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ORDEM DE TRABALHOS 

 

1.  

 

ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL  

 
1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/09/19. 

 

1.2- Ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros do Pinhão, sancionada por despacho 

do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-09-22, solicitando uma 

comparticipação financeira para minimizar o custo da aquisição de uma ambulância de 

socorro, cujo orçamento ronda os € 37.000,00. 

Contém informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira. 

 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA  

 

2.1- Resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006/10/110. 

 

2.2.- Presente a informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira, 

sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006/10/04, 

relativa à 11ª Modificação Orçamental aos documentos previsionais: 9ª alteração ao 

Orçamento da Despesa e 8ª Alteração ao Plano de Actividades Municipais. 

 

 
3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 

3.1- Processo n.º 001PIPO/06, pertencente a José Manuel Machado, solicitando pedido de 

autorização prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação sita na Chã. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 
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3.2- Processo de obras nº. 61-LO/06, pertencente a António Joaquim Portela Dias, residente 

na Rua Direita, n.º6 - Agrelos, solicitando licença administrativa para construção de um 

armazém agrícola no Lugar de Cimo da Fonte, Freguesia de Vila Chã. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.3- Processo n.º 007PIPO/06, pertencente a Virgílio de Jesus Vaz, solicitando pedido de 

informação prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação sita na Rua 

Direita, em Favaios. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.4- Processo de obras nº. 009 PUB/06, pertencente à Firma ANITEX – Imobiliária, S.A, 

com sede na Rua Dr. Eduardo Santos Silva, n.º3/59 - Paranhos, solicitando autorização para 

colocar três placas de publicidade em Vilarinho de Cotas. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.5- Processo de obras nº. 003 -D/06, pertencente a António Manuel Felgueiras, residente 

na Rua Francisco Artur Martins - Granja, solicitando o destaque de uma parcela de terreno, 

sito no Lugar do Pombal, em Alijó. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.6- Processo n.º 005-PH/06, pertencente a Maria Filomena Correia Moura e Maria Olinda, 

solicitando a certificação da divisão do prédio sito na Rua da Calçada em Alijó, no regime 

de propriedade horizontal 
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Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.7- Processo de obras nº. 007 – Pub/06, pertencente a Orquídea Aurora Morais, residente 

no Bairro de Santa Eufémia, 8 – S. Mamede Ribatua, pedindo autorização para a colação de 

uma placa de estacionamento proibido na morada acima indicada. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.8- Processo de obras nº. 008 – Pub/06, pertencente a Guilhermino Rodrigues Orfão, 

residente na Rua Cimo do Lugar, 23 - Franzilhal, pedindo autorização para a colação de 

uma placa de estacionamento proibido na morada acima indicada. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

3.9- Processo de obras nº. 006 – Pub/06, pertencente a Valentina Morais Borges Novo, 

residente na Rua Alves Redol, n.º10, 3º Dtº. – Bom Sucesso – Alverca do Ribatejo, pedindo  

autorização para a colação de uma placa de estacionamento proibido no portão da entrada 

da garagem na habitação sita na Rua Amadeu Necho, n.º4 – Granja. 

Contém Informação da Divisão de Planeamento Urbanístico. 

 

 

4. GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

4.1- Presente a informação n.º GADL/33/06, de 11 de Setembro de 2006, do Gabinete de 

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

Presidente da Câmara de 19 de Setembro de 2006, referente ao incêndio florestal de Vale de 

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

presentes. 
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5. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 
5.1- Informação n.º48 de 14/09/2006 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 2006-09-14, referente à atribuição de um fogo no Conjunto 

Habitacional de Alijó. 

 

Antes da ordem do dia, os Srs. Vereadores do P.S.D entregaram dois pedidos de 

esclarecimentos que se passam a transcrever: 

 

1- “Nos termos do art. 4.º da Lei n.º 24/98, de 26/05, “os titulares do direito de oposição, 

têm o direito de ser informados … sobre o andamento dos principais assuntos de interesse 

público”, relacionados com a actividade dos órgãos executivos. 

Compete ao Presidente da Câmara, “promover o cumprimento do Estatuto de Oposição”, 

como decorre do art. 68.º n.º 1, al. x), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Foram recentemente publicadas na imprensa, notícias relativas à construção do novo Centro 

de saúde de Alijó. 

As notícias em questão, continham declarações de um responsável do Ministério da saúde, 

dando conta que o novo Centro, estará preparado para responder às necessidades dos cerca 

de 13.000 habitantes do concelho. 

Assim sendo, torna-se pertinente questionar o futuro das diversas extensões de saúde do 

concelho, que aquelas declarações do responsável ministerial parecem pôr em causa. 
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Nestes termos, os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, vêm solicitar 

esclarecimentos, no sentido de apurar se a Câmara Municipal de Alijó dispõe de 

informações relacionadas com o assunto ora exposto.” 

 

2- “Nos termos do art. 4.º da Lei n.º 24/98, de 26/05, “os titulares do direito de oposição, 

têm o direito de ser informados … sobre o andamento dos principais assuntos de interesse 

público”, relacionados com a actividade dos órgãos executivos. 

Compete ao Presidente da Câmara, “promover o cumprimento do Estatuto de Oposição”, 

como decorre do art. 68.º n.º 1, al. x), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Os Vereadores eleitos pelo PSD tomaram conhecimento do encerramento da Escola EB 1 do 

Pinhão, no presente ano lectivo. 

Esse encerramento encontra-se previsto na Carta Educativa Municipal, mas apenas no ano 

lectivo 2007/2008, com a consequente integração do 1.º CEB na actual EB 2,3 do Pinhão. 

