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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

 

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/11/26. 

 

1.2- Informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do Vereador com 

funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou proveitos financeiros 

obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês de Novembro de 2008. 

 

1.3- Informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do Vereador com 

funções subdelegadas, Dr.ª Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, sobre custos ou 

proveitos financeiros obtidos com as taxas provenientes das rendas dos Conjuntos 

Habitacionais, no mês de Novembro de 2008. 

 

1.4- Informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do Vereador com 

funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou proveitos financeiros 
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obtidos com a  Concessões de terrenos do Cemitério Municipal, no mês de Novembro de 

2008. 

 

 

2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2008/12/09. 

 

 

 

3 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

3.1- Processo n.º 07PIPO/08, pertencente a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do 

Alto Douro, S.A.R.L, com sede na Rua Azevedo Magalhães, 214 – Vila Nova de Gaia, 

solicitando pedido de autorização prévia para instalação de um edifício destinado a horta, de 

construção não definitiva, no Lugar da Granja, freguesia de Alijó. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.2- Processo n.º 246-LO/06, pertencente a Maria Fernanda Correia Capela Renha, 

residente no Largo da Fonte – Vilar de Maçada, pedindo autorização para a legalização de 

um estabelecimento de restauração e bebidas com ampliação. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 
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3.3- Processo n.º 04 PUB/08, pertencente a Cristina Ribeiro Felgueiras, advogada, com 

escritório no Edifício dos Correios, 1 - Alijó, na qualidade de representante de Fernando 

Miguel Pereira Rebelo, Unipessoal, Lda., solicitando autorização para instalação de uma 

placa publicitária (reclame luminoso), na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – Alijó. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.4- Processo n.º 42-LO/08, pertencente a Amândio António Machado Fragoso, residente na 

Rua Central, 10 – Vale de Mendiz, pedindo autorização para a reconstrução e alteração de 

uma habitação. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.5- Processo n.º 218-LO/08, pertencente a Quinta das Forcadas, Sociedade Agrícola, S.A., 

com sede na Rua Direita, 14 - Soutelinho, pedindo autorização para a construção de um 

armazém agrícola destinado a armazenagem de produtos agrícolas. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

««««««»»»»»»» 

No período de antes da ordem do dia, o Sr. Vereador Eng.º Álvaro Manuel Sampaio 

Heleno, usou da palavra, tendo pedido esclarecimentos acerca da pavimentação da Rua 

do Vale e Cimo do Lugar, na freguesia de Carlão, nomeadamente no que diz respeito à 

drenagem de águas que se manifesta insuficiente; na inversão do sentido natural das 

águas e na qualidade da pavimentação. 
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Sobre este assunto o Sr. Vereador do Pelouro do Planeamento Urbanístico, disse que 

iria deslocar-se ao local para se inteirar da situação. Disse ainda que numa próxima 

reunião iria responder a esta questão. 

 

Pelo Sr. Vereador Eng.º Álvaro Manuel Sampaio Heleno, foi ainda dito que na sua 

opinião a rede geral de saneamento deve ser prolongada até à Rua da Capela, de modo a 

que as habitações que lá se encontram possam ser dotadas de tal infra-estrutura.  

 

A esta questão o Sr. Vereador do Pelouro do Planeamento Urbanístico, informou que 

não foi feito na altura porque não tinha cota. 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/11/26. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou 

proveitos financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês de 

Novembro de 2008, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Dr.ª Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, sobre 

custos ou proveitos financeiros obtidos com as taxas provenientes das rendas dos Conjuntos 

Habitacionais, no mês de Novembro de 2008, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou 

proveitos financeiros obtidos com a Concessão de terrenos do Cemitério Municipal, no mês 

de Novembro de 2008, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-12-09 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.418.017,55 sendo € 836.712,86 de dotações orçamentais e € 

581.304,69 de dotações não orçamentais.   
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Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Presente o processo n.º 07PIPO/08, pertencente a Companhia Geral da Agricultura das 

Vinhas do Alto Douro, S.A.R.L, com sede na Rua Azevedo Magalhães, 214 – Vila Nova de 

Gaia, solicitando pedido de autorização prévia para instalação de um edifício destinado a 

horta, de construção não definitiva, no Lugar da Granja, freguesia de 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 o processo conforme informação. 

 

Presente o processo n.º 246-LO/06, pertencente a Maria Fernanda Correia Capela Renha, 

residente no Largo da Fonte – Vilar de Maçada, pedindo autorização para a legalização de 

um estabelecimento de restauração e bebidas com ampliação. 

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 manifestar intenção de indeferimento por 

desrespeito a normas e regulamentos e comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias 

para se pronunciar por escrito. 

 

Processo 04 PUB/08, pertencente a Cristina Ribeiro Felgueiras, advogada, com escritório 

no Edifício dos Correios, 1 - Alijó, na qualidade de representante de Fernando Miguel 
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Pereira Rebelo, Unipessoal, Lda., solicitando autorização para instalação de uma placa 

publicitária (reclame luminoso), na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro – 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, tendo-se ausentado a Vereadora 

Dr.ª Cristina Alexandra Martins Ribeiro Felgueiras, por se tratar de um assunto do 

seu interesse. 

 

Presente o processo n.º 42-LO/08, pertencente a Amândio António Machado Fragoso, 

residente na Rua Central, 10 – Vale de Mendiz, pedindo autorização para a reconstrução e 

alteração de uma habitação. 

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 manifestar intenção de indeferimento por 

desrespeito a normas e regulamentos e comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias 

para se pronunciar por escrito. 

 

Presente o processo n.º 218-LO/08, pertencente a Quinta das Forcadas, Sociedade Agrícola, 

S.A., com sede na Rua Direita, 14 - Soutelinho, pedindo autorização para a construção de 

um armazém agrícola destinado a armazenagem de produtos agrícolas. 

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

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade manifestar intenção de indeferimento por 

desrespeito a normas e regulamentos e comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias 

para se pronunciar por escrito. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

A Câmara deliberou em reunião do dia 2008-12-30 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, Técnico Superior de 1ª Classe, Dr. Luís 

Filipe Maneta Carvalho, que a elaborei e fiz dactilografar, seguidamente foi encerrada a 

reunião eram 17.30 horas. 

 

O Presidente da Câmara em Exercício 

 

 

Técnico Superior de 1ª Classe 


