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ORDEM DE TRABALHOS

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/05/10.

1.2- Requerimento de Carolina da Conceição Queirós, residente na Rua da Amargura, 19 Favaios, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, solicitando a
libertação da caução no valor de € 20,00 paga através da guia de receita n.º496, de 3/6/2005
e referente à reposição de calçada.
Contém informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos.

1.3- Informação do Exmo. Senhor Vereador da Cultura, Juventude, Desporto Gestão de
Eventos e Turismo, Eng. º Luís Henrique Grácio Azevedo, sancionado por despacho do
Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 19/05/2006, propondo a candidatura ao Programa
Leader + do Douro Histórico do Projecto “Infra-estrutura de consolidação e Divulgação da
Anta da Fonte Coberta”.

2. DIVISÃO FINANCEIRA

2.1- Resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006/05/23.
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3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

3.1- Processo de obras número 02PIPO/2006 pertencente a Francisco José Dinis Carvalho,
residente na Casa dos Leões – Senhora da Estrada - Vilarouco, solicitando pedido de
informação prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação, sita na Rua da
Arca – Alijó.
Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico.

3.2.- Processo de obras número 01PIPO/2006 pertencente a José Manuel Machado, residente
na Estrada Nacional, 597 – Serrinha da Cruz - Granja, solicitando pedido de informação
prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação, no Lugar da Chã.
Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico.

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL

4.1- Informação n.º31 de 19/05/2006 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 2006-05-19, informando que ficou vago um fogo no Bloco 5 – 2º
Esq., no Conjunto Habitacional de Alijó, atribuído a Victor Manuel Afonso da Fonseca, pelo
que é necessário proceder à abertura de concurso para atribuição do referido Fogo.

5. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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5.1- Informação do Chefe de Divisão das Obras e Serviços Urbanos, de 19/05/2006,
sancionado por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 19/05/2006, propondo a
aprovação do “Projecto de construção da variante Favaios/Nascente”, para efeitos de
candidatura à 3ª fase do projecto das Aldeias Vinhateiras comparticipadas pelo FEDER.

»»»»»» ««««««

1.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/05/10.
Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção do Sr. Presidente da
Câmara, Dr. José Artur Fontes Cascarejo.

»DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA««

Presente um requerimento de Carolina da Conceição Queirós, residente na Rua da
Amargura, 19 - Favaios, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara,
solicitando a libertação da caução no valor de € 20,00 paga através da guia de receita n.º496,
de 3/6/2005 e referente à reposição de calçada.
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 autorizar a libertação da caução no valor de
20,00€.
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Informação do Exmo. Senhor Vereador da Cultura, Juventude, Desporto Gestão de Eventos
e Turismo, Eng. º Luís Henrique Grácio Azevedo, sancionado por despacho do Exmo. Sr.
Presidente da Câmara de 19/05/2006, propondo a candidatura ao Programa Leader + do
Douro Histórico do Projecto “Infra-estrutura de consolidação e Divulgação da Anta da Fonte
Coberta”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros
presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a candidatura.

2.

DIVISÃO FINANCEIRA

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006-05-23, apresentando
um

total

de

disponibilidades de € 756.855,42 sendo € 469.590,01 de

dotações

orçamentais e € 287.265,41 de dotações não orçamentais
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento

3.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO

Presente o processo de obras número 02PIPO/2006 pertencente a Francisco José Dinis
Carvalho, residente na Casa dos Leões – Senhora da Estrada - Vilarouco, solicitando pedido
de informação prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação, sita na Rua da
Arca – Alijó.

169
ACTA Nº 12 DE 2005 / 05 / 24

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 manifestar intenção de indeferimento e
comunicar ao requerente para se pronunciar por escrito no prazo de 15 dias.

Presente o processo de obras número 01PIPO/2006 pertencente a José Manuel Machado,
residente na Estrada Nacional, 597 – Serrinha da Cruz - Granja, solicitando pedido de
informação prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação, no Lugar da Chã.
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 manifestar intenção de indeferimento e
comunicar ao requerente para se pronunciar por escrito no prazo de 15 dias.

4.

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL

Presente a informação n.º31 de 19/05/2006 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 2006-05-19, informando que ficou vago um fogo
no Bloco 5 – 2º Esq., no Conjunto Habitacional de Alijó, atribuído a Victor Manuel Afonso
da Fonseca, pelo que é necessário proceder à abertura de concurso para atribuição do
referido Fogo, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros
presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a abertura do concurso.
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5. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Informação do Chefe de Divisão das Obras e Serviços Urbanos, de 19/05/2006, sancionado
por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 19/05/2006, propondo a aprovação do
“Projecto de construção da variante Favaios/Nascente”, para efeitos de candidatura à 3ª fase
do projecto das Aldeias Vinhateiras comparticipadas pelo FEDER, que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o respectivo projecto.

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:

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Presente o ofício da Escola Secundária de Alijó, sancionado por despacho da Exma. Senhora
Vereadora da Acção Social, Educação e Saúde de 2006/05/11, informando que a Escola se
candidatou a um projecto de “Ciência Viva VI” financiado com € 1.387,00, verba que é
insuficiente para a concretização do projecto, pelo que, solicita a atribuição de um subsídio
da Câmara no valor de € 700,00.
Contém informação da Técnica do Gabinete de Educação, que se dispensa de transcrição na
acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
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Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar e atribuir uma verba no valor de
€ 700,00.

Presente o requerimento da Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Vilar de
Maçada, solicitando um subsídio para o Torneio de Futsal 24 horas de Vilar de Maçada, que
se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de € 750.00.

Presente um parecer de 27/04/2006, emitido pela Secretária do Gabinete de Apoio ao
Presidente, Jurista, no âmbito do processo de alienação de uma das habitações transferidas
para a Câmara Municipal de Alijó através do Protocolo de Transferência de Bens Imóveis
celebrado entre o IGAPHE e o Município de Alijó e com vista à sua apreciação jurídica,
sancionado por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 22/05/2006, que se
dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento das rendas no
valor de € 2.009,29.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

Presente o processo de obras número 04PIPO/2006 pertencente a Santa Casa da
Misericórdia de Alijó, com sede na RUA Comendador José Rufino - Alijó, solicitando
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pedido de informação prévia relativo à construção do edifício para Creche, ATL e sala de
convívio, na Vila do Pinhão.
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 processo de acordo com a
informação.

Presente o processo de obras número 05PIPO/2006 pertencente à Associação Cultural e
Social de Sanfins do Douro, com sede no Largo dos Bombeiros, solicitando pedido de
informação prévia relativo à construção do edifício do Lar de Idosos.
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 processo de acordo com a
informação.

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Presente a Abertura de Concurso, Programa de Concurso, Anuncio e Caderno de Encargos
para a empreitada de “ Estádio Delfim Magalhães – Requalificação e arrelvamento sintético
do campo de futebol”, 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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APROVAÇÃO DA ACTA

A Câmara deliberou em reunião do dia 2006-06-07, 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 17.30 horas.

O Presidente da Câmara
____________________________________________________________________

A Chefe da Divisão Administrativa
_________________________________________________________________

