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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/03/14. 

 

 
2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-03-27. 

 

2.2- Informação 20 de Março de 2007, do Departamento da Administração Geral – Divisão 

Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-03-22 

relativa a uma factura emitida em 2002. 

 

2.3- Informação 21 de Março de 2007, do Departamento da Administração Geral – Divisão 

Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-03-21 

relativa à relação de facturas de 2006. 

 

2.4- Informação de 13 de Março de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 

2007/03/14,  relativa à 3ª Modificação Orçamental aos Documentos Previsionais de dois mil 

e sete (2007). 
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3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

3.1- Informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, propondo a 

aprovação  do Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de “ Estádio Delfim 

Magalhães – Requalificação e Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol ”. 

 

3.2- Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos para a 

empreitada  de “ Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª 

Fase – Povoação do Freixo ”. 

 

3.3- Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos para a 

empreitada  de “ Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª 

Fase – Povoação de Vilar de Maçada ”. 

 

3.4- Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos para a 

empreitada  de “ Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 2ª 

Fase – Povoação da Rapadoura ”. 

 

 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
4.1- Informação n.º24 de 21/03/2007 da Técnica do Gabinete de Educação, sancionado por 

despacho da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, Dr.ª Maria Eduarda  
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Alves Ribeiro Sampaio de 2007-03-21, informando que é necessário fazer a transferência de 

verbas para a Paróquia de Vila Chã, onde actualmente decorrem algumas actividades de 

enriquecimento curricular do 1ª CEB. 

 

4.2- Informação n.º06 de 22/03/2007 da Técnica Superior de Serviço Social, sancionado por 

despacho da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, Dr.ª Maria Eduarda 

Alves Ribeiro Sampaio de 2006-11-03, equacionando a possibilidade de abrir novo concurso 

para atribuição de uma habitação no Conjunto Habitacional de Casal de Loivos, de forma a 

despistar qualquer falta de informação e divulgação do mesmo. 

 

 

5. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 
5.1- Processo de obras nº. 001 – Pub/07, pertencente a Manuel do Espírito Santo André, 

residente no Largo do Pátio, 19 – Sanfins do Douro, pedindo autorização para a colação de 

uma placa de estacionamento proibido na morada acima indicada. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

5.2- Presente o processo n.º 09PIPO/06, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, residente 

na Rua Cimo de Vila - Alijó, solicitando pedido de autorização prévia relativo à alteração 

do número de pisos no lote n.º5 do Loteamento de Cimo de Vila – Alijó. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 
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Antes da ordem do dia, os Srs. Vereadores do P.S.D entregaram um requerimento em 

forma de  protesto que se passa a transcrever: 

 

1- « Os Vereadores da Câmara Municipal de Alijó, MIGUEL RODRIGUES e ÁLVARO 

HELENO, eleitos pelo Partido Social Democrata, apresentam o seguinte PROTESTO: 

- Os signatários, no período de antes da ordem do dia da Reunião de Câmara de 14 de Março 

do corrente mês, entregaram uma proposta de Regulamento Municipal de Cedência em 

Direito de Superfície de Terrenos Municipais a Cooperativas de Habitação; 

2- Mais foi requerido que a referida proposta fosse incluída na ordem de trabalhos da 

reunião ordinária de Câmara de 28/03/2007, para discussão e votação, nos termos das 

disposições legais e regimentais aplicáveis; 

3- Não obstante, constata-se que a proposta apresentada não foi incluída na ordem de 

trabalhos da presente reunião, em clara violação do art. 87º n.º1 al a) da Lei 169/99, de 

18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, e art. 4º do 

Regimento da Câmara Municipal; 

Termos em que se lavra o presente protesto.” 

Sobre o qual foi tomada a seguinte deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

»»»»»» «««««« 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/03/28. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-03-27, apresentando um 

total de disponibilidades de € 1.242.067,04 sendo € 885.585,21    de  dotações  orçamentais 

e €  356.481,83  de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação 20 de Março de 2007, do Departamento da Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-

03-22 relativa a uma factura emitida em 2002, que dispensa de transcrição na acta pelo que 

fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação 21 de Março de 2007, do Departamento da Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-

03-21 relativa à relação de facturas de 2006, que dispensa de transcrição na acta pelo que  
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fica rubricada pelos membros presentes. 

 

           Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação de 13 de Março de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 

2007/03/14,  relativa à 3ª Modificação Orçamental aos Documentos Previsionais de dois mil 

e sete (2007), que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

eleitos pelo P.S.D, Dr. Luís Miguel Gonçalves Rodrigues e Eng.º Álvaro Manuel 

Sampaio Heleno. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

Informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, propondo a 

aprovação  do Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de “ Estádio Delfim 

Magalhães – Requalificação e Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol ”, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 
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Presente a Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos 

para a empreitada  de “ Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 

1ª Fase – Povoação do Freixo ”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de concurso, Programa 

de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos. 

 

Presente a Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos 

para a empreitada  de “ Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó –  

1ª Fase – Povoação de Vilar de Maçada ”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que 

fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de concurso, Programa 

de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos. 

 

Presente a Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos 

para a empreitada  de “ Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 

2ª Fase – Povoação da Rapadoura ”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a abertura de concurso, Programa 

de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos. 
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4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
 

Presente a informação n.º24 de 21/03/2007 da Técnica do Gabinete de Educação, 

sancionado por despacho da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, Dr.ª 

Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio de 2007-03-21, informando que é necessário fazer a 

transferência de verbas para a Paróquia de Vila Chã, onde actualmente decorrem algumas 

actividades de enriquecimento curricular do 1ª CEB, que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade transferir a verba de € 176,00, conforme 

informação anexa. 

 

Presente a informação n.º06 de 22/03/2007 da Técnica Superior de Serviço Social, 

sancionado por despacho da Exma. Sr.ª Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde, Dr.ª 

Maria Eduarda Alves Ribeiro Sampaio de 2006-11-03, equacionando a possibilidade de 

abrir novo concurso para atribuição de uma habitação no Conjunto Habitacional de Casal de 

Loivos, de forma a despistar qualquer falta de informação e divulgação do mesmo, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação e anular o 

respectivo concurso. 

 

5. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 
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Processo de obras nº. 001 – Pub/07, pertencente a Manuel do Espírito Santo André, 

residente no Largo do Pátio, 19 – Sanfins do Douro, pedindo autorização para a colação de 

uma placa de estacionamento proibido na morada acima indicada. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade deferir o processo. 

 

Presente o processo n.º 09PIPO/06, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, residente na 

Rua Cimo de Vila - Alijó, solicitando pedido de autorização prévia relativo à alteração do 

número de pisos no lote n.º5 do Loteamento de Cimo de Vila – Alijó. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de informação prévia. No 

entanto, deverá ser cumprido o n.º2 da informação emitida pela Chefe de Divisão de 

Planeamento Urbanístico que se transcreve: “Se a Câmara Municipal concordar com o 

acréscimo de construção desde que conforme com as Politicas de Ordenamento do 

Território, devidamente justificadas, então a liquidação das taxas deverá atender às 

disposições legais do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação e 

respectiva Tabela de Taxas.” 
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APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-04-18, 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 em Exercício e por mim,  Chefe de Divisão 

Administrativa, que  a  elaborei  e  fiz  dactilografar, seguidamente foi encerrada  a  

reunião  eram   17.30  horas. 

 
 
 

O Presidente da Câmara em Exercício 
 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                  
 
 
 
 

            A Chefe de Divisão Administrativa 

 

                                                       _________________________________________________________________ 


