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ORDEM DE TRABALHOS 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/08/30. 

 

1.2- Proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara referente aos concursos públicos para 

a atribuição de licenças de desenvolvimento e exploração de unidades de produção de 

energia eléctrica com base em biomassa; 

 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA  

 

2.1- Resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006/09/12. 

 

2.2- Informação/Proposta do Departamento da Administração Geral – Divisão Financeira, 

sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 8 de Setembro de 2006 

relativa à situação da autarquia para a contratação de um empréstimo bancário. 

 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO  

 
3.1 – Requerimento da Assistência Veterinária de Alijó, sita na Rua Senhor do Andor, 

Bloco 4B, Fracção C, 5070 Alijó, solicitando autorização para a colocação de um reclamo 

luminoso. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 
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3.2 - Processo de obras nº. 002 – PH/06, pertencente a José Manuel Dias Moreira, residente 

no Bairro da Lama Boa – Granja - Alijó, pedindo a divisão do prédio em regime de 

propriedade horizontal. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.3 – Processo de obras n.º 009PIPO/2006, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, 

residente na Rua Cimo de Vila, 5070 Alijó, solicitando a emissão de informação prévia. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.4- Processo de obras n.º 156-LO/2005, pertencente a António Luís Martins da Silva, 

residente no Loteamento da Quinta Amarela, 5075 Pinhão, solicitando licença 

administrativa para a construção de uma garagem na mesma morada. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

4. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

4.1 – Proposta de 22 de Agosto de 2006 da Divisão de Obras Públicas, sancionada por 

despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2006-08-28, relativa à anulação 

do processo de concurso público para a execução da empreitada “Estádio Delfim 

Magalhães, Requalificação e Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol” e autorização 

para a abertura de novo procedimento com as devidas alterações. 

 

 



 
ACTA  Nº  21   DE  2006 / 09/ 13 

 

 

277  

  

 

 

 

 

5. GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

5.1 – Informação n.º GADL/28, de 01 de Setembro de 2006, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 06 de Setembro de 2006, relativa a uma candidatura ao Programa de Sapadores 

Florestais, para constituição de uma Brigada que actue no Concelho de Alijó. 

 

5.2 – Informação n.º GADL/31/06, de 06 de Setembro de 2006, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 07 de Setembro de 2006, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização. 

 

 

6 – VEREADORES DO PSD  

 

6.1 – Proposta de Requalificação do Monte da Cunha, apresentada pelos senhores 

Vereadores do PSD a 21 de Junho de 2006. 

 

»»»»»» «««««« 
 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/08/30. 

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

Henrique Grácio Azevedo. 
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»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Proposta do Exm.o Senhor Presidente da Câmara, de 2006-09-08, propondo a análise e 

discussão das Propostas e posterior aceitação da que se vier a considerar mais favorável das 

Empresas DEFLEN – Energia, Floresta e Desenvolvimento Sustentável, Lda. e do Grupo 

Enersis – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: A Câmara Municipal de Alijó, após análise das propostas presentes em 

reunião deliberou por unanimidade disponibilizar o terreno para a construção da 

central de Biomassa, junto à zona industrial, às empresas que o solicitaram, em 

condições a acordar posteriormente, à empresa que vier a ganhar o concurso. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
Presente o resumo do  diário  da  tesouraria  referente  ao  dia 2006-09-12, apresentando  um  

total  de  disponibilidades de € 520.645,10   sendo € 267.177,59   de  dotações  orçamentais 

e                 €  253.467,51   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a Informação/Proposta do Departamento da Administração Geral – Divisão 

Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 8 de Setembro 

de 2006 relativa à situação da autarquia para a contratação de um empréstimo bancário. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a contratação do empréstimo. 

Mais foi deliberado pedir propostas à Caixa Geral de Depósitos, Banco Comercial 

Português, Banco B.P.I. S.A, Banco Espírito Santo, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

do Alto Douro – Alijó e Banco Português de Negócios – BPN. 

Deliberado ainda pedir Autorização à Assembleia Municipal de Alijó para contrair o 

referido empréstimo nos termos da alínea d) do n.º2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99 de 

18 de Setembro (actual redacção), e que esta seja aprovada em minuta para efeitos 

imediatos dentro da faculdade prevista no n.º3 do artigo 92º do citado diploma legal. 

Pelos Srs. Vereadores do P.S.D., foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

1- Entendemos dar o nosso voto favorável à contratação do empréstimo, que ora é 

proposto, uma vez que o mesmo se destina ao saneamento financeiro da Autarquia; 

2- Significa, o acima exposto que o montante do empréstimo será aplicado no pagamento 

de dívidas actuais de curto prazo a fornecedores e empreiteiros; 

3- Estamos apostados em que a Câmara Municipal de Alijó, se assuma como uma pessoa 

de bem no seu relacionamento com terceiros e por isso o nosso voto favorável à 

presente proposta. 

 

3 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Presente o requerimento da Assistência Veterinária de Alijó, sita na Rua Senhor do Andor, 

Bloco 4B, Fracção C, 5070 Alijó, solicitando autorização para a colocação de um reclamo 

luminoso. 
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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 pedido. 

 

Presente o processo n.º 002-PH/06, pertencente a José Manuel Dias Moreira, solicitando a 

certificação da divisão do prédio no regime de propriedade horizontal 

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 certificar a divisão pretendida. 

 

Presente o processo de obras nº. 156-LO/05, pertencente a António Luís Martins da Silva, 

residente no Loteamento da Quinta Amarela, 5085 Pinhão, solicitando licença 

administrativa para a construção de uma garagem na mesma morada. 

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 que dispõe de 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

5 – GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 
Presente a informação n.º GADL/28, de 01 de Setembro de 2006, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da  
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Câmara de 06 de Setembro de 2006, relativa à candidatura ao Programa de Sapadores 

Florestais, para constituição de uma Brigada que actue no Concelho de Alijó, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a apresentação da candidatura ao 

Programa de Sapadores Florestais. 

 

Presente a informação n.º GADL/31/06, de 06 de Setembro de 2006, do Gabinete de Apoio 

ao Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 07 de Setembro de 2006, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

200,00. 

 

6 – VEREADORES DO P.S.D. 

 

 
Proposta do Exmos. Srs. Vereadores do P.S.D., de 2006-06-21, propondo a elaboração de 

um amplo projecto de requalificação do Monte da Cunha, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade incluir esta proposta na discussão do 

próximo PPI. 
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Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos o seguinte processo: 

 

Processo de obras n.º 009PIPO/2006, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, residente na 

Rua Cimo de Vila, 5070 Alijó, solicitando a emissão de informação prévia. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2006-09-19, 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 de Secção de Contabilidade, que  a  elaborei  e  fiz  

dactilografar, seguidamente foi encerrada  a  reunião  eram   17.30  horas. 

 

O Presidente da Câmara 
 

                                                      ____________________________________________________________________ 

                    
 
 

O Chefe de Secção de Contabilidade 

 

                    _________________________________________________________________ 


