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ORDEM DE TRABALHOS 
 

 

 

 

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 
1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/04/22. 

 

1.2- Proposta do Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, 

propondo a atribuição de medalha  de mérito social a Francisco Cerqueira. 

 

1.3- Proposta do Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, 

propondo a atribuição de medalha de mérito cívico ( a título póstumo) a Francisco Augusto 

Correia, José Maria Girão, Silvino Augusto Correia Taveira e Joaquim Pereira de Oliveira 

Sousa, falecidos bombeiros, que prestaram serviço no Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro. 

 

1.4- Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou 

proveitos financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês de 

Abril de 2009. 
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2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2009/05/05. 

 

 

2.2-Informação do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, relativa à 

3ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz na 1ª Alteração ao 

Orçamento da Receita, 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração ao Plano de 

Actividades Municipais e 2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. 

 

 

 

3 – DIVISÃO DE  ACÇÃO SOCIAL, FAMILIA E SAÚDE 

 

3.1- Informação N.º35 de 2009-04-23 da Chefe de Divisão da Acção Social, Família e 

Saúde, relativa ao processo SOLARH de Maria Olívia Teixeira dos Santos Sabino, 

residente na Rua da Portela, 13, em Sanradela, freguesia de Vilar de Maçada, sancionada 

por despacho da Exma. Senhora Vereadora do Pelouro de Acção Social, Saúde e Habitação, 

de 2009-04-24. 

 

 

4 – DIVISÃO DE  OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

4.1- Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, submetendo a aprovação 

o projecto da empreitada de “Recuperação do Mercado Municipal”, bem como a abertura do 
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procedimento, aprovação do programa de concurso, anuncio e respectivo Caderno de 

Encargos. 

 

4.2- Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, submetendo a aprovação 

o projecto da empreitada de “Beneficiação/ampliação da Zona Desportiva e de Lazer em 

Alijó, bem como a abertura do procedimento, aprovação do programa de concurso, anuncio 

e respectivo Caderno de Encargos. 

 

4.3- Informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, relativa à autorização 

para abertura do procedimento, aprovação do programa de concurso, anuncio e respectivo 

Caderno de Encargos da empreitada de “Requalificação Urbana da Rua Francisco Artur 

Martins/Rua Eng.º Delfim Magalhães”. 

 

4.4- Ofício de Higino Pinheiro & Irmão, Lda., solicitando prorrogação do prazo contratual 

da Empreitada de “Beneficiação de Estradas no Concelho (Casal de Loivos – Pinhão)”. 

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

 

««««««»»»»»»» 
 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/04/22 
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Deliberação: Deliberado aprovar por maioria, com a abstenção do Sr. Presidente da 

Câmara, Dr. José Artur Fontes Cascarejo. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente uma proposta do Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio 

Azevedo, propondo a atribuição de medalha de mérito social a Francisco Cerqueira, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a proposta apresentada. 

 

O Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Sr. Evaristo José Luxo Hipólito, que no 

período de intervenção do público agradeceu ao executivo municipal pela atribuição 

por unanimidade da medalha de mérito a Francisco Cerqueira, regozijando-se por tal. 

Disse ainda que Francisco Cerqueira tem um perfil humano de solidariedade para com 

os outros tendo para com os alijoenses um tratamento de estima, dando trabalho a 

muitos dos mesmos e contribuindo para a obtenção de autorização de trabalho (Carta 

Verde) para alguns, estando sempre ao lado dos naturais deste concelho em todas as 

iniciativas de solidariedade e culturais realizadas pelos mesmos.  

Ao executivo da câmara de Alijó mais uma vez agradece o apoio unânime na 

atribuição da respectiva medalha. 

 

Presente uma proposta do Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio 

Azevedo, propondo a atribuição de medalha de mérito cívico (a título póstumo) a Francisco 
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Augusto Correia, José Maria Girão, Silvino Augusto Correia Taveira e Joaquim Pereira de 

Oliveira Sousa, falecidos bombeiros, que prestaram serviço no Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Sanfins do Douro, que se dispensa de transcrição na acta pelo que 

fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a proposta apresentada. 

 

 

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou 

proveitos financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês de 

Abril de 2009, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2009-05-05 apresentando um total 

de disponibilidades de € 710.542,69 sendo € 277.716,91de dotações orçamentais e € 

432.825,78 de dotações não orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma Informação do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

relativa à 3ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz na 1ª 
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Alteração ao Orçamento da Receita, 2ª Alteração ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração ao 

Plano de Actividades Municipais e 2ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, que 

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

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, FAMILIA E SAÚDE 

 
 

Presente  uma informação N.º35 de 2009-04-23 da Chefe de Divisão da Acção Social, 

Família e Saúde, relativa ao processo SOLARH de Maria Olívia Teixeira dos Santos 

Sabino, residente na Rua da Portela, 13, em Sanradela, freguesia de Vilar de Maçada, 

sancionada por despacho da Exma. Senhora Vereadora do Pelouro de Acção Social, Saúde e 

Habitação, de 2009-04-24, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada 

pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o orçamento apresentado pelo 

empreiteiro. 

 

4. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente a informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, submetendo a 

aprovação o projecto da empreitada de recuperação do Mercado Municipal, bem como a 

abertura do procedimento, aprovação do programa de concurso, anuncio e respectivo 
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Caderno de Encargos, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o referido projecto bem como 

autorizar a abertura do procedimento, aprovar do programa de concurso, anuncio e 

respectivo caderno de Encargos. 

 

Presente a informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, submetendo a 

aprovação o projecto da empreitada de “Beneficiação/ampliação da Zona Desportiva e de 

Lazer em Alijó, bem como a abertura do procedimento, aprovação do programa de 

concurso, anuncio e respectivo Caderno de Encargos, que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o referido projecto bem como 

autorizar a abertura do procedimento, aprovar do programa de concurso, anuncio e 

respectivo caderno de Encargos. 

 

Presente a informação do Chefe da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, relativa à 

autorização para abertura do procedimento, aprovação do programa de concurso, anuncio e 

respectivo Caderno de Encargos, da empreitada de “Requalificação Urbana da Rua 

Francisco Artur Martins/Rua Eng.º Delfim Magalhães”, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a abertura do procedimento, 

aprovar do programa de concurso, anuncio e respectivo caderno de Encargos. 
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APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

A Câmara deliberou em reunião do dia 2009-05-20 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, Chefe da Divisão Administrativa, que a elaborei e fiz dactilografar, 

seguidamente foi encerrada a reunião eram 17.00 horas. 

 

 

O Presidente da Câmara  

 

 

 

A Chefe da Divisão Administrativa 

 


