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             MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 19 DE ABRIL DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 133/CM/2018 – Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de 

imóveis (IMT) – pedido de isenção. 

Deliberado, por unanimidade, tomar conhecimento. 

2. 134/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para adaptação do rés 

do chão a estabelecimento de restauração. 

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

informação 672/2018/DOPSU. 

3. 135/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para alteração de uma 

edificação. 

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

670/2018/DOPSU. 

4. 136/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para ampliação de uma 

varanda existente. 

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

671/2018/DOPSU. 

5. 137/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para ampliação de uma 

habitação unifamiliar. 

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

758/2018/DOPSU. 

6. 138/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 701/2018/DOPSU. 

7. 139/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção legalização de 

uma habitação unifamiliar.  

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

678/2018/DOPSU. 

8. 140/CM/2018 – Constituição de compropriedade.  Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 796/2018/DOPSU. 
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H – POLÍCIA 

9. 141/CM/2018 – Alteração ao trânsito no dia das comemorações do 25 e 

abril – ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – SECRETARIA 

10. 142/CM/2018 – Plano de transportes para o ano letivo de 2018/2019. Deliberado, por unanimidade, aprovar em conformidade com as recomendações do 

Conselho Municipal de Educação e nos termos da informação da 709/2018/DASC. 

11. 143/CM/2018 – Atribuição de bolsas de estudo de apoio social para o 

ano letivo de 2017/2018. 

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

ano letivo 2017/2018 ao aluno em conformidade com a informação apresentada. 

 

J– CULTURA, DESPORTO E ACÇÃO SOCIAL 

12. 144/CM/2018 – Designação de um membro para a Promopesqueira – 

Associação para o desenvolvimento local e turístico de São João da 

Pesqueira.  

O Senhor Presidente, à semelhança da composição da anterior Direção da 

Promopesqueira, apresentou uma proposta para que fizesse parte da Direção o atual 

Diretor Geral e Pedagógico da Esprodouo, Fernando Rodrigues. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


