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                MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 26 DE JULHO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 238/CM/2018 –  Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação 

de uma habitação. 

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

1380/2018/DPOAU.                                                                                                     

2. 239/CM/2018 – Caducidade de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1453/2018/DPOAU. 

3. 240/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de um pavilhão 

destinado a centro de vinificação. 

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

1461/2018/DPOAU. 

4. 241/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 1431/2018/DPOAU. 

5. 242/CM/2018 – Publicidade – Autorização  para aplicar publicidade. Deliberado, por unanimidade, deferir, de acordo com a informação 

1398/2018/DPOAU-SOUL. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

6. 243/CM/2018 – Aprovação do anteprojeto e do valor da estimativa 

orçamental. 

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

1470/2018/DPOAU. 

7. 244/CM/2018 – Aprovação do projeto de execução e do valor da 

estimativa orçamental. 

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

1469/2018/DPOAU. 
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8. 245/CM/2018 – Aprovação da candidatura ao programa bem – 

beneficiação de equipamentos municipais. 

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

1469/2018/DPOAU. 

9. 246/CM/2018 – Liberação parcial de caução – aplicação do Regime 

previsto no decreto – Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto – Auto de vistoria 

– Concessão de prazo para execução das correções. 

Atento o proposto na informação 1376/2018/DPOAU, foi deliberado por 

unanimidade: 

a) Indeferir o pedido de liberação da caução, apresentado pelo adjudicatário da 

empreitada referida em epígrafe, Lopes & Irmãos, Lda.; 

b) Conceder o prazo de 60 dias de calendário para execução das correções das 

anomalias verificadas, incluindo uma fase prévia de apresentação de 

soluções. 

 

H – POLÍCIA 

10. 247CM/2018 – Alteração ao trânsito no dia 24 de julho – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Em virtude da realização de trabalhos para reparação de avaria na conduta de água, se 

encontra encerrada ao trânsito, a Rua da Figueira, entre as 09h00 e as 16h30, do dia 

24 de julho (terça-feira). 

    


