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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

 
1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/11/14. 

1.2- Ofício do Presidente da Junta de Freguesia de Favaios, solicitando a atribuição do nome 

de “Bairro de S. Domingos” ao Bairro que foi propriedade do Fundo de Fomento da 

Habitação e posteriormente transmitido para a posse da Câmara Municipal – em Favaios. 

Contém informação da Chefe da Divisão Administrativa. 

1.3 – Proposta apresentada pelo Exmo. Sr. Eng. Luís Henrique Grácio Azevedo, Vereador dos 

Pelouros da Cultura e Educação, sobre o Projecto de Regulamento da Escola Municipal de 

Música de Alijó - EMMA. 

 

 
2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-11-27. 

2.2 – Informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

sancionado por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 09/11/2007, relativa à 13.º 

Modificação aos Documentos Previsionais de 2007. 

2.3 – Informação da Divisão financeira para a contratação de um empréstimo bancário de 

curto prazo. 
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2.4 - Informação da Divisão financeira para a contratação de um empréstimo bancário de 

longo prazo. 

 

 
3 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

3.1- Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Eng. Jorge Manuel 

Gonçalves, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 13/11/2007, sobre a 

adjudicação da empreitada das Infra-estruturas do Centro de Saúde à Firma “Urbitâmega, 

Sociedade de Construções do Tâmega, Lda.”, por um prazo de 4 meses, no valor de 

496.492,09€. 

3.2 – Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Eng. Jorge Manuel 

Gonçalves, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 23/11/2007, sobre a 

aprovação do mapa de trabalhos e o cronograma financeiro, devidamente actualizado pela 

firma adjudicatária, da obra de construção da variante de Favaios/Nascente.  

 

 
4 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 

4.1- Processo de obras nº. 009-PH/2007, pertencente a Paula Cristina Pereira da Veiga 

Martinho, residente na Rua António Augusto Ribeiro, n.º 3, Alijó, solicitando a divisão de um 

prédio em regime de propriedade horizontal. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 
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5 – GABINETE DA EDUCAÇÃO 

5.1 – Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, Dra. Susana Borges, 

sancionada por despacho do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Educação, de 23 de 

Novembro de 2007, sobre a isenção do pagamento, por parte dos pais e encarregados de 

educação, das refeições escolares do 1.º ciclo, no 1.º período do ano lectivo 2007/2008. 

 

««««««»»»»»»» 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/11/27. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

            
 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente o ofício do Presidente da Junta de Freguesia de Favaios, sancionado por despacho 

do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007/10/10, solicitando a atribuição do nome de 

“Bairro de S. Domingos” ao Bairro que foi propriedade do Fundo de Fomento da Habitação 

e posteriormente transmitido para a posse da Câmara Municipal – em Favaios. 

Contém informação da Chefe da Divisão Administrativa, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 



 
ACTA  Nº  25  DE  2007 / 11 /28 

 
 

 

336  

  

Deliberação: Deliberado denominar o referido Bairro como “Bairro de São 

Domingos.” 

 

Presente a proposta “Projecto de Regulamento – Escola Municipal de Música de Alijó” do 

Exmo. Sr. Exmo. Sr. Vereador dos Pelouros da Cultura e Educação, Eng. Luís Henrique 

Grácio Azevedo, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado aprovar e remeter à Assembleia Municipal para aprovação, 

nos termos da aliena a) do n.º 2 do art. 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 

as alterações introduzidas pela Lei n. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 3 do art. 92.º 

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

efeitos imediatos. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-11-27 apresentando um total 

de disponibilidades de € 918.541,54 sendo € 463.475,03 de  dotações  orçamentais e € 

455.066,51   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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Presente uma informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 09/11/2007, relativa à 

13.º Modificação aos Documentos Previsionais de 2007, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
 

Presente a informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Eng. Jorge 

Manuel Gonçalves, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 13/11/2007, 

sobre a adjudicação da empreitada das Infra-estruturas do Centro de Saúde à Firma 

“Urbitâmega, Sociedade de Construções do Tâmega, Lda.”, por um prazo de 4 meses, no 

valor de 496.492,09€, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

 

Deliberação: Deliberado adjudicar a referida empreitada, conforme informação. 

Presente a informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, Eng. Jorge 

Manuel Gonçalves, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 23/11/2007, 

sobre a aprovação do mapa de trabalhos e o cronograma financeiro, devidamente actualizado 

pela firma adjudicatária, da obra 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 aprovar o mapa de trabalhos e o cronograma financeiro, 

devidamente actualizado pela firma adjudicatária, conforme informação. 

 

 

4. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 
 

Presente o processo de obras nº. 009-PH/2007, pertencente a Paula Cristina Pereira da 

Veiga Martinho, residente na Rua António Augusto Ribeiro, n.º 3, Alijó, 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 certificar o regime de propriedade horizontal, conforme 

informação. 

 

5 – GABINETE DA EDUCAÇÃO 

 

Presente uma informação da Técnica Superior de Educação, Dra. Susana Borges, 

sancionada por despacho do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Educação, de 23 de 

Novembro de 2007, sobre a isenção do pagamento, por parte dos pais e encarregados de 

educação, das refeições escolares do 1.º ciclo, no 1.º período do ano lectivo 2007/2008, que 

se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado isentar pais e encarregados de educação do pagamento das 

refeições escolares do 1.º ciclo, no 1.º período do ano lectivo 2007/2008, conforme 

informação. 

 

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 uma proposta do Exmo. Sr. Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Cultura, Eng. Luís 

Henrique Grácio Azevedo, sobre a atribuição de um voto de louvor ao Clube de Artes 

Marciais e Pankration de Alijó, e aos seus atletas, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado atribuir o voto de louvor ao referido clube e seus atletas, 

pelos excelentes resultados obtidos, dedicação, empenho, qualidade de trabalho e a 

vontade que os atletas do Clube têm demonstrado ao longo dos últimos anos. 

 

 

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

Presente uma informação da Divisão financeira para a contratação de um empréstimo 

bancário de longo prazo, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 
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Presente uma informação da Divisão financeira para a contratação de um empréstimo 

bancário de curto prazo, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-12-12, 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, de Janeiro, 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 

 

 


