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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 

1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/08/01. 

 

 
2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-07-31. 
 
2.2- Informação de 17 de Julho de 2007 do Departamento de Administração Geral – Divisão 

Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2007/07/17, 

relativa à 9ª Modificação aos Documentos Previsionais de dois mil e sete (2007). 

 
 

 

3 - DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

3.1- Minuta do Contrato de trabalhos a mais e a menos na “ Construção do Cais do Pinhão e 

Recuperação da Margem Esquerda do Rio Pinhão”, para aprovação. 

 

3.2- Minuta do Contrato da Empreitada dos erros e omissões do “ Estádio Delfim 

Magalhães, requalificação e arrelvamento sintético do Campo de Futebol”, para aprovação. 

 

 

4 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 
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4.1- Processo de obras nº. 004 PH/2007, pertencente a Mário Jorge da Costa Martins, 

residente na Estrada Nacional -  Granja, solicitando a divisão de um prédio em regime de 

propriedade horizontal. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.2- Processo de obras nº. 089 -LO/06, pertencente a Agostinho José Santos Machado, 

residente na Rua Santo António - Castedo, solicitando licença administrativa para 

ampliação de uma habitação sita na Rua de Santo António - Castedo. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.3- Processo 02 PUB/07, pertencente a Luís Miguel Gomes Almeida, residente na Rua da 

Costinha, 14 – Alijó, solicitando autorização para instalação de uma esplanada. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.4- Processo de obras nº. 55 -LO/07, pertencente a Maria Isabel da Cunha Campos, 

residente na Estrada Belo Horizonte, 7 – Carvalho, freguesia de Vila Chã, solicitando 

licença administrativa para construção de um anexo. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.5- Processo de obras nº. 140 -LO/07, pertencente a Adriano Joaquim Teixeira Pereira, 

residente na Travessa dos Bons Amigos, 6 – 3º Esq. - Agualva, solicitando licença 

administrativa para construção de uma habitação, no Bairro de Santo António - Castedo. 
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Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.6- Processo 01 PUB/07, pertencente a José Carlos da Silva Coelho, residente na Av. Dr. 

Francisco Sá Carneiro - Alijó, solicitando autorização para instalação de uma esplanada. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.7- Processo de obras nº. 240-LO/06, pertencente a Manuel Henrique da Cunha Pereira, 

residente na Rua n.º8 – Casal de Loivos, solicitando licença administrativa para 

reconstrução de uma habitação. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

4.8- 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, no Lugar de Sabariga em Sanfins do Douro. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

»»»»»» «««««« 

 

 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/07/18. 
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Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção do Vice-Presidente da 

Câmara, Prof. Manuel Adérito Figueira. 

 

            
 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-07-31 apresentando um total 

de disponibilidades de € 902.027,24  sendo € 502.958,33   de  dotações  orçamentais e € 

399.068,91    de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação de 17 de Julho de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

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

2007/07/17, relativa à 9ª Modificação aos Documentos Previsionais de dois mil e sete 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 
 

 



 
ACTA  Nº  17  DE  2007 / 08 /01 

 
 

 

215  

  

 

 

 

Presente a Minuta do Contrato de trabalhos a mais e a menos na “ Construção do Cais do 

Pinhão e Recuperação da Margem Esquerda do Rio Pinhão”, para aprovação, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar Minuta do Contrato da 

Empreitada de trabalhos a mais e a menos na “ Construção do Cais do Pinhão e 

Recuperação da Margem Esquerda do Rio Pinhão”. 

 

Presente a Minuta do Contrato da Empreitada dos erros e omissões do “ Estádio Delfim 

Magalhães, requalificação e arrelvamento sintético do Campo de Futebol”, para aprovação, 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar Minuta do Contrato da 

Empreitada dos erros e omissões do “ Estádio Delfim Magalhães, requalificação e 

arrelvamento sintético do Campo de Futebol”. 

 

 

4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

Presente o processo de obras nº. 004 PH/2007, pertencente a Mário Jorge da Costa Martins, 

residente na Estrada Nacional -  Granja, solicitando a divisão de um prédio 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. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 

 

Processo de obras nº. 089 -LO/06, pertencente a Agostinho José Santos Machado, residente 

na Rua Santo António - Castedo, solicitando licença administrativa para ampliação de uma 

habitação sita na Rua de Santo António - Castedo. 

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. 

 

Processo 02 PUB/07, pertencente a Luís Miguel Gomes Almeida, residente na Rua da 

Costinha, 14 – Alijó, solicitando autorização para instalação de uma esplanada. 

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 instalação da esplanada. 

 

Processo de obras nº. 55 -LO/07, pertencente a Maria Isabel da Cunha Campos, residente na 

Estrada Belo Horizonte, 7 – Carvalho, freguesia de Vila Chã, solicitando licença 

administrativa para construção de um anexo. 

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 e 

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

 

Processo de obras nº. 140 -LO/07, pertencente a Adriano Joaquim Teixeira Pereira, 

residente na Travessa dos Bons Amigos, 6 – 3º Esq. - Agualva, solicitando licença 

administrativa para construção de uma habitação, no Bairro de Santo António - Castedo. 

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. 

 

Processo 01 PUB/07, pertencente a José Carlos da Silva Coelho, residente na Av. Dr. 

Francisco Sá Carneiro - Alijó, solicitando autorização para instalação de uma esplanada. 

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 ratificar. 

 

Presente o processo de obras nº. 240-LO/06, pertencente a Manuel Henrique da Cunha 

Pereira, residente na Rua n.º8 – Casal de Loivos, solicitando licença administrativa para 

reconstrução de uma habitação. 

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 indeferir o processo. 

 

Presente o 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, no Lugar de Sabariga em 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 indeferir o processo. 

 

 

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, foram 

incluídos os seguintes assuntos: 

 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Presente Despachos do Exm.º Sr. Presidente da Câmara, dando conhecimento da 

distribuição de funções, delegação de competências e subdelegação, ao Executivo 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente um ofício de Antero Alves de Paiva – Sociedade de Construções, Ld.ª, com sede 

em Moncorvo, solicitando prorrogação de prazo até 31/12/2007, para conclusão da 

empreitada de “Execução do Santuário de Nossa Senhora dos Aflitos em Pegarinhos, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-08-22, 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   12.30  horas. 

 

 

O Presidente da Câmara 
 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                    
A Chefe da Divisão Administrativa 

 

_______________________________________________________ 


