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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/08/12. 

 

1.2- Minuta do Contrato da Empreitada de Infra-estruturas e Arruamentos do Centro de 

Dia do Pinhão. 

 

 

2 – DIVISÃO FINANCEIRA 

 

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2009/08/25. 

 

2.2 - Informação do Chefe da Divisão Financeira, relativa à 10.ª modificação aos 

documentos previsionais de 2009, que se traduz na 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa 

e 5.ª alteração do Plano de Actividades Municipais.  

 

2.3 - Informação do Chefe da Divisão Financeira, relativa à 11.ª modificação aos 

documentos previsionais de 2009, que se traduz na 8.ª alteração ao Orçamento da Despesa 

e 6.ª alteração do Plano de Actividades Municipais. 
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3 - DIVISÃO DE  PLANEAMENTO URBANISTICO 

3.1- Processo de Obras n.º 003-AUGI/09, de Maria Adelaide Correia Nogueira Vaz, 

residente na Rua da Igreja, Perafita, solicitando parecer favorável à constituição do regime 

de compropriedade. 

 

3.2 - Processo de Obras n.º 004-AUGI/09, de António Luís Loureiro de Sousa, residente na 

Rua Dr. César Ferreira, n.º 4 Alijó, solicitando parecer favorável à constituição do regime 

de compropriedade. 

 

3.3 - Processo de Obras n.º 006-AUGI/09, de João Manuel Cardoso Neves, residente na 

Arcediago Vanzeller, n.º 45, Porto, solicitando parecer favorável à constituição do regime 

de compropriedade. 

 

 

4 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, FAMILIA E SAÚDE 

4.1- Informação da Chefe da Divisão da Acção Social, Família e Saúde, sancionada por 

despacho da Exa. Sra. Vereadora da Acção Social e Saúde, propondo a abertura de 

concurso de duas habitações tipo T2, do Conjunto habitacional de Cotas. Propõe ainda que 

o concurso abranja também as freguesias de Vilarinho de Cotas e Castedo.  
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No período de antes da ordem do dia, os Srs. Vereadores eleitos pelo PSD, 

apresentaram um pedido de esclarecimento, sobre o estado de execução do Protocolo 

de colaboração celebrado a 31 de Maio do ano de 2009, entre o Município de Alijó e a 

Província Portuguesa da Sociedade Salesiana (Rádio Juventude Salesiana). 

 

De seguida, o Sr. Vice - Presidente da Câmara entregou aos Srs. Vereadores eleitos 

pelo P.S.D., toda a documentação solicitada em reunião ordinária do dia 27 de Julho 

de 2009, relativa à contra-ordenação ambiental praticada na freguesia de Vilarinho 

de Cotas, no ano de 2007. 

 

Sobre os quais foi tomada a seguinte deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

»»»»»» «««««« 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/08/12. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção do Sr. Presidente da 

Câmara, Dr. José Artur Fontes Cascarejo e do Vereador, Eng.º Álvaro Manuel 

Sampaio Heleno.  
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»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente a minuta do Contrato da Empreitada de Infra-estruturas e Arruamentos do Centro 

de Dia do Pinhão, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade a minuta do referido contrato. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2009-08-25 apresentando um 

total de disponibilidades de € 1.456.220,64 sendo € 804.697,55 de dotações orçamentais e 

€ 651.523,09 de dotações não orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

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

Carvalho, relativa à 10.ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz 

na 7.ª alteração ao Orçamento da Despesa e 5.ª alteração do Plano de Actividades 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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Presente uma Informação do Chefe da Divisão Financeira, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, relativa à 11.ª modificação aos documentos previsionais de 2009, que se traduz 

na 8.ª alteração ao Orçamento da Despesa e 6.ª alteração do Plano de Actividades 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Processo de Obras n.º 003-AUGI/09, de Maria Adelaide Correia Nogueira Vaz, residente 

na Rua da Igreja, Perafita, solicitando parecer favorável à constituição do regime de 

compropriedade, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade remeter aos Serviços Técnicos para 

conclusão da instrução do processo para posterior análise. 

 

Processo de Obras n.º 004-AUGI/09, de António Luís Loureiro de Sousa, residente na Rua 

Dr. César Ferreira, 4 - Alijó, solicitando parecer favorável à constituição do regime de 

compropriedade, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade remeter aos Serviços Técnicos para 

conclusão da instrução do processo para posterior análise. 
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Processo de Obras n.º 006-AUGI/09, de João Manuel Cardoso Neves, residente na 

Arcediago Vanzeller, 45 r/ch Esq. - Porto, solicitando parecer favorável à constituição do 

regime de compropriedade, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado 

pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade remeter aos Serviços Técnicos para 

conclusão da instrução do processo para posterior análise. 

 

 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, FAMILIA E SAÚDE 

 

 

Presente uma informação da Chefe de Divisão da Acção Social, Família e Saúde, 

sancionada por despacho da Vereadora da Acção Social e Saúde, propondo a abertura de 

concurso de duas habitações tipo T2, do Conjunto habitacional de Cotas. Propõe ainda que 

o concurso abranja também as freguesias de Vilarinho de Cotas e Castedo, que se dispensa 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação, dando 

preferência aos concorrentes da localidade onde está instalado o Conjunto 

Habitacional, desde que reúnam as condições exigidas na Lei. 
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APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

A Câmara deliberou em reunião do dia 2009-09-09, 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 Financeira, que  a  elaborei  e  fiz  

dactilografar, seguidamente foi encerrada  a  reunião  eram   17.00  horas. 

 

 

                                                      O Presidente da Câmara  

 

                                         _________________________________________________________ 

 

  

                                           O Chefe da Divisão Financeira 

 

                                         ______________________________________________________________ 


