
 

Página 1 de 2 

                 

MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CÂMARA DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

ORDEM DE TRABALHO 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

A – CONTABILIDADE 

1. 379/CM/2019 – Proposta de alteração às Grandes Opções do Plano n.º 24 

– 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. 

2. 380/CM/2019 – Proposta de alteração orçamental n.º 24 – 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. 

 

 

C – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

3. 381/CM/2019 – Pedido de emissão de alvará de utilização, lagar de azeite 

de Trevões/Lagoas de Evaporação/Lançamento de águas ruças -   

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

1790/2019/DPOAU. 

4. 382/CM/2019 – Projeto de arquitetura para alteração ao processo inicial. Deliberado, por unanimidade, aprovar, de acordo com a informação 

1875/2019/DPOAU. 

5. 383/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de 

edifícios, destinados a comércio e habitação junção de elementos. 

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

1941/2019/DPOAU. 

6. 384/CM/2019 – Projeto de arquitetura para reconstrução e ampliação de 

edifícios, destinados a comércio e habitação junção de elementos. 

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

1847/2019/DPOAU. 
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7. 385/CM/2019 – Projeto de arquitetura (pedido de autorização municipal 

para instalação de infraestruturas de suporte de radiocomunicações e 

respetivos acessórios). 

 

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

1846/2019/DPOAU. 

8. 386/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação, junção de elementos. 

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

1900/2019/DPOAU. 

9. 387/CM/2019 – Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação, junção de elementos. 

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

1868/2019/DPOAU. 

10. 388/CM/2019 - Projeto de arquitetura para legalização de uma 

habitação, junção de elementos. 

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

1896/2019/DPOAU. 

11. 389/CM/2019 – 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 1950/2019/DPOAU. 

 


