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             MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 5 DE ABRIL DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 102/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 618/2018/DOPSU. 

2. 103/CM/2018 - Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar, determinar a caducidade do licenciamento, 

de acordo com a informação 604/2018/DOPSU. 

3. 104/CM/2018 – Caducidade do licenciamento.  Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 627/2018/DOPSU. 

4. 105/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 624/2018/DOPSU. 

5. 106/CM/2018 – Indeferimento do pedido de licenciamento para 

construção de um armazém. 

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

informação 646/2018/DOPSU. 

6. 107/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 625/2018/DOPSU. 

7. 108/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 575/2018/DOPSU. 

8. 109/CM/2018 – Indeferimento do pedido de licenciamento, para 

construção de um armazém. 

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

informação 651/2018/DOPSU. 
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9. 110/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 629/2018/DOPSU. 

10. 111/CM/2018 – Indeferimento do pedido de licenciamento, para 

construção de uma garagem. 

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

informação 652/2018/DOPSU. 

11. 112/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 566/2018/DOPSU. 

12. 113/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 552/2018/DOPSU. 

13. 114/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 617/2018/DOPSU. 

14. 115/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de uma 

habitação com demolição total do existente. 

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

com a informação 574/2018/DOPSU. 

15. 116/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de uma 

habitação. 

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

619/2018/DOPSU. 

16. 117/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de uma 

habitação. 

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

620/2018/DOPSU. 

17. 118/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de uma 

habitação unifamiliar. 

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

643/2018/DOPSU. 

18. 119/CM/2018 – Projeto de arquitetura para demolição e construção de 

uma habitação. 

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

626/2018/DOPSU. 



 

Página 3 de 4 

19. 120/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para construção de uma 

habitação. 

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

565/2018/DOPSU. 

20. 121/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um armazém 

de alfaias agrícolas. 

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

565/2018/DOPSU. 

21. 122/CM/2018 – Indeferimento do licenciamento para reconstrução de 

edifícios destinados a Agroturismo. 

  

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

644/2018/DOPSU. 

22. 123/CM/2018 – Licenciamento para instalação de um estaleiro 

provisório. 

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

599/2018/DOPSU. 

23. 124/CM/2018 – Destaque de parcela. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

564/2018/DOPSU. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

24. 125/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Presidente, Doutor 

Manuel António Natário Cordeiro. 

Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Presidente Doutor 

Manuel António Natário Cordeiro, à reunião ordinária de 28 de março de 2018. 

 

G – REDES DE ELETRICIDADE E AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

25. 126/CM/2018 – Concurso público Internacional para aquisição de 

energia elétrica em média tensão e baixa tensão especial e iluminação 

pública, para o ano de 2018. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 

I – BOLSAS DE ESTUDO 
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26. 127/CM/2018 – Revogação da deliberação 278/CM/2017 – atribuição de 

bolsas de estudo de apoio social para o ano letivo de 2017/2018. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de 15 bolsas de apoio social para 

alunos do ensino superior.  

27. 128/CM/2018 – Fixação do número e valor das bolsas de estudo de apoio 

social para o ano letivo de 2017/2018. 

Valor unitário mensal – Escalão I - € 100 (cem euros). 

                                       Escalão II - € 75,00 (setenta e cinco euros) 

                                       Escalão III - € 50,00 (cinquenta euros) 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

28. 129/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.    

 

O – DIVERSOS 

29. 130/CM/2018 – Centro de estudos e promoção do azeite do Douro 

(CEPAD). 

Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter à deliberação da Assembleia 

Municipal. 

    


