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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/01/31. 

 

1.2- Informação de 06/02/2007 do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó, 

propondo que a Câmara delibere no sentido de aprovar a cedência, por direito de superfície, 

da parcela de terreno sito nos limites da Freguesia de Alijó, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Alijó sob o número 01183/260391, inscrito na matriz predial rústica de 

Alijó sob o artigo 889, à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental. 

 

1.3- Requerimento de Luciano Augusto Pereira Pardal, residente no Lugar da Casa Branca – 

Sanfins do Douro, solicitando o pagamento em  seis  prestações,  da  coima  aplicada  

através  do  processo  de  contra  ordenação  nº  72/06,  no  valor  de  €  293.30  sancionado  

por  despacho  do  Sr.  Vice - Presidente  da  Câmara  do  dia  2007.02.01. 

Contém informação dos serviços. 
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2. DIVISÃO FINANCEIRA  

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-02-09. 

 

2.2- Informação de 31 de Janeiro de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 

2007/01/31,  relativa à 1ª Modificação Orçamental aos Documentos Previsionais de dois mil 

e sete (2007). 

 

2.3- Informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira, sancionada 

por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-09-14, relativa à 1ª Revisão 

ao Plano de Actividades Municipais (PAM), 1ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI)  e 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa. 

 

2.4- Informação 6 de Fevereiro de 2007, do Departamento da Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-

02-06 relativa à relação de facturas de 2006. 

 

 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 

3.1- Processo n.º 016PIPO/06, pertencente a Carla Maria Sampaio Alves, residente na Rua 

do Vale, 32 - Carlão, solicitando pedido de autorização prévia relativo à construção de uma 

habitação no Lugar do Fôjo – Carlão. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 
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3.2- Processo de obras nº. 006 PH/2006, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, residente 

na E.N Granja, solicitando a divisão de um prédio sito na Rua Cimo de Vila em Alijó, em 

regime de propriedade horizontal. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.3- Processo de obras nº. 001 -D/07, pertencente a Maria José dos Anjos Fernandes 

Bártolo, residente na Rua da Amoreira, 6 – Vila Chã, solicitando o destaque de uma parcela 

de terreno, sito na Rua Cimo do Povo – Vila Chã. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.4- Requerimento de Angloprojecto – Projectos Económicos Financeiros, com sede 

Granja, freguesia e concelho de Alijó, representada neste acto pela liquidatária Maria da 

Piedade Pires da Rocha Lopes, sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - 

Presidente da Câmara de 2007-02-05, solicitando nos termos  e  para  efeitos  do  disposto  

no  art.  54º  da  lei  nº  91/95  de  2/09,  na  redacção  que  foi  dada  pela  lei  nº  64/2003  

de  23/08,  emissão  de  parecer  relativo  à atribuição por partilha  da referida sociedade. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

3.5- Requerimento de Manuel José de Sousa Pinto Vilela, residente na Rua da Luz, S/N - 

Cheires, sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-

02-05, solicitando nos termos  e  para  efeitos  do  disposto  no  art.  54º  da  lei  nº  91/95   
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de  2/09,  na  redacção  que  foi  dada  pela  lei  nº  64/2003  de  23/08,  emissão  de  parecer  

relativo  à aquisição por compra  do  prédio  rústico denominado “Picota”, com o artigo 

1949,  sito na  freguesia  de  Sanfins do Douro. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.6- Pedido de Informação Prévia, relativo à construção de um lar residencial e residência 

autónoma para cidadãos com deficiência mental. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.7- Presente o Projecto de Reabilitação da Anta da Fonte Coberta. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

4. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
4.1- Ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., sancionado 

por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-02-01,  relativo ás 

“Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios - 1ª fase – Edifício A Obra” – 

Trabalhos Imprevistos. 

Contém informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos. 
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4.2- Ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., sancionado 

por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  relativo ás 

“Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios - 1ª fase – Infraestruturas” – 

Prorrogação de Prazo. 

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

 

4.3- Ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., sancionado 

por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  relativo ás 

“Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios - 2ª fase – Infraestruturas” – 

Prorrogação de Prazo. 

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

 

4.4- Ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., sancionado 

por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  relativo ás 

“Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios – Edifício A Obra” – Prorrogação 

de Prazo. 

