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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/03/01. 

 

1.2- Proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, sobre a obrigatoriedade do Executivo 

nomear 2 tutores para orientação de estágios profissionais na área de Educação Física e de 

Contabilidade e Gestão da Administração Pública. 

 

 
2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-03-13. 
 

 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
3.1- Auto de Suspensão de Trabalhos da Empreitada de “Construção do Cais Turístico do 

Pinhão e recuperação da margem esquerda do Rio Pinhão, sancionado por despacho do 

Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 2007/03/05. 

 

3.2- Informação de 07/03/2007, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação do 

Castedo”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de  
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2007/03/05, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma José Santos Fernandes & 

Filhos, Lda., pelo valor de € 204.916,58 (duzentos e quatro mil novecentos e dezasseis euros  

e cinquenta e oito cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, por ser 

considerada a mais vantajosa para o Município. 

 

3.3- Informação de 07/03/2007, do Presidente da Comissão de Análise da Empreitada do “ 

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

Francelos”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 

2007/03/05, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma Flaviconstroi, Sociedade 

de Construções, Lda., pelo valor de € 208.457,61 (duzentos e oito mil quatrocentos e 

cinquenta e sete euros e sessenta e um cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor 

acrescentado, por ser considerada a mais vantajosa para o Município. 

 

3.4- Informação de 07/03/2007, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

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

Vilarinho de Cotas”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 

2007/03/05, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma José Santos Fernandes & 

Filhos, Lda., pelo valor de € 271.353,41 (duzentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e  
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três euros e quarenta e um cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, 

por ser considerada a mais vantajosa para o Município. 

 

 

4. GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

4.1- Informação n.º 5 GADL, de 16 de Janeiro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

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

Câmara de 09 de Março de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

Os Srs. Vereadores eleitos pelo P.S.D., Dr. Luís Miguel Gonçalves Rodrigues e Eng.º 

Álvaro Manuel Sampaio Heleno, entregaram um requerimento para agendamento na 

próxima reunião de Câmara de uma proposta de Regulamento Municipal de Cedência em 

Direito de Superfície de Terrenos Municipais a Cooperativas de Habitação, que se 

encontra rubricada pelos membros presentes. 

Sobre a  qual foi tomada a seguinte deliberação: Deliberado tomar conhecimento 

»»»»»» «««««« 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/03/01. 
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Deliberação: Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção do Sr. Vice – 

Presidente, Prof. Manuel Adérito Figueira. 

 

 
»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, sobre a obrigatoriedade do Executivo 

nomear 2 tutores para orientação de estágios profissionais na área de Educação Física e de 

Contabilidade e Gestão da Administração Pública, que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a proposta. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-03-13, apresentando um 

total de disponibilidades de € 531.751,87 sendo € 246.420,47    de  dotações  orçamentais e 

€ 285.331,40   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Presente o Auto de Suspensão de Trabalhos da Empreitada de “Construção do Cais Turístico 

do Pinhão e recuperação da margem esquerda do Rio Pinhão, sancionado por despacho do  
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Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 2007/03/05, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com o referido auto. 

 

Informação de 07/03/2007, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação do 

Castedo”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 

2007/03/05, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma José Santos Fernandes & 

Filhos, Lda., pelo valor de € 204.916,58 (duzentos e quatro mil novecentos e dezasseis euros  

e cinquenta e oito cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, por ser 

considerada a mais vantajosa para o Município, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adjudicar a referida empreitada conforme 

informação. 

 

Informação de 07/03/2007, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

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

Francelos”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 

2007/03/05, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma Flaviconstroi, Sociedade  
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de Construções, Lda., pelo valor de € 208.457,61 (duzentos e oito mil quatrocentos e 

cinquenta e sete euros e sessenta e um cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor 

acrescentado, por ser considerada a mais vantajosa para o Município, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adjudicar a referida empreitada conforme 

informação. 

 

Informação de 07/03/2007, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

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

Vilarinho de Cotas”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 

2007/03/05, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma José Santos Fernandes & 

Filhos, Lda., pelo valor de € 271.353,41 (duzentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e 

três euros e quarenta e um cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, 

por ser considerada a mais vantajosa para o Município, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado adjudicar a referida empreitada conforme informação. 

 

4. GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 
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Presente a informação n.º 5 GADL, de 16 de Janeiro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

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

Câmara de 09 de Março de 2007, 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 € 

165,00. 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-03-28, 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  11/01,  a  qual  vai  ser  assinada   

pelo   Sr. Presidente da Câmara 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 

 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                 
 

            A Chefe da Divisão Administrativa 

 

                                                       _________________________________________________________________ 


