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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/04/18. 

 

1.2- Requerimento de José dos Santos, residente na Bairro das Lages, 12 - Presandães, 

solicitando o pagamento  em  seis  prestações,  da  coima  aplicada  através  do  processo  de  

contra  ordenação  nº  101/06,  no  valor  de  €  198,00  sancionado  por  despacho  do  Sr.  

Vice - Presidente  da  Câmara  do  dia  2007.04.23. 

Contém informação dos serviços. 

 

 
2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-04-17. 
 

 

 
3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

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

aprovação do Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de “Construção da 

Variante de Favaios/Nascente”. 
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3.2- Ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., sancionado 

por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-04-19,  relativo a “ 

Aldeias vinhateiras – plano de dinamização de Favaios – 1ª e 2ª fases – Infraestruturas” – 

Prorrogação de prazo. 

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

 

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

por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-04-19,  relativo a “ 

Aldeias Vinhateiras – Plano de dinamização de Favaios – 2ª fase – fachadas e edifícios e 1ª 

fase – Edifico a Obra” – Prorrogação de prazo. 

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

 

3.4- Ofício da ACA – Construções Alberto Couto Alves, S.A., sancionado por despacho do 

Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-04-27,  relativo ao “ Estádio Delfim 

Magalhães – Requalificação e Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol” – Prorrogação 

de Prazo. 

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

 

 

4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 
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4.1- Processo de obras nº. 023 -LO/07, pertencente a Carlos Jorge Varela Veiga, residente 

na Rua Nova, 7 – 2º - Vila Real, solicitando licença administrativa para construção de um 

edifício destinado a habitação e serviços, sito no Lugar da Sabariga, freguesia de Sanfins do 

Douro. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

5. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

5.1- Ofício da Associação Académica de Coimbra - Novos Fitados de Direito 2003/2008, 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vereador da Cultura, Juventude, Desporto, 

Gestão de Eventos e Turismo, solicitando apoio financeiro, para ajudar a custear as despesas 

tidas com a participação no “Cortejo dos Quintanistas” com o carro alegórico na Queima das 

Fitas, colocando o logótipo do nosso Concelho nas plaquetes (livros publicitários) que serão 

distribuídas gratuitamente pelos milhares de espectadores que anualmente assistem a este 

evento, promovendo e divulgando desta forma nome do nosso concelho. 

 

»»»»»» «««««« 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/04/18. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 
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»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente um requerimento de José dos Santos, residente na Bairro das Lages, 12 - 

Presandães, solicitando o pagamento  em  seis  prestações,  da  coima  aplicada  através  do  

processo  de  contra  ordenação  nº  101/06,  no  valor  de  €  198,00  sancionado  por  

despacho  do  Sr.  Vice - Presidente  da  Câmara  do  dia  2007.04.23. 

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 o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-04-30, apresentando um 

total de disponibilidades de € 888.202,11  sendo € 495.231,73    de  dotações  orçamentais e 

€ 392.970,38   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 
 

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

aprovação do Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de “Construção da 

Variante de Favaios/Nascente”, 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. 
 

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

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-04-19,  

relativo a “ Aldeias vinhateiras – plano de dinamização de Favaios – 1ª e 2ª fases – 

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. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

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

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-04-19,  

relativo a “ Aldeias Vinhateiras – Plano de dinamização de Favaios – 2ª fase – fachadas e 

edifícios e 1ª fase – Edifico 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. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

Presente o ofício da ACA – Construções Alberto Couto Alves, S.A., sancionado por 

despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2007-04-27,  relativo ao “ 

Estádio Delfim Magalhães – Requalificação e Arrelvamento Sintético do Campo de 

Futebol” – 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. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Processo de obras nº. 023 -LO/07, pertencente a Carlos Jorge Varela Veiga, residente na 

Rua Nova,7 – 2º - Vila Real, solicitando licença administrativa para construção de um 

edifício destinado a habitação e serviços, sita no Lugar da Sabariga, 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. 

 

5. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
 

Presente um ofício da Associação Académica de Coimbra - Novos Fitados de Direito 

2003/2008, sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vereador da Cultura, Juventude, 

Desporto, Gestão de Eventos e Turismo, solicitando apoio financeiro, para ajudar a custear 

as despesas tidas com a participação no “Cortejo dos Quintanistas” com o carro alegórico na  
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Queima das Fitas, colocando o logótipo do nosso Concelho nas plaquetes (livros 

publicitários) que serão distribuídas gratuitamente pelos milhares de espectadores que 

anualmente assistem a este evento, promovendo e divulgando desta forma nome do nosso 

concelho, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar e adquirir publicidade numa 

página. 

 

 

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: 

 

Presente um ofício da Procuradoria da República – Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, dando conhecimento do despacho de arquivamento do processo – P.A. 04/2007, 

em que são Requerentes os Vereadores do Partido Social Democrata, Dr. Luís Miguel 

Gonçalves Rodrigues e Eng. Álvaro Manuel Sampaio Heleno e Requerido a Câmara 

Municipal de Alijó, sobre a venda de um terreno à Cooperativa de Habitação e Construção 

Bons Amigos, CRL que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
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APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-05-09, 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 

 

                                                       _________________________________________________________________ 