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

 

4.5- Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  

relativo ás “Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios – 2ª  fase - Fachadas” – 

Prorrogação de Prazo. 
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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. 

 

 

5. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

 
5.1- Ofício da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Alijó, solicitando a cedência do 

espaço destinado às instalações da mesma. 

Contém informação da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde. 

 

Antes da ordem do dia, os Srs. Vereadores do P.S.D entregaram um requerimento que se 

passa a transcrever: 

 

1- « Na sequência de recente visita por nós efectuada à freguesia de Carlão, pretendemos dar 

conhecimento à Câmara Municipal das seguintes situações: 

• No Lugar de Casas da Serra, mantém-se por calcetar a Rua do Cimo do Povo, com 

todos os incómodos para a população daí decorrentes; 

• Em Carlão, encontra-se igualmente por calcetar, desde há largos meses, o troço final 

da Rua do Cimo do Lugar; 

• A Rua da Capela, não foi totalmente contemplada com saneamento, para espanto dos 

respectivos moradores; 

• A Rua do Prado apresenta-se permanentemente alagada, no acesso do cruzamento da 

Azinheira, em virtude do desvio provocado de duas linhas de água, que assim passaram a ser  
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encaminhadas para aquela Rua do Prado, onde são descarregadas, prejudicando a circulação 

de veículos e peões; 

• A obra de beneficiação da estrada municipal Carlão / Franzilhal não se encontra 

completa, apresentando-se sem valetas e sinalização; 

• No Franzilhal, permanece por calcetar, um troço da Rua da Regedoura, não tendo 

ainda, no mesmo troço, sido efectuadas as necessárias ligações à rede de saneamento básico; 

Solicitamos a melhor atenção da Câmara Municipal, para as situações acima expostas.» 

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

 
»»»»»» «««««« 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/01/31. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 
»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Presente a informação de 06/02/2007 do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

Alijó, propondo que a Câmara delibere no sentido de aprovar a cedência, por direito de 

superfície, da parcela de terreno sito nos limites da Freguesia de Alijó, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Alijó sob o número 01183/260391, inscrito na matriz 

predial rústica de Alijó sob o artigo 889, à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do  
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Cidadão Deficiente Mental, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado 

pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a cedência, por direito de 

superfície, da parcela de terreno referida. 

 

Presente um requerimento de  Luciano Augusto Pereira Pardal, residente no Lugar da Casa 

Branca – Sanfins do Douro , solicitando o pagamento  em  seis  prestações,  da  coima  

aplicada  através  do  processo  de  contra  ordenação  nº  72/06,  no  valor  de  €  293.30  

sancionado  por  despacho  do  Sr.  Vice - Presidente  da  Câmara  do  dia  2007.02.01. 

Contém informação dos serviços, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em 6 

prestações mensais e sucessivas. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

Presente a informação de 31 de Janeiro de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 

2007/01/31,  relativa à 1ª Modificação Orçamental aos Documentos Previsionais de dois mil 

e sete (2007), que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 
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Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira, 

sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-09-14, relativa à 

1ª Revisão ao Plano de Actividades Municipais (PAM), 1ª revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI)  e 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção dos Vereadores do 

P.S.D, e remeter à Assembleia Municipal para aprovação nos termos da alínea b) do 

n.º2 do artigo 53º da lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas 

pela lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal nos termos do n.º3 do artigo 92º 

do mesmo diploma legal, que a deliberação tomada seja aprovada em minuta para 

efeitos imediatos. 

 

Presente a informação 6 de Fevereiro de 2007, do Departamento da Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-

02-06 relativa à relação de facturas de 2006, que dispensa de transcrição na acta pelo que 

fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 



 
ACTA  Nº  4   DE  2007 / 02 / 12 

 

 

50  

  

 

 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Presente o processo de obras nº. 006 PH/2006, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, 

residente na E.N Granja, solicitando a divisão de um prédio sito na Rua Cimo de Vila em 

Alijó, em regime de propriedade horizontal. 

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 autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 

 

Presente o processo de obras nº. 001 -D/07, pertencente a Maria José dos Anjos Fernandes 

Bártolo, residente na Rua da Amoreira, 6 – Vila Chã, solicitando o destaque de uma parcela 

de terreno, sito na Rua Cimo do Povo – Vila Chã. 

