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ORDEM DE TRABALHOS

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

1.1- Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2005/04/20.

1.2- Informação da Chefe de Secção de Taxas e Licenças, sancionado por despacho do
Exmo. Senhor Vereador com Funções Subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira,
informando que tem no seu arquivo activo diversos contratos de água efectuados entre esta
Câmara Municipal e consumidores que já se encontram desactualizados e alguns deles até
sem ligação à pessoa que actualmente reside na habitação, pelo que, os serviços apostam em
fazer uma remodelação geral, com vista à melhoria do serviço de águas e saneamento.

1.3- Ofício da Comissão Fabriqueira de Cotas do Douro, sancionada por despacho do Exmo.
Senhor Presidente da Câmara de 2006-04-13, comunicando que foi contemplada com uma
verba de € 33.513,20 atribuída pela C.C.R.D.N., em Novembro de 2005, para financiamento
das obras de Restauro da Igreja Paroquial, ficando no entanto aquém do orçamento
formulado, pelo que solicitam ajuda orçada em 50% para compensar a diferença.
Contém informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira.

1.4- Ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alijó, sancionada por despacho do
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-04-13, solicitando uma comparticipação
financeira para minimizar o custo da aquisição de uma ambulância Tipo A2 de transportes
múltiplos (ABTM) com rampa, para transportes de doentes. A viatura é da marca “Ford
Transit” e teve o custo total (viatura + transformação) de € 34.683,75
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Contém informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira.

1.5- Ofício do Atlético Clube Alijoense, sancionado por despacho do Exmo. Senhor
Presidente da Câmara de 2006-04-21, dando conhecimento que este clube ascendeu à 3ª
Divisão Nacional, dado o apoio de toda a população deste Concelho, ao esforço da
Direcção, e essencialmente ao esforço e dedicação desta Câmara Municipal e Junta de
Freguesia.
Como é do conhecimento geral, esta subida veio e vai originar despesas acrescidas, pois vai
ascender o orçamento em € 8.000,00, pelo que solicitam um apoio financeiro neste
montante.
Contém informação do Departamento de Administração Geral – Divisão Financeira.

1.6- Ofício da Associação Cultural e Social do Amieiro, sancionada por despacho do Exmo.
Senhor Presidente da Câmara de 2006-04-21, solicitando a atribuição de apoio financeiro
para ajudar a custear as despesas tidas com a realização dos trabalhos a mais – “Construção
do Centro de Dia e Apoio Domiciliário do Amieiro – Alijó”.

1.7- Requerimento de Paulo Jorge Teixeira Macedo, residente na Estrada Nacional, 15 Freixo, solicitando o pagamento em seis prestações, da coima aplicada através do
processo de contra ordenação nº 01/2006, no valor de € 144,50, sancionado por
despacho do Sr. Presidente da Câmara do dia 2006.05.02.
Contém informação dos serviços.
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1.8- Proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-05-05, propondo que seja
paga à Empresa Douro Azul pela prestação de serviços, do ferry boat 1 hora por dia, no
valor de € 140,00/hora, de Segunda a Sábado, excluindo Domingos e Feriados.

2. DIVISÃO FINANCEIRA

2.1- Resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006/05/09.

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.1- Ofício da Casa dos Asfaltos, Isolfrei – Estudos e Empreitadas de Isolamentos e
Revestimentos, Lda., sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da
Câmara de 2006-04-06, pedindo prorrogação de prazo da Empreitada de “Plano de
Dinamização das Aldeias Vinhateiras Favaios – 1ª Fase – Fachadas e Coberturas”.
Contém informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos.

«««»»»

Antes da ordem do dia, os Srs. Vereadores do P.S.D entregaram três requerimentos que se
passam a transcrever:

1-

« No passado dia 22 de Abril, foi inaugurada a exposição particular de Horácio

Victor Pinto do Nascimento, sita na Av. Francisco A. Martins, 27, Granja, Alijó.
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Essa exposição contém colecções de filatelia, numismática, garrafas de Bebidas, ferramentas
de trabalho tradicional, entre outras.
Trata-se de uma exposição de elevada qualidade, manifestação de um espírito de
empreendedorismo e iniciativa de um munícipe deste concelho, que deve, por isso, ser
apoiada.
Assim, os Vereadores eleitos pelo PSD vêm, desde logo, sensibilizar a Câmara Municipal
para a qualidade da exposição acima referida.
Mais se solicita a este Executivo, que sejam encontradas formas de apoiar o munícipe em
causa, em face da exposição por si criada, em termos de divulgação e outras.»

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.
Constitui obrigação legal dos municípios, a elaboração de um Plano Municipal de Protecção
da Floresta contra Incêndios.
Segundo notícias veiculadas pela comunicação social, o município de Alijó ainda não
apresentou o plano definitivo, tendo apresentado apenas um plano provisório.
Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, vêm solicitar ao Presidente da
Câmara esclarecimentos, no sentido de determinar a data previsível de concretização do
plano definitivo, bem como outras informações relevantes relativas ao mesmo.»
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3- « 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.
Foi recentemente divulgada pela comunicação social, a intenção deste Executivo
Permanente, de promover a criação de uma zona industrial intermunicipal com Murça e
Sabrosa.
Foi então anunciada uma candidatura à CCDRN, com o objectivo de serem criadas novas
oportunidades, que isoladamente não seriam possíveis.
Não pretendendo, para já, entrar no mérito deste plano intermunicipal, sempre
demonstramos uma certa estranheza no entusiasmo para com ele manifestado, quando é
certo que a actual zona industrial de Alijó, se encontra praticamente moribunda.
Com efeito, é sabido que não há lotes disponíveis na zona industrial de Alijó, não obstante a
maioria deles se encontrar sem qualquer aproveitamento, numa situação claramente
estranguladora da economia local.
Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, vêm solicitar ao Presidente da
Câmara os seguintes esclarecimentos:
- Quais as reais razões de estagnação da actual zona industrial de Alijó?
- Que medidas concretas a Câmara Municipal de Alijó está a tomar com vista à dinamização
da mesma?»

