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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 

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

 

1.2- Ofício do Presidente da Comissão da Fábrica da Igreja da  Paróquia de Vilar de Maçada 

solicitando auxilio financeiro para ajudar a custear as despesas da reparação geral do 

edifício da Igreja bem como de algumas peças litúrgicas que são património histórico  único 

no pais. 

 

1.3- Ofício do Conselho Económico da Fábrica da Igreja de Santa Maria de Cotas, 

solicitando um subsídio para aquisição de novo altar para a Igreja de Cotas. 

 

 
2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-08-21. 
 
 
2.2- Informação de 25 de Julho de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

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

2007/07/25, relativa à 10ª Modificação aos Documentos Previsionais de dois mil e sete 

(2007). 
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3 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

3.1- Processo de obras nº. 003 PH/2007, pertencente a Maria Zita Cardoso Fernandes, 

residente no Alto de Pegarinhos -  Vila Chã, solicitando a divisão de um prédio em regime 

de propriedade horizontal. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.2- Processo de obras nº. 78 -LO/07, pertencente a Joaquim João Rodrigues Mendes, 

residente na Rua da Ferreirinha – Francelos, freguesia de Vilar de Maçada, solicitando 

licença administrativa para construção de uma casa de arrumos de alfaias agrícolas, na Rua 

da Arca - Francelos. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.3- Processo de obras nº. 083 -LO/07, pertencente a Álvaro António da Conceição 

Cardoso, residente na Rua Costa Canavarro – Peso da Régua, solicitando licença 

administrativa para remodelação de um edifício de habitação colectiva, sito na Rua da Ponte 

– Pinhão. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.4- Processo 05 PUB/07, pertencente a Rafael Gomes Pinto, residente no Largo do 

Terreiro, 10 – Sanfins do Douro, solicitando autorização para colocação de uma placa de 

estacionamento para utentes com mobilidade condicionada. 
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Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.5- Processo 04 PUB/07, pertencente a Avelino Martins da Silva, residente na Rua S. 

Bartolomeu, 6 – Casal de Loivos, solicitando autorização para colocação de uma placa de 

estacionamento proibido no portão de uma garagem sita na Rua da Praça – Casal de Loivos. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.6- Processo 03 PUB/07, pertencente a Joaquim João Sequeira, residente na Rua do Paço – 

Sanfins do Douro, solicitando autorização para colocação de uma placa de estacionamento 

proibido no portão de uma garagem sita na morada acima indicada. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

4 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

4.1- Informação n.º31 de 14/08/2007 da Técnica Superior de Serviço Social, sancionado por 

despacho da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social e Saúde, Dr.ª Maria Eduarda Alves 

Ribeiro Sampaio de 2007-08-14, referente à abertura de concurso para duas habitações que 

se encontram vagas no Conjunto Habitacional de Pegarinhos. 

 

»»»»»» «««««« 

 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/08/01. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

            

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 
Presente o ofício do Presidente da Comissão da Fábrica da Igreja da Paróquia de Vilar de 

Maçada solicitando auxílio financeiro para ajudar a custear as despesas da reparação geral 

do edifício da Igreja bem como de algumas peças litúrgicas que são património histórico 

único no país, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no montante de € 

5.000,00 para o ano económico de 2007 e € 5.000,00 para o ano económico de 2008. 

 

Presente o ofício do Conselho Económico da Fábrica da Igreja de Santa Maria de Cotas, 

solicitando um subsídio para aquisição de novo altar para a Igreja de Cotas, que se dispensa 

de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no montante de € 

2.000,00 para o ano económico de 2007 e € 2.000,00 para o ano económico de 2008. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 
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Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-08-21 apresentando um total 

de disponibilidades de €  790.518,41 sendo € 436.924,49 de  dotações  orçamentais e €  

353.593,92  de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação de 25 de Julho de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

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

2007/07/25, relativa à 10ª 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 tomar conhecimento. 

 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Presente o processo de obras nº. 003 PH/2007, pertencente a Maria Zita Cardoso Fernandes, 

residente no Alto de Pegarinhos -  Vila Chã, 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. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 
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Processo 05 PUB/07, pertencente a Rafael Gomes Pinto, residente no Largo do Terreiro, 10 

– Sanfins do Douro, solicitando autorização para colocação de uma placa de estacionamento 

para utentes com mobilidade condicionada. 

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 deferir. 

 

Processo 04 PUB/07, pertencente a Avelino Martins da Silva, residente na Rua S. 

Bartolomeu, 6 – Casal de Loivos, solicitando autorização para colocação de uma placa de 

estacionamento proibido no portão de uma garagem sita na Rua da Praça – Casal de Loivos. 

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 deferir. 

 

Processo 03 PUB/07, pertencente a Joaquim João Sequeira, residente na Rua do Paço – 

Sanfins do Douro, solicitando autorização para colocação de uma placa de estacionamento 

proibido no portão de uma garagem sita na morada acima indicada. 

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 deferir. 
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4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 

Presente a informação n.º31 de 14/08/2007 da Técnica Superior de Serviço Social, 

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

Eduarda Alves Ribeiro Sampaio de 2007-08-14, referente à abertura de concurso para duas 

habitações que se encontram vagas no Conjunto Habitacional de Pegarinhos, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a abertura do 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: 

 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 
Presente o processo de obras nº. 005 PH/2007, pertencente a Natália de Jesus Fernandes, 

residente no Estrada da Chã -  Vila Chã, 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. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a certificação de propriedade 

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

 

Processo de obras nº. 78 -LO/07, pertencente a Joaquim João Rodrigues Mendes, residente 

na Rua da Ferreirinha – Francelos, freguesia de Vilar de Maçada, solicitando licença 

administrativa para construção de uma casa de arrumos de alfaias agrícolas, na Rua da Arca 

- Francelos. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.3- Processo de obras nº. 083 -LO/07, pertencente a Álvaro António da Conceição 

Cardoso, residente na Rua Costa Canavarro – Peso da Régua, solicitando licença 

administrativa para remodelação de um edifício de habitação colectiva, sito na Rua da Ponte 

– Pinhão. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-09-05, 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, Técnico Superior de Contabilidade, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

que  a  elaborei  e  fiz  dactilografar, seguidamente foi encerrada  a  reunião  eram   17.30  

horas. 
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O Presidente da Câmara 
 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                    
 
 
 

Técnico Superior de Contabilidade 
 

_______________________________________________________ 