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 fraccionamento de destaque. 

 

Presente um requerimento de Angloprojecto – Projectos Económicos Financeiros, com sede 

Granja, freguesia e concelho de Alijó, representada neste acto pela liquidatária Maria da 

Piedade Pires da Rocha Lopes, sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - 

Presidente da Câmara de 2007-02-05, solicitando nos termos  e  para  efeitos  do  disposto   
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no  art.  54º  da  lei  nº  91/95  de  2/09,  na  redacção  que  foi  dada  pela  lei  nº  64/2003  

de  23/08,  emissão  de  parecer  relativo  à atribuição por partilha  da referida sociedade. 

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 um requerimento de Manuel José de Sousa Pinto Vilela, residente na Rua da Luz, 

S/N - Cheires, sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 

2007-02-05, solicitando nos termos  e  para  efeitos  do  disposto  no  art.  54º  da  lei  nº  

91/95  de  2/09,  na  redacção  que  foi  dada  pela  lei  nº  64/2003  de  23/08,  emissão  de  

parecer  relativo  à aquisição por compra  do  prédio  rústico denominado “Picota”, com o 

artigo 1949,  sito na  freguesia  de  Sanfins do Douro. 

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 o Pedido de Informação Prévia, relativo à construção de um lar residencial e 

residência autónoma para cidadãos com deficiência mental. 
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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 concordar com a informação da Chefe de 

Divisão. 

 

Presente o Projecto de Reabilitação da Anta da Fonte Coberta. 

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 aprovar. 

 

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: 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
 

Ofício do Centro Social Recreativo e Cultural de Vilar de Maçada, solicitando emissão de 

declaração em como (e apenas em caso de aprovação de candidatura) a Câmara Municipal 

de Alijó comparticipará em 20% do valor total do projecto o empreendimento de construção 

de um lar para 25 idosos, em Vilar de Maçada, projecto esse que foi objecto de candidatura 

ao Programa Pares – 2ª fase,  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 emissão da declaração. 

 

Presente o ofício da Comissão de Carnaval 2007 do Pinhão, solicitando autorização para 

realizar um Desfile Carnavalesco, nos dias 18  e 20 de Fevereiro, na Estrada Nacional n.º 

322, no Pinhão, bem como um donativo para o mesmo efeito, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar o desfile e conceder um subsídio 

no valor de 500 €. 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 
 

Presente o Pedido de Informação Prévia, relativo à viabilidade da junção do edifício do 

Centro de Noite ao edifício existente do Centro de Dia. 

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 concordar com a informação da Chefe de 

Divisão. 

 

Presente o Pedido de Informação Prévia, relativo à viabilidade da construção de um Lar de 

Idosos, em Vilar de Maçada 

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 concordar com a informação da Chefe de 

Divisão. 

 

Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos os seguintes documentos: 

 

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-02-01,  

relativo ás “Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios - 1ª fase – Edifício A 

Obra” – Trabalhos Imprevistos. 

Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  

relativo ás “Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios - 1ª fase – 

Infraestruturas” – Prorrogação de Prazo. 

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. 

 

Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,   

relativo ás “Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios - 2ª fase – 

Infraestruturas” – Prorrogação de Prazo. 
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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. 

 

Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  

relativo ás “Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios – Edifício A Obra” – 

Prorrogação de Prazo. 

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. 

 

Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-01-29,  

relativo ás “Aldeias Vinhateiras – plano de dinamização de Favaios – 2ª  fase - Fachadas” – 

Prorrogação de Prazo. 

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. 

 

 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 
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Presente o ofício da Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Alijó,  solicitando a cedência 

do espaço destinado às instalações da mesma. 

Contém informação da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, que se 

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

 

No final da reunião usaram da palavra os Srs.: 

 

- Altino Santos Vasquez, Presidente do Centro Cultural do Castedo, solicitando explicação 

do motivo do indeferimento do pedido do autocarro para sábado, 18 de Fevereiro com 

destino a Lagos. Mostrou-se indignado porque se trata de levar o nome do Grupo e do 

Concelho de Alijó. Mais disse que há interesse no intercâmbio entre culturas deste Concelho 

com Lagos. 

