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                MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 20 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 290/CM/2018 – Proposta de alteração às grandes opções do plano n.º 10 

– ratificação de decisão do Senhor Presidente.  

Presente a referida  proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação  

2. 291/CM/2018 – Proposta de alteração orçamental n.º 10 – ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

Presente a referida proposta de alteração às Grandes Opções do Plano e colocada à 

votação, foi deliberado, por unanimidade, ratificar. 

 

C  – HABITAÇÃO E URBANISMO 

3. 292/CM/2018 – Indeferimento de licenciamento. Deliberado, por unanimidade, indeferir o licenciamento, de acordo com a informação 

1812/2018/DPOAU. 

4. 293/CM/2018 – Caducidade do licenciamento. Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo 

com a informação 1833/2018/DPOAU. 

5. 294/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

1846/2018/DPOAU. 

6. 295/CM/2018 -  Projeto de arquitetura para construção de um imóvel 

com demolição do existente destinado a garagem e arrumos. 

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

1806/2018/DPOAU. 

7. 296/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uns arrumos. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo e nos termos da informação 

1848/2018/DPOAU. 
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8. 297/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação. 

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

1847/2018/DPOAU. 

9. 298/CM/2018 – Projeto de arquitetura para construção de uma 

habitação e muro de vedação. 

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

1815/2018/DPOAU. 

 

D – FUNCIONÁRIOS E ASSALARIADOS 

10. 299/CM/2018 – Nomeação de Revisor Oficial de Contas.  Deliberado, por unanimidade, aprovar a indigitação da sociedade de revisores oficiais 

de contas Fernando Peixinho & José Lima, Sroc, Lda., representada por José Alberto 

Figueira da Fonseca Lima, para revisor oficial de contas do Município. 

 

 

F – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

11. 300/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Presidente. Deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Presidente, Manuel 

António Natário Cordeiro. 

 

12. 301/CM/2018 – Justificação de falta do Senhor Vereador Jorge Manuel 

da Fonseca Andrade. 

Deliberado, por unanimidade justificar a falta dada pelo Senhor Vereador, Jorge 

Manuel da Fonseca Andrade. 

 

 

L – SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA 

 

13. 302/CM/2018 – Fornecimento e implementação de 8 ilhas ecológicas na 

vila de S. João da Pesqueira – Ajuste Direto. 

Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

    


