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             MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 17 DE MAIO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 158/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 874/2018/DOPSU. 

2. 159/CM/2018 – Queixa de insalubridade – Auto de vistoria. Deliberado, por unanimidade, mandar proceder em conformidade com  proposto no 

auto de vistoria, de acordo com a informação 952/2018/DOPSU. 

3. 160/CM/2018 – Pedido de autorização para alineação do lote n.º 21 do 

loteamento do Chão da Carreira, tendo em vista a junção do lote n.º 21 

ao 22. 

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

903/2018/DOPSU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

4. 161/CM/2018 – Liberação parcial de caução – Aplicação do regime 

previsto no artigo 295.º do CCP – Código dos contratos públicos – 

Proposta de realização de vistoria e de nomeação da comissão de 

vistoria. 

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

875/2018/DOMGU. 

5. 162/CM/2018 - Protocolo de cooperação para construção de Centro 

Intermunicipal de recolha oficial de animais de companhia dos 

Municípios de Penedono, Sernancelhe e S. João da Pesqueira – 

Ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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6. 163/CM/2018 – Alteração da data de realização da próxima reunião. Deliberado, por unanimidade, antecipar a sua realização para o dia 30 de maio, 

quarta-feira, pelas 9 horas e trinta minutos. 

7. 164/CM/2018 – Periocidade das reuniões ordinárias – alteração da hora 

das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. 

Deliberado, por unanimidade, em cumprimento do disposto no artigo 40.º, n.ºs 4, do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, estabelecer que a hora de início das reuniões ordinárias será alterada das 

14h30 para as 9h30. 

 

H – POLÍCIA 

8. 165/CM/2018 – Alteração ao trânsito no dia 16 de maio – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

No dia 16 de maio (quarta-feira) entre as 08h30 e as 18h00, fica proibido o trânsito e 

o estacionamento na Rua da Figueira, entre o cruzamento da Rua do Foral Velho e a 

Rua Dr. Paradela de Oliveira, em S. João da Pesqueira. Deliberado, por unanimidade, 

aprovar.  

9. 166/CM/2018 – Alteração ao trânsito no dia 1 de junho – dia mundial da 

criança. 

Deliberado, por unanimidade, efetuar as seguintes alterações: Trânsito proibido na 

Rua da Devesa, exceto moradores, entre as 14h00 e s 17h30. 

10.  167/CM/2018 – Alteração de ramo de comércio. Deliberado, por unanimidade, deferir de acordo com a informação n.º856/DAF-SEG.    

    


