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ORDEM DE TRABALHOS

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/12/12 e da acta da reunião
extraordinária do dia 2007-12-19.

1.2 – Ofício do Presidente da Junta de Freguesia de Favaios dando conhecimento da
deliberação tomada pela Assembleia da Freguesia de Favaios, na reunião extraordinária do
dia 17/12/2007.

1.3 – Minuta do Contrato de Empreitada das Infra-estruturas do Centro de Saúde.

2 – DIVISÃO FINANCEIRA

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2008/01/08.

3 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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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 20/12/2007, sobre o
pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos (até dia 9 de Abril de 2008),
apresentado pelo adjudicatário da empreitada de Requalificação e Arrelvamento Sintético do
Campo de Futebol – Estádio Delfim Magalhães.

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 14/12/2007, sobre o
pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos (por mais 90 dias),
apresentado pelo adjudicatário da empreitada “Aldeias Vinhateiras – Plano de Dinamização
de Favaios – 2.ª fase – Infra-Estruturas”.

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 14/12/2007, sobre o
pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos (por mais 90 dias),
apresentado pelo adjudicatário da empreitada “Aldeias Vinhateiras – Plano de Dinamização
de Favaios – 2.ª fase – Fachadas”.

4 – GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL
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4.1 – Ofício do Coordenador Sub-Regional de Saúde enviando o mapa de turno das
farmácias do Concelho, sancionado por despacho da Exma. Sra. Vereadora da Saúde, Dra.
Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, de 20/12/2007.

««««««»»»»»»»

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/12/12 e da acta da reunião
extraordinária do dia 2007-12-19.
Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade.

««DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA««

Presente o ofício do Presidente da Junta de Freguesia de Favaios dando conhecimento da
deliberação tomada pela Assembleia da Freguesia de Favaios, na reunião extraordinária do
dia 17/12/2007, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos
membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.
Pelos Srs. Vereadores eleitos pelo PSD foi feita a seguinte declaração:
Perante a deliberação da Assembleia de Freguesia de Favaios, cujo conhecimento é
trazido a esta reunião do Executivo, não podemos deixar de expressar estranheza e
descontentamento pela circunstância de o convite para comparecer a esta Assembleia
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de Freguesia, por parte da Sra. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, se ter
limitado ao Sr. Presidente da Câmara, quando deveria ser extensivo a todo o executivo
camarário, atendendo ao facto de as obras de Favaios merecerem a preocupação de
todo o executivo, e na sequência, aliás, da visita promovida por todo o executivo a
essas mesmas obras da Aldeia Vinhateira de Favaios, o que aconteceu, de resto, por
proposta nossa.
Mais se requer que o teor desta nossa declaração seja comunicado à Assembleia de
freguesia de Favaios.

Presente a minuta do Contrato de Empreitada das Infra-estruturas do Centro de Saúde, que
se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a minuta do referido contrato.

2.

DIVISÃO FINANCEIRA

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-01-08 apresentando um total
de disponibilidades de € 876.652,90 sendo € 5.292,14 de dotações orçamentais e €
31.086,63 de dotações não orçamentais
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

7
ACTA Nº 1 DE 2008 / 01 / 09

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 20/12/2007,
sobre o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos (até dia 9 de Abril de
2008), apresentado pelo adjudicatário da empreitada de Requalificação e Arrelvamento
Sintético do Campo de Futebol – Estádio Delfim Magalhães, que se dispensa de transcrição
na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a 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 20/12/2007,
sobre o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos (até dia 9 de Abril de
2008), apresentado pelo adjudicatário da empreitada de Requalificação e Arrelvamento
Sintético do Campo de Futebol – Estádio Delfim Magalhães, que se dispensa de transcrição
na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a 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 14/12/2007,
sobre o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos (por mais 90 dias),
apresentado pelo adjudicatário da empreitada “Aldeias Vinhateiras – Plano de Dinamização
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de Favaios – 2.ª fase – Fachadas”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica
rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação.

4 – GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL

Presente o ofício do Coordenador Sub-Regional de Saúde enviando o mapa de turno das
farmácias do Concelho, sancionado por despacho da Exma. Sra. Vereadora da Saúde, Dra.
Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, de 20/12/2007, que se dispensa de transcrição na
acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

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:

Presente uma informação do Técnico Superior de 2.ª classe, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 8 de Janeiro de 2008,
relativamente à constituição de um fundo de maneio, no valor 3000,00€ para todos os
serviços da Câmara, à excepção do Auditório, e de um fundo de maneio para o Auditório, no
valor de 480,00€, 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 uma informação do Técnico Superior de 2.ª classe, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 8 de Janeiro de 2008,
apresentando uma relação dos encargos assumidos e não pagos em 2007, que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

Presente uma informação do Técnico Superior de 2.ª classe, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 8 de Janeiro de 2008,
apresentando uma listagem de facturas cuja data de emissão se reporta até 31 de Dezembro
do ano transacto, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos
membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

APROVAÇÃO DA ACTA

A Câmara deliberou em reunião do dia 2008-01-23 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.
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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

