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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/01/17. 

 

1.2- Informação do Senhor Presidente da Câmara de 25/01/2007, apresentando a 

 

Minuta de 

Protocolo para a Semaforização da Ponte do Pinhão sobre o Rio Douro. 

1.3- Informação do Senhor Presidente da Câmara de 25/01/2007, apresentando a

 

 Minuta de 

Protocolo para a Iluminação Rodoviária e Artística da Ponte do Pinhão sobre o Rio Douro. 

1.4- Ofício da Junta de Freguesia do Pinhão, sancionado por despacho do Senhor Presidente 

da Câmara de 28 de Dezembro de 2006, solicitando a intervenção da Câmara Municipal de 

Alijó, para, através de uma reunião com os responsáveis pelos C.T.T., requerer os 

esclarecimentos referentes à actual situação de anomalia na distribuição postal do Pinhão e 

retomar a normalidade de serviços. 

 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA  

 

2.1- Resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007/01/30. 
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2.2- Informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

sancionado por despacho do Sr. Presidente de 26/01/2007, relativo à constituição do fundo 

de maneio.  

 

 
3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

3.1- Processo n.º 015PIPO/2006, pertencente a António José de Barros Rodrigues, residente 

na Rua General Alves Pedrosa, n.º 28, Alijó, solicitando pedido de informação prévia 

relativo à reconstrução de um edifício. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.2- Operações urbanísticas realizadas em 2006, sancionadas por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de 25/01/2007. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
4.1- Informação n.º 3 de 26/01/2007 da Técnica de acção Social, sancionado por despacho 

da Senhora Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, Dr.ª Maria Eduarda Alves 

Ribeiro Sampaio de 2007-01-26, referente ao conjunto habitacional de Cotas – vaga de dois 

fogos. 
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5. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 

 
4.1- Informação do Presidente da Comissão de Análise da empreitada “Construção da 

Variante de Favaios/Nascente”, sancionada por despacho do Senhor Vice-Presidente de 

22/01/2007, informando que as firmas preteridas não se pronunciaram, pelo que a 

empreitada deve ser adjudicada ao concorrente da firma Manuel Rodrigues Gouveia S.A., 

Engenharia e Construção, pelo valor de € 986.086,00 (novecentos e oitenta e seis mil e 

oitenta e seis euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, por ser 

considerada a mais vantajosa para o Município. 

 

4.2- Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, sancionada por 

despacho do Senhor Vice-Presidente de 16/01/2007, relativa às “Aldeias Vinhateiras – plano 

de dinamização de Favaios – 1.ª fase – edifício A Obra” – Trabalhos Imprevistos, informa 

que depois de analisado o orçamento em anexo, é de opinião que o mesmo está em 

condições de merecer a respectiva aprovação, a título gracioso. 

 

Antes da ordem do dia o Sr. Presidente da Câmara leu um requerimento apresentado pelo 

Advogado da Câmara, Dr. José Maria Barroso, referente à proposta apresentada pela 

Cooperativa de Habitação e Construção “Bons Amigos”, de Vilar de Maçada, tendo a 

mesma sido rubricada pelos membros presentes. 

 
»»»»»» «««««« 
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1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/01/17. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 
»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara de 25/01/2007, apresentando a 

Minuta de Protocolo para a Semaforização da Ponte do Pinhão sobre o Rio Douro, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta. 

 

Presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara de 25/01/2007, apresentando a 

Minuta de Protocolo para a iluminação Rodoviária e Artística da Ponte do Pinhão sobre o 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a presente proposta. 

 

Presente o ofício da Junta de Freguesia do Pinhão, sancionado por despacho do Exmo. 

Senhor Presidente da Câmara de 2006-12-28, solicitando a intervenção da Câmara  
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Municipal de Alijó, para, através de uma reunião com os responsáveis pelos C.T.T., requerer 

os esclarecimentos referentes à actual situação de anomalia na distribuição postal do Pinhão 

e retomar a normalidade de serviços, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade enviar ofício aos C.T.T., a solicitar uma 

reunião urgente com vista ao cabal esclarecimento da situação levantada pela Junta de 

Freguesia. 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-01-30, apresentando um 

total de disponibilidades de € 809.346,06  sendo €  489.927,17  de  dotações  orçamentais e 

€ 319.418,89    de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

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

sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2007-01-26, relativa à 

constituição do fundo de maneio, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 
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Presente o processo n.º 015PIPO/06, pertencente a António José de Barros Queirós, 

residente na Rua General Alves Pedrosa, 28 - Alijó, solicitando pedido de autorização 

prévia relativo à reconstrução de um edifício na Rua Torcato Luís de Magalhães - 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 manifestar intenção de indeferimento e 

comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

Presente a informação da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, Eng.ª Zélia Fátima 

de Abreu e Lima Correia Pinto, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara, de 25/01/2007, relativa às operações urbanísticas realizadas em 2006, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. Foi ainda solicitado 

pelos Srs. Vereadores do P.S.D. relativamente ao assunto da ordem do dia sobre a 

informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico relativa às Operações 

Urbanísticas realizadas em 2006, que a mesma seja completada com a identificação dos 

respectivos interessados. 

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 
Informação de 08/01/2007, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada da “ 

Construção da Variante de Favaios/Nascente”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice 

– Presidente da Câmara de 2007/01/22, informando que após audiência prévia às firmas  
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preteridas, as mesmas não se pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada ao 

concorrente da Firma Manuel Rodrigues Gouveia, S.A., Engenharia e Construção, pelo 

valor de € 986.086,00 (novecentos e oitenta e seis mil e oitenta e seis euros), 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. 

 
DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

 

 
Presente a informação n.º03 de 26/01/2007 da Técnica Superior de Serviço Social, 

sancionado por despacho da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, Dr.ª 

Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio de 2007-01-26, informando que ficaram vagas duas 

habitações T3 no Conjunto Habitacional de Cotas, pelo que é necessário proceder à abertura 

de concurso para atribuição das referidas habitações, que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a abertura de concurso. 

 

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, foi 

incluído o seguinte assunto: 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

 
Presente uma carta da Cooperativa de Habitação Bons Amigos de Vilar de Maçada, 

informando que desistem da proposta apresentada na reunião da Câmara Municipal do dia 

17 de Janeiro de 2007, relativamente à alienação de um terreno junto ao campo de futebol 

em Vilar de Maçada, para a construção de 19 habitações e propondo a sua revogação. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a revogação do acto 

permitindo uma melhor análise da situação. 

 

Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos o seguinte documento: 

 

Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, sancionada por despacho do 

Senhor Vice-Presidente de 16/01/2007, relativa às “Aldeias Vinhateiras – plano de 

dinamização de Favaios – 1.ª fase – edifício A Obra” – Trabalhos Imprevistos, informa que 

depois de analisado o orçamento em anexo, é de opinião que o mesmo está em condições de 

merecer a respectiva aprovação, a título gracioso. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-02-12, 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. 
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O Presidente da Câmara 
 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                  
 
 
 

            A Chefe da Divisão Administrativa 

 

                    _________________________________________________________________ 


