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MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 16 DE MAIO DE 2019 

 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

1. 163/CM/2019 – Contração de empréstimo a médio e longo prazo. Colocada a proposta à votação, foi deliberado, por unanimidade aprovar. 

2. 164/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 6 

– 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. 

3. 165/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 6 – Ratificação de 

decisão do Senhor Presidente. 

 

Presente a referida proposta de alteração orçamental e colocada à votação, foi 

deliberado, por unanimidade, ratificar, tendo em consideração as explicações referidas 

na deliberação anterior. 

 

4. 166/CM/2019 – Caducidade do licenciamento. 

 

Deliberado, por unanimidade, determinar a caducidade do licenciamento, de acordo e 

nos termos da informação 846/2019/DPOAU. 

5. 167/CM/2019 –  Projeto de arquitetura para legalização da existente e 

construção de uma habitação. 

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

839/2019/DPOAU. 

6. 168/CM/2019 – Apresenta projeto de arquitetura para legalização de 

uma habitação unifamiliar. 

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

841/2019/DPOAU. 

7. 169/CM/2019 – Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar “Queimado-Vilarouco” na União de Freguesias de 

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

829/2019/DPOAU. 
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Vilarouco e Pereiros, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o 

artigo 169. 

8. 170/CM/2019 - Emissão de parecer relativamente à partilha do prédio 

rústico, sito no lugar “Fojo-Vilarouco” na União de Freguesias de 

Vilarouco e Pereiros, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o 

artigo 1100.º. 

 

Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável, de acordo e nos termos da 

informação 830/2019/DPOAU. 

 

E – OBRAS NO CONCELHO 

9. 171/CM/2019 – Auto de medição de trabalhos. Deliberado, por unanimidade, aprovar. 

 