O encerramento em causa, não foi comunicado ao executivo camarário, nem à Assembleia 

Municipal. 

Assim sendo, os Vereadores eleitos pelo PSD, solicitam os seguintes esclarecimentos: 

1- Qual a razão do encerramento, neste ano lectivo, da Escola EB 1 do Pinhão? 

2- Esse encerramento é definitivo? 

3- Qual a natureza das obras de conservação levadas a cabo recentemente no 

edifício daquela EB 1; 

4- O edifício da Escola EB1 do Pinhão adoptará a finalidade prevista na Carta 

Educativa, a págs. 110, sendo convertida num equipamento social de apoio à 3.ª idade? 
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Sobre os quais  foi tomada a seguinte deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

»»»»»» «««««« 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/09/19. 

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

Câmara, Dr. José Artur Fontes Cascarejo. 

 

 

»DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Presente o ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros do Pinhão, sancionada por 

despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-09-22, solicitando uma 

comparticipação financeira para minimizar o custo da aquisição de uma ambulância de 

socorro, cujo orçamento ronda os € 37.000,00. 

Contém informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar e atribuir uma comparticipação 

financeira no valor de € 10.000,00. 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006-10-10, apresentando um 

total de disponibilidades de € 633.811,96   sendo € 368.872,71   de  dotações  orçamentais e 

€  264.939,25   de  dotações  não  orçamentais   
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Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira, 

sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006/10/04,  

relativa à 11ª Modificação Orçamental aos documentos previsionais: 9ª alteração ao 

Orçamento da Despesa e 8ª Alteração ao 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 

 

 
Presente o processo n.º 001PIPO/06, pertencente a José Manuel Machado, solicitando 

pedido de autorização prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação sita na 

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 indeferir o processo. 

 

Presente o processo de obras nº. 61-LO/06, pertencente a António Joaquim Portela Dias, 

residente na Rua Direita, n.º6 - Agrelos, solicitando licença administrativa para construção 

de um armazém agrícola no Lugar de Cimo da Fonte, Freguesia de Vila Chã. 

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 indeferir o processo. 

 

Presente o processo n.º 007PIPO/06, pertencente a Virgílio de Jesus Vaz, solicitando pedido 

de informação prévia referente à reconstrução e ampliação de uma habitação sita na Rua 

Direita, em Favaios. 

 

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. 

 

Presente o processo de obras nº. 009 PUB/06, pertencente à Firma ANITEX – Imobiliária, 

S.A, com sede na Rua Dr. Eduardo Santos Silva, n.º3/59 - Paranhos, solicitando autorização 

para colocar três placas de publicidade em Vilarinho de Cotas. 

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 indeferir o processo. 

 

Presente o processo de obras nº. 003 -D/06, pertencente a António Manuel Felgueiras, 

residente na Rua Francisco Artur Martins - Granja, solicitando o destaque de uma parcela 

de terreno, sito no Lugar do Pombal, em 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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Deliberação: Deliberado por maioria certificar o fraccionamento de destaque, tendo a 

Vereadora Dr.ª Cristina Felgueiras se ausentado da sala em virtude do requerente ser 

familiar directo. 

 

Presente o processo n.º 005-PH/06, pertencente a Maria Filomena Correia Moura e Maria 

Olinda, solicitando a certificação da divisão do prédio sito na Rua da Calçada em Alijó, 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 manifestar intenção de indeferimento e 

comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

Processo de obras nº. 007 – Pub/06, pertencente a Orquídea Aurora Morais, residente no 

Bairro de Santa Eufémia, 8 – S. Mamede Ribatua, 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. 

 

Processo de obras nº. 008 – Pub/06, pertencente a Guilhermino Rodrigues Orfão, residente 

na Rua Cimo do Lugar, 23 - Franzilhal, 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. 

 

Processo de obras nº. 006 – Pub/06, pertencente a Valentina Morais Borges Novo, residente 

na Rua Alves Redol, n.º10, 3º Dtº. – Bom Sucesso – Alverca do Ribatejo, pedindo 

autorização para a colação de uma placa de estacionamento proibido no portão da entrada 

da garagem na habitação sita na Rua Amadeu Necho, n.º4 – Granja. 
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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 processo. 

 

GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 
Presente a informação n.º GADL/33/06, de 11 de Setembro de 2006, do Gabinete de Apoio 

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

Câmara de 19 de Setembro de 2006, referente ao incêndio florestal de Vale de Cunho, que 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o pagamento da despesa no valor 

de 5.236,67 euros. 

 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTRAL 
 

Presente a informação n.º48 de 14/09/2006 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 2006-09-14, referente à atribuição de um fogo no 

Conjunto Habitacional de Alijó, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir o fogo à candidata Paula Cristina 

Machado Andrade Moutinho. 

 
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, foi 

incluído o seguinte assunto: 
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Presente um Despacho do Senhor Presidente da Câmara de 10/10/2006, determinando a 

ratificação do acto de nomeação do Técnico Superior de Contabilidade desta Autarquia – 

Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho – para integrar a Comissão que irá proceder à abertura de 

propostas no processo de empreitada da “Variante Favaios/Nascente”, por não se encontrar, 

no dia 2007/10/10, um dos elementos efectivos – Dr. Manuel João Areias Peixoto, 

Economista desta Câmara Municipal, nem qualquer dos elementos suplentes para a 

realização deste acto, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado ratificar o acto administrativo. 

 

 

APROVAÇÃO  DA  ACTA 

 
A Câmara deliberou em reunião do dia 2006-10-25, 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 

 

                    _________________________________________________________________ 


