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ORDEM DE TRABALHOS

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/01/25.

2. DIVISÃO FINANCEIRA

2.1- Resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006/02/07.

2.2- Informação n.º18 de 1 de Fevereiro de 2006 do Departamento de Administração Geral
– Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de
2006-02-03, relativa à constituição do fundo de maneio.

3. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL

3.1- Informação n.º6 de 19-01-2006, 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 2006-01-19, informando que no âmbito da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens, foi proposta a esta Autarquia que assumisse o pagamento da
Residência de Estudantes a três jovens do Concelho, que foram, provisoriamente, retiradas
da sua família natural. Deste modo, no ano lectivo 2005/2006 seria necessário proceder ao
pagamento das referidas mensalidades.
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3.2- Requerimento do Sr. Rui Miguel Teixeira Sampaio, residente em S. João da Pesqueira,
sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vereador do Pelouro da Cultura, Eng.º Luís
Henrique Grácio Azevedo, de 2006-01-26, solicitando apoio económico para a edição do
livro de poesia intitulado “A dor da Solidão”, tendo no seu interior algumas poesias
dedicadas a este Concelho e também na sub-capa figura o Pelourinho de Alijó.
Junta para o efeito um exemplar do referido livro, o qual custa €10,00 + IVA.

»»»»»» ««««««

1.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/01/25.
Deliberação: Deliberado aprovar.

»DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA««

2.

DIVISÃO FINANCEIRA

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006-02-07, apresentando
um

total

de

disponibilidades de € 422.312,55 sendo € 128.399,51 de

orçamentais e € 293.913,04 de dotações não orçamentais.
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

dotações
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Presente a informação n.º18 de 1 de Fevereiro de 2006 do Departamento de Administração
Geral – Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da
Câmara de 2006-02-03, relativa à constituição do fundo de maneio, que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação e anular a
deliberação realizada em 11-01-2006 sobre este assunto.

3.

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL

Presente a informação n.º6 de 19-01-2006, 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 2006-01-19, informando que no âmbito da Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens, foi proposta a esta Autarquia que assumisse o pagamento da
Residência de Estudantes a três jovens do Concelho, que foram, provisoriamente, retiradas
da sua família natural. Deste modo, no ano lectivo 2005/2006 seria necessário proceder ao
pagamento das referidas mensalidades, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica
rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade efectuar o pagamento das referidas
mensalidades, conforme informação dos serviços.

Presente um requerimento do Sr. Rui Miguel Teixeira Sampaio, residente em S. João da
Pesqueira, sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vereador do Pelouro da Cultura,
Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, de 2006-01-26, solicitando apoio económico para a

44
ACTA Nº 3 DE 2006 / 02 / 08

edição do livro de poesia intitulado “A dor da Solidão”, tendo no seu interior algumas
poesias dedicadas a este Concelho e também na sub-capa figura o Pelourinho de Alijó.
Junta para o efeito um exemplar do referido livro, o qual custa €10,00 + IVA, que se
dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade adquirir 150 livros, pelo valor de € 10,00 +
Iva/unidade.

»» DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA FORA DA ORDEM DE TRABALHOS»

Presente a informação n.º17 de 08/02/2006 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 2006-02-08, informando que há indicações da
Coordenação Educativa de Vila Real (CAE) que apontam para que, no ano lectivo
2006/2007, o Ministério da Educação proceda ao Reordenamento da Rede Escolar, que
implica o encerramento de 13 Escolas do 1º Ciclo, que se dispensa de transcrição na acta
pelo que fica rubricado pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

APROVAÇÃO DA ACTA

A Câmara deliberou em reunião do dia 2006-02-22, 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.
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Presidente da Câmara e por mim, Chefe da Divisão Administrativa, que a elaborei e fiz
dactilografar, seguidamente foi encerrada a reunião eram 12.30 horas.

O Presidente da Câmara
____________________________________________________________________

A Chefe da Divisão Administrativa

_________________________________________________________________

