declaração de utilidade pública, para  efeitos 

de expropriação – resolução de requerer a declaração de utilidade 

pública de duas parcelas de terreno, sitas na União de Freguesias de S. 

João da Pesqueira e Várzea de Trevões, destinada, concelho de S. João 

da Pesqueira, destinada à requalificação da zona empresarial de S. João 

da Pesqueira. 

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

434/2018/DAF. 

 

H – POLÍCIA 

8. 69/CM/2018 – Alteração de locais de venda ambulante. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 
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9. 70/CM/2018 – Alteração de artigos de venda ambulante. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – SECRETARIA 

10. 71/CM/2018 – Atribuição de Bolsas de estudo de apoio social para o ano 

letivo de 2017/2018. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de bolsas de estudo social para o 

ano letivo 2017/2018 aos alunos selecionados em conformidade com a informação 

apresentada e dar início à audição prévia. 

11. 72/CM/2018 – Queixa de insalubridade – auto de vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com o proposto no 

auto de vistoria, de acordo com a informação 335/2018/DOPSU. 

    