- Sr. Marco Cardoso Rodrigues, Secretário da Junta de Freguesia do Castedo, solicitando 

esclarecimento sobre a ausência dos elementos do Executivo em regime de permanência no 

debate “Castedo que futuro?”  

 

Para explicação do assunto referido pelo Sr. Altino Santos Vasquez, o Senhor Presidente 

da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores: 

 

- Dra. Eduarda Sampaio disse que o pedido foi indeferido pelo facto de terem surgido duas 

solicitações em simultâneo para longe: uma para Campolide e outra para Lagos e, dado que 

não era possível satisfazer os dois pedidos, foram ambos indeferidos. Mais ainda porque,  
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tinha um carro avariado, não havia motoristas disponíveis e, atendendo à distância, teriam 

que ser disponibilizados dois. Acrescentou que, a autorização deste transporte iria acarretar 

despesas avultadas. Mais disse que, para a satisfação deste pedido, o mais correcto seria 

atribuir um subsídio; 

- Dr. Miguel Rodrigues e Eng. Álvaro Heleno discordam da opinião da Dra. Eduarda 

Sampaio no que se refere à distância. Entendem que esse não é motivo para indeferimento 

do pedido, porque o mais importante é divulgar o nome do concelho, que seria promovido 

pelo Grupo Zés Pereiras do Castedo. Poderiam, no entanto, aceitar o indeferimento, se o 

motivo invocado fosse outro. 

- Prof. Adérito Figueira: É da opinião que o indeferimento deverá basear-se na despesa, até 

porque, relativamente à opinião dos Senhores Vereadores Dr. Miguel Rodrigues e Eng. 

Álvaro Heleno, acha que essa opinião é de carácter político, pois, na aprovação dos 

Documentos Previsionais, os senhores Vereadores do PSD votam contra invocando o 

aumento de despesas como um dos motivos para o seu voto. 

Entende que o Grupo deve ter a sua actuação e divulgação na zona norte. E defende que na 

atribuição de subsídios devem ser definidos critérios tal como já se fez, por exemplo, com 

uma Banda de Música numa ida ao estrangeiro. 

- Eng. Luís Azevedo: Discorda totalmente da opinião do Sr. Vereador Prof. Adérito 

Figueira, porque acha que a despesa não é motivo de inviabilização do pedido. Defende que 

a Cultura não tem fronteiras e até se devem aplaudir essas iniciativas. No entanto, a 

existência de transportes escolares nesses dias é um motivo prioritário. Mais disse que leva a 

sério os custos que esta viagem acarreta, mas entende que é uma oportunidade a não perder.  
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- Dra. Cristina Felgueiras: sugere que a Associação peça por escrito um subsídio. 

- Por fim, o Sr. Presidente da Câmara apontou a dificuldade económica, o enorme esforço na 

gestão de transportes escolares, a limitação legal das horas extraordinárias por parte dos 

motoristas e o registo da quilometragem, que implicaria a disponibilização de dois 

motoristas. Referiu ainda que, com o encerramento de algumas escolas, tem sido difícil para 

a Câmara Municipal a articulação dos transportes. Apesar de haver vontade em satisfazer 

todas as necessidades, luta com regras, critérios e prioridades. Porém, apesar destas 

limitações, acha que o mais viável será a atribuição de um subsídio, que vai ponderar. 

 

Para explicação da pergunta feita pelo Senhor Marco Cardoso Rodrigues usou da 

palavra o Senhor Presidente da Câmara:  

 

- Informou que enviou um ofício ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Castedo 

(cuja cópia apresentou na reunião) onde indicava os motivos para a sua ausência e lamenta 

que o Sr. Presidente da Junta não tenha divulgado o seu conteúdo, como era solicitado. 

 

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: 

 

 

DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
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Em seguimento da deliberação tomada em reunião ordinária do Executivo Camarário do dia 

2007/01/31, é apresentada a Minuta do Contrato da Empreitada de “Construção da Variante 

de Favaios/Nascente”, para aprovação, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta do Contrato da 

Empreitada de “Construção da Variante de Favaios/Nascente. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-01-03, 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   19.30  horas. 

 
O Presidente da Câmara 

 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                
 

            A Chefe da Divisão Administrativa 

 

                    _________________________________________________________________ 


