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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/08/26. 

 

1.2- - 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 Agosto 

de 2009. 

 

1.3- Informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do Vereador 

com funções subdelegadas, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, sobre custos ou 

proveitos financeiros obtidos com a emissão de Alvarás de Licença de Divertimentos 

Públicos no mês de Agosto de 2009. 

 

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

propondo a atribuição de um subsídio, no valor de €40.000,00, à Província Portuguesa da 

Sociedade Salesiana (Rádio Juventude Salesiana), para aquisição de equipamento. 

 

1.5- Minuta do Contrato da Empreitada de “Recuperação do Mercado Municipal” 
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2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2009/09/08. 

 

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

relativa à 12.ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz na 9.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa e 7.ª alteração do Plano de Actividades Municipais e 6ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. 

 

 

3 - DIVISÃO DE  OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

3.1- Ofício da Firma MAP – Construções, com sede na Rua Cimo do Povo, n.º6 em Vila 

Chã, relativo à Empreitada “Reparação e Remodelação dos Conjuntos Habitacionais do 

Concelho (Carlão e Pegarinhos)” solicitando prorrogação de prazo de execução da 

empreitada por mais 3 meses. 

Contém informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

»»»»»» «««««« 
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1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/08/26. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção do Vereador, Eng.º 

Luís Henrique Grácio Azevedo. 

 

 

»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

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

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

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

Vereador com funções subdelegadas, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, sobre custos 

ou proveitos financeiros obtidos com a emissão de Alvarás de Licença de Divertimentos 

Públicos no mês de Agosto de 2009, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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Presente uma Proposta do Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio 

Azevedo, propondo a atribuição de um subsídio, no valor de €40.000,00, à Província 

Portuguesa da Sociedade Salesiana (Rádio Juventude Salesiana), para aquisição de 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por maioria com a abstenção dos Srs. Vereadores eleitos pelo 

P.S.D, atribuir o subsídio, conforme a proposta apresentada, tendo os Srs. Vereadores 

eleitos pelo PSD apresentado a seguinte proposta: 

“Esta proposta não se compreende, uma vez que o protocolo para o qual este subsídio 

remete foi já celebrado com o Presidente da Câmara, sem que o mesmo tenha sido 

submetido à apreciação e deliberação deste Executivo. 

Assim e havendo protocolo, a questão resume-se a cumprir o mesmo, o que, 

aparentemente, não aconteceu. 

Regista-se, aliás, que a presente proposta surge depois de, na última reunião de 

Câmara, termos solicitado esclarecimentos sobre a execução deste protocolo. 

O documento em causa foi celebrado no dia 31 de Maio de 2009, sem que o Presidente 

da Câmara tenha sentido necessidade de consultar o Executivo, vindo agora a reunião 

de Câmara um pedido de subsídio, na sequência do protocolo, mais de três meses 

depois da sua assinatura. 
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Mais uma vez o Executivo Camarário foi desconsiderado, nesta como em outras 

matérias, razão porque, em coerência, não podemos tomar outra posição que não a 

abstenção.” 

 

Presente a minuta do Contrato da Empreitada de “Recuperação do Mercado Municipal”, 

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 2009-09-08 apresentando um 

total de disponibilidades de € 1.086.862,26 sendo € 423.768,93 de dotações orçamentais e 

€ 663.093,33 de dotações não orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

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

Carvalho, relativa à 12.ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz 

na 9.ª alteração ao Orçamento da Despesa e 7.ª alteração do Plano de Actividades 

Municipais e 6ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

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

 

Presente o ofício da Firma MAP – Construções, com sede na Rua Cimo do Povo, n.º6 em 

Vila Chã, relativo à Empreitada “Reparação e Remodelação dos Conjuntos Habitacionais 

do Concelho (Carlão e Pegarinhos)” solicitando prorrogação de prazo de execução da 

empreitada por mais 3 meses. 

Contém informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a 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: 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Presente o Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Alijó e a International  

Society of City and Regional Planners (ISOCARP), que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

A Câmara deliberou em reunião do dia 2009-09-23, 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  11/01,  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   17.00  horas. 

 

 

                                                      O Presidente da Câmara  

 

                                         _________________________________________________________ 

 

  

                                           A Chefe da Divisão Administrativa 

 

                                         ______________________________________________________________ 


