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ORDEM DE TRABALHOS 
 

 

 

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 
1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/01/23. 

 

1.2- Minuta do Contrato de Trabalhos Imprevistos da Empreitada do Sistema de Drenagem e 

Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação do Castedo. 

 

1.3- Minuta do Contrato de Trabalhos Imprevistos da Empreitada do Sistema de Drenagem e 

Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 2ª Fase – Povoação de Vilarinho de Cotas. 

 

 

2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2008/02/04. 

 

 

2.2- Informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 24/01/2008, relativa à 1.º 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2008, que se traduz na 1ª alteração ao 

orçamento da despesa, 1ª alteração ao plano plurianual de investimentos e 1ª alteração ao 

plano de actividades. 
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2.3- Informação do Técnico Superior de 2.ª classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 31 de Janeiro de 2008, 

apresentando uma listagem de facturas cuja data de emissão se reporta até 31 de Dezembro 

do ano transacto. 

 

 

 

3 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

3.1- Informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, propondo 

colocação de 2 sinais de estacionamento proibido no Bairro Social de Alijó, pelo facto de 

existirem alguns veículos abandonados na via pública e algumas situações de 

estacionamento em frente de garagens existentes. 

 

3.2- Ofício da Firma Arménio Sousa Gonçalves – Construção Civil e Obras Públicas, 

relativo à Empreitada de “Construção das Bancadas do Campo de Futebol” – Trabalhos a 

Mais Contratuais. 

Contém informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos. 

 

 

4 – GABINETE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 



 
ACTA  Nº  3  DE  2008 / 02 / 06 

 
 

 

26  

  

4.1 – Informação n.º GADL/08/08, de 17 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.2- Informação n.º GADL/07/08, de 17 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.3- Informação n.º GADL/06/08, de 17 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.4- Informação n.º GADL/12/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.5- Informação n.º GADL/11/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 
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Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.6- Informação n.º GADL/13/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.7- Informação n.º GADL/14/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.8- Informação n.º GADL/15/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

4.9- Informação n.º GADL/10/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 
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5 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

5.1- Processo 14 PUB/07, pertencente a Romeu Correia Alves, residente na Rua Fernão 

Magalhães - Sabrosa, solicitando autorização para instalação de dois reclamos luminosos na 

Rua Dr. José Bulas Cruz, Bloco 3 – Alijó. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

««««««»»»»»»» 

 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/01/23. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente a minuta do Contrato de Trabalhos Imprevistos da Empreitada do Sistema de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação do Castedo, que 

se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do referido contrato. 
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Presente a minuta do Contrato de Trabalhos Imprevistos da Empreitada do Sistema de 

Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 2ª Fase – Povoação de Vilarinho de 

Cotas, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do referido contrato. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-02-04 apresentando um total 

de disponibilidades de € 975.223,95 sendo € 522.123,41 de  dotações  orçamentais e € 

453.100,54 de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 24/01/2008, relativa à 

1.º Modificação aos Documentos Previsionais de 2008, que se traduz na 1ª alteração ao 

orçamento da despesa, 1ª alteração ao plano plurianual de investimentos e 1ª alteração ao 

plano de actividades, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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Presente uma informação do Técnico Superior de 2.ª classe, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 31 de Janeiro de 2008, 

apresentando uma listagem de facturas cuja data de emissão se reporta até 31 de Dezembro 

do ano transacto, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 
 

Informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, propondo colocação 

de 2 sinais de estacionamento proibido no Bairro Social de Alijó, pelo facto de existirem 

alguns veículos abandonados na via pública e algumas situações de estacionamento em 

frente de garagens existentes, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada 

pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a colocação dos sinais, conforme a 

informação. 

 

Presente o ofício da Firma Arménio Sousa Gonçalves – Construção Civil e Obras Públicas, 

relativo à Empreitada de “Construção das Bancadas do Campo de Futebol” – Trabalhos a 

Mais Contratuais. 

Contém informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

4 – GABINETE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Presente a informação n.º GADL/08/08, de 17 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

190.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/07/08, de 17 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

280.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/06/08, de 17 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 
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Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

300.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/12/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

62.50. 

 

Presente a informação n.º GADL/11/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

84.00. 
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Presente a informação n.º GADL/13/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

144.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/14/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

61,20. 

 

Presente a informação n.º GADL/15/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

54,40. 

 

Presente a informação n.º GADL/10/08, de 28 de Janeiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 29 de Janeiro de 2008, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

75,60. 

 

5 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Processo 14 PUB/07, pertencente a Romeu Correia Alves, residente na Rua Fernão 

Magalhães - Sabrosa, solicitando autorização para instalação de dois reclamos luminosos na 

Rua Dr. José Bulas Cruz, Bloco 3 – Alijó. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade deferir. 
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Reconhecida a urgência por todo o Executivo, nos termos do artigo 88º da Lei 169/99, de 

18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, foram 

incluídos os seguintes assuntos: 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Presente uma proposta do Vereador do Pelouro das Obras Públicas propondo a isenção das 

taxas devidas pela demolição à Fundação Maurício Penha, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a proposta. 

 

Presente o processo de obras nº. 012PH/07, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, 

residente na Estrada Nacional - Granja, solicitando a divisão de um prédio em regime de 

propriedade horizontal, sito na Rua Cimo de Vila – Alijó. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade certificar o regime de propriedade 

horizontal, conforme informação. 

 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 
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A Câmara deliberou em reunião do dia 2008-02-20 aprovar a presente acta, nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 92º da Lei nº 169/99, de 18/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei Nº. 5-A / 2002 de 11, de Janeiro, a qual vai ser assinada pelo Sr. 

Presidente da Câmara em Exercício e por mim, Chefe da Divisão Administrativa, que a 

elaborei e fiz dactilografar, seguidamente foi encerrada a reunião eram 17.30 horas. 

 

 

O Presidente da Câmara em Exercício 

 

                                                                      

                   

A Chefe da Divisão Administrativa 

 

 