157
ACTA Nº 11 DE 2006 / 05 / 10

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

1.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/04/20.
Deliberação: Deliberado aprovar.

»DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA««

Presente uma informação da Chefe de Secção de Taxas e Licenças, sancionado por despacho
do Exmo. Senhor Vereador com Funções Subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira,
informando que tem no seu arquivo activo diversos contratos de água efectuados entre esta
Câmara Municipal e consumidores que já se encontram desactualizados e alguns deles até
sem ligação à pessoa que actualmente reside na habitação, pelo que, os serviços apostam em
fazer uma remodelação geral, com vista à melhoria do serviço de águas e saneamento, que
se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação.

Presente o ofício da Comissão Fabriqueira de Cotas do Douro, sancionada por despacho do
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-04-13, comunicando que foi contemplada com
uma verba de € 33.513,20 atribuída pela C.C.R.D.N., em Novembro de 2005, para
financiamento das obras de Restauro da Igreja Paroquial, ficando no entanto aquém do
orçamento formulado, pelo que solicitam ajuda orçada em 50% para compensar a diferença.
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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.

Presente o ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alijó, sancionada por
despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-04-13, solicitando uma
comparticipação financeira para minimizar o custo da aquisição de uma ambulância Tipo A2
de transportes múltiplos (ABTM) com rampa, para transportes de doentes. A viatura é da
marca “Ford Transit” e teve o custo total (viatura + transformação) de € 34.683,75
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.

Presente o ofício do Atlético Clube Alijoense, sancionado por despacho do Exmo. Senhor
Presidente da Câmara de 2006-04-21, dando conhecimento que este clube ascendeu à 3ª
Divisão Nacional, dado o apoio de toda a população deste Concelho, ao esforço da
Direcção, e essencialmente ao esforço e dedicação desta Câmara Municipal e Junta de
Freguesia.
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Como é do conhecimento geral, esta subida veio e vai originar despesas acrescidas, pois vai
ascender o orçamento em € 8.000,00, pelo que solicitam um apoio financeiro neste
montante.
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 € 7.500,00.

Presente o ofício da Associação Cultural e Social do Amieiro, sancionada por despacho do
Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-04-21, solicitando a atribuição de apoio
financeiro para ajudar a custear as despesas tidas com a realização dos trabalhos a mais –
“Construção do Centro de Dia e Apoio Domiciliário do Amieiro – Alijó”, que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a atribuição de um apoio
financeiro no valor de € 12.622,00.

Presente um requerimento de Paulo Jorge Teixeira Macedo, residente na Estrada Nacional,
15 - Freixo, solicitando o pagamento em seis prestações, da coima aplicada através do
processo de contra ordenação nº 01/2006, no valor de € 144,50, sancionado por
despacho do Sr. Presidente da Câmara do dia 2006.05.02.
Contém informação dos serviços, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica
rubricado pelos membros presentes.
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Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em 6
prestações mensais e sucessivas.

Proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-05-05, propondo que seja paga à
Empresa Douro Azul pela prestação de serviços, do ferry boat 1 hora por dia, pelo valor de €
140,00/hora, de Segunda a Sábado, excluindo Domingos e Feriados, que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a proposta.

2.

DIVISÃO FINANCEIRA

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006-05-09, apresentando
um

total

de

disponibilidades de € 483.825,25 sendo € 216.157,99 de

dotações

orçamentais e € 267.677,26 de dotações não orçamentais
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

3.

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Presente o ofício da Casa dos Asfaltos, Isolfrei – Estudos e Empreitadas de Isolamentos e
Revestimentos, Lda., sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da
Câmara de 2006-04-06, pedindo prorrogação de prazo da Empreitada de “Plano de
Dinamização das Aldeias Vinhateiras Favaios – 1ª Fase – Fachadas e Coberturas”.
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Contém informação do Chefe de Divisão de Obras e Serviços Urbanos, que se dispensa de
transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação.

Reconhecida a urgência por todos os Srs. Vereadores presentes, 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:

Presente o ofício da Escola Secundária de Alijó, sancionada por despacho do Exmo. Senhor
Vice - Presidente da Câmara de 2006-05-10, pedindo ajuda financeira para ajudar a custear
as despesas de transporte e alimentação da aluna Ana Patrícia Veiga na participação das
Olimpíadas de Biotecnologia promovidas pela Escola Superior de Biotecnologia do Porto,
que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar e atribuir uma ajuda financeira
no valor de € 100,00.

Presente o ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Vilar de Maçada,
sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-05-10,
pedindo apoio financeiro para aquisição de órgão litúrgico para a Paróquia de Vilar de
Maçada, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros
presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar e atribuir um apoio financeiro
no valor de € 2.500,00.

162
ACTA Nº 11 DE 2006 / 05 / 10

APROVAÇÃO DA ACTA

A Câmara deliberou em reunião do dia 2006-05-24, 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 em Exercício 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 em Exercício
____________________________________________________________________

A Chefe da Divisão Administrativa
_________________________________________________________________

