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ORDEM DE TRABALHOS 

 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 

1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/07/04. 

 

1.2- Oficio dos Comerciantes da Rua Washington Luís, Alijó, sancionado por despacho do 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara, solicitando que se acrescente ao sinal de proibido 

estacionar, localizado naquela rua, a menção “além de trinta minutos”. 

 

 
2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2007-07-17. 
 
 

 

3 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

3.1- Processo de obras nº. 004OL/06, pertencente a Raul Fernandes Miguel e António 

Manuel Cardoso Bessa residentes na Rua de São Domingos, n.º 14, 5070-085 Alijó, 

solicitando a alteração aos lotes n.º 5 e 6, referentes ao loteamento 4/89. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

5 - DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
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4.1- Proposta do Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, 

propondo que se reconheça a utilidade pública da Associação de Andebol de Vila Real. 

 

4.2- Presente uma informação da Técnica Superior de Acção Social, Dra. Ana Paula 

Barbosa Narciso, sancionada por despacho da Vereadora da Acção Social, Dra. Maria 

Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, informando da necessidade de se proceder à abertura de 

concurso para o preenchimento de uma vaga no conjunto habitacional de Casal de Loivos. 

 

 

»»»»»» «««««« 

 

 

 
Antes da ordem do dia, os Srs. Vereadores do P.S.D entregaram dois Requerimentos que 

se passam a transcrever: 

 

1- « Na última reunião ordinária de Câmara, em 04/07/2007, fomos informados pelo 

Presidente da Câmara de uma redistribuição de pelouros entre o executivo permanente, 

tendo sido ainda garantido que em próxima reunião, a Câmara Municipal seria informada 

dos seus concretos termos. 

Assim, colocam-se as seguintes questões ao Presidente da Câmara: 

1- Quais as actuais competências dos membros do executivo permanente? 

2- Quais as razões que motivaram a redistribuição de pelouros? » 
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2- «Em recente visita à localidade de Vale de Mir, freguesia de Pegarinhos, fomos 

confrontados com obras de saneamento inacabadas há vários anos, apresentando-se as ruas 

esventradas e intransitáveis desde então, para desespero da população. 

Com efeito, torna-se praticamente impossível a circulação nas ruas daquela localidade, 

dificultando a mobilidade das pessoas e pondo em causa a sua própria segurança, tanto mais 

que a maioria da população é idosa, tendo-se mesmo registado quedas que provocaram 

lesões graves em algumas pessoas. 

Diversos munícipes revelaram-nos que esta situação é já do conhecimento da Câmara 

Municipal, pois o problema foi já a esta denunciado. 

Assim, colocam-se as seguintes questões ao Presidente da Câmara: 

3- O que justifica que as obras de saneamento não tenham sido concluídas até à 

presente data em Vale de Mir? 

4- Qual a data prevista para que esta situação seja resolvida?» 

 

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

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/07/04. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção da Vereadora Dr.ª 

Cristina Alexandra Martins Ribeiro Felgueiras. 
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««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Oficio dos Comerciantes da Rua Washington Luís, Alijó, sancionado por despacho do 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara, solicitando que se acrescente ao sinal de proibido 

estacionar, localizado naquela rua, a menção “além de trinta minutos”, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adicionar ao sinal existente a menção 

“excepto cargas e descargas”. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-07-17, apresentando um 

total de disponibilidades de € 1.118.853,41 sendo € 774.921,88 de dotações orçamentais e € 

343.931,53 de dotações não orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Processo de obras nº. 004OL/06, pertencente a Raul Fernandes Miguel e António Manuel 

Cardoso Bessa residentes na Rua de São Domingos, n.º 14, 5070-085 Alijó, solicitando a 

alteração aos lotes n.º 5 e 6, referentes ao loteamento 4/89. 

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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Deliberação: Deliberado por unanimidade licenciar. 

 

 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

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

Azevedo, propondo que se reconheça a utilidade pública da Associação de Andebol de Vila 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a proposta. 

 

Presente uma informação da Técnica Superior de Acção Social, Dra. Ana Paula Barbosa 

Narciso, sancionada por despacho da Vereadora da Acção Social, Dra. Maria Eduarda Alves 

Ribeiro Sampaio, informando da necessidade de se proceder à abertura de concurso para o 

preenchimento de uma vaga no conjunto habitacional de Casal de Loivos, que se dispensa 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a abertura do concurso. 

 

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: 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Presente um requerimento de Antónia de Fátima Fontinha de Carvalho, sancionado por 

despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, solicitando a colocação de uma placa de 

estacionamento proibido do lado direito do parque de estacionamento da Praça do Município 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade proceder à colocação de um sinal de 

proibido estacionar no local solicitado. 

 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente o Projecto, Programa de Concurso e Caderno de Encargos para a empreitada das 

infra-estruturas do Centro de Saúde de Alijó, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o projecto, bem como o programa 

de concurso e caderno de encargos. 

Mais foi deliberado abrir o respectivo concurso público.  

 

DIVISÃO FINANCEIRA 
 

Presente uma informação do técnico Superior de Contabilidade, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, apresentando relação de facturas de anos transactos, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar o pagamento. 
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DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 

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

Azevedo, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, propondo que se 

proceda à venda de um conjunto composto por copo e saco pelo preço de 7,50€ e do livro 

“As Fragas, a Gente e a Memória: Identidades do Concelho de Alijó”, com texto de Manuel 

Carvalho e fotografia de João Pedro Marnoto, pelo preço de 25,00€, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade ratificar. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2007-08-02, 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, Técnico Superior de Contabilidade, Dr. Luís Filipe Maneta 

Carvalho, que  a  elaborei  e  fiz  dactilografar, seguidamente foi encerrada  a  reunião  eram   

18.00  horas. 

O Presidente da Câmara 

 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                    
O  Técnico Superior de Contabilidade 

 

_______________________________________________________ 


