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             MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 30 DE MAIO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 170/CM/2018 – Proposta de Alteração às Grandes Opções do Plano n.ºs 

2, 3 e 5 – Ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Deliberado, por unanimidade, ratificar. 

2. 171/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.ºs 2,3 e 5 – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em conta os mesmos pressupostos da 

deliberação anterior. 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 172/CM/2018 – Indeferimento do Licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

967/2018/DOPSU. 

4. 173/CM/2018 – Projeto de arquitetura para ampliação de uns arrumos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1022/2018/DOPSU. 

5. 174/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação unifamiliar. 

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

1043/2018/DOPSU. 

6. 175/CM/2018 – Projeto de arquitetura  para construção de uma 

habitação unifamiliar. 

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

1048//2018/DOPSU. 

7. 176/CM/2018 – Projeto de arquitetura para alteração ao projeto inicial 

n.º2/13. 

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

977/2018/DOPSU. 
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8. 177/CM/2018 – Destaque de parcela. Deliberado, por unanimidade, mandar ouvir o interessado através e audiência oral, 

nos termos da informação 2433/2017/DOPSU. 

9. 178/CM/2018 – Proposta de isenção de taxas para ampliação de 

equipamento Social para implementação de ERPI (Estrutura 

Residencial para Idosos). 

 

Deliberado, por unanimidade, ratifica, de acordo com as informações 987/2018/DAF 

e 1031/2018/DOPSU. 

 

E – OBRAS DO CONCELHO 

10. 179/CM/2018 – Reprogramação física, temporal e financeira  de 

empreitadas. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

11. 180/CM/2018 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

985/2018/DOMGU. 

12. 181/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Vice - Presidente. Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vice-Presidente, 

José Luís Cardoso Rodrigues, à reunião ordinária de 17 de maio de 2018. 

 

G – PATRIMÓNIO 

13. 182/CM/2018 – Retificação da deliberação 100/CM/2017 – Desafetação 

do domínio público municipal de parcela de terreno – tomada na 

reunião camarária de 23 de março de 2017. 

Desafetação do domínio público Municipal de parcela de terreno, para alteração de 

onde se lê “com a área aproximada de 575,90 m2”, passará a ler-se “com a área de 

575,90 m2”, de conformidade com a informação 343/2017/DOPSU. Deliberado, por 

unanimidade, aprovar a retificação- 

 

H – POLÍCIA 
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14. 183/CM/2018 – Alteração ao trânsito nos dias 26 e 31 de maio – 

ratificação de decisão do Senhor Presidente. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

15. 184/CM/2018 – Apoio socioeducativos ao Agrupamento de Escolas de 

São João da Pesqueira relativos ao ano letivo 2016/2017. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar de acordo e de conformidade com a 

informação 715/DASC/2018. 

16. 185/CM/2018 – Fornecimento e implementação de 14 ilhas ecológicas na 

vila de S. João da Pesqueira – Proposta de acordo revogatório.         

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


