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ORDEM DE TRABALHOS

1 – DIVISÃO ADMINISTRATIVA

1.1– Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/06/11.

2 – DIVISÃO FINANCEIRA

2.1- Resumo do diário de Tesouraria referente ao dia 2008/06/20.

2.2- Informação do Técnico Superior de 1.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho,
relativa à sexta modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz na 1.ª
alteração ao orçamento da receita, 4.ª alteração ao orçamento da despesa, 4.ª alteração ao
plano plurianual de investimentos e 3.ª alteração ao plano de actividades mais relevantes.

2.3- Informação do Técnico Superior de 1.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho,
relativa à sétima modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz na 3.ª
revisão ao orçamento da receita, 3.ª revisão ao orçamento da despesa, 3.ª revisão ao plano
plurianual de investimentos e 2.ª revisão ao plano de actividades mais relevantes.
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3– DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

3.1- Informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por despacho
do Vereador do Pelouro de Gestão Urbanística, de 13/06/2008, sobre custos ou proveitos
financeiros relativos a processos de licenciamento.

4– DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

4.1- Informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, propondo a anulação do concurso
relativo à Empreitada do “Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em
Alijó – 2.ª Fase - Povoação de Rapadoura”, bem como abertura de novo concurso.

ANTES DA ORDEM DO DIA, OS SRS. VEREADORES DO P.S.D ENTREGARAM UMA
RECOMENDAÇÃO QUE SE PASSA A TRANSCREVER:

“De acordo com o inquérito à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) relativo a 2006 e realizado pelo Observatório da Sociedade de Informação e do
Conhecimento, uma percentagem importante das Câmaras Municipais faculta importantes
serviços e informação aos seus munícipes, através do respectivo website.
No caso concreto do Município de Alijó, a informação disponibilizada é muito reduzida,
revelando-se o website da Câmara Municipal subaproveitado na disponibilização de
informação aos munícipes.
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Assim e para cumprimento do dever de informação que recai sobre a Câmara Municipal,
recomendamos que o website da Câmara Municipal de Alijó seja melhorado, no sentido de
facultar aos munícipes:
- download e a impressão de formulários;
- Actas e resoluções tomadas em reuniões e sessões camarárias;
- Informação sobre serviços, direitos e deveres dos cidadãos;
- Consulta de taxas municipais;
- Informação financeira do Município, Plano de Actividades e Orçamento, valores em vigor
das taxas de IMI e derrama, no respeito, aliás, pela Lei da Finanças Locais.”
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

««««««»»»»»»»

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/06/11.
Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade.

««DELIBERAÇÕES APROVADAS EM MINUTA««

2.

DIVISÃO FINANCEIRA
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Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-06-20 apresentando um total
de disponibilidades de € 1.307.717,23 sendo € 849.386,27 de dotações orçamentais e €
458.330,96 de dotações não orçamentais
Deliberação: Deliberado tomar conhecimento.

Presente uma Informação do Técnico Superior de 1.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, relativa à sexta modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz
na 1.ª alteração ao orçamento da receita, 4.ª alteração ao orçamento da despesa, 4.ª alteração
ao plano plurianual de investimentos e 3.ª alteração ao plano de actividades mais relevantes,
que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

Presente uma informação do Técnico Superior de 1.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta
Carvalho, relativa à sétima modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz
na 3.ª revisão ao orçamento da receita, 3.ª revisão ao orçamento da despesa, 3.ª revisão ao
plano plurianual de investimentos e 2.ª revisão ao plano de actividades mais relevantes, que
se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com 3 abstenções dos Srs. Vereadores do
P.S.D. e remeter à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos da al. b) do n.º 2
do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
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Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal, nos termos do n.º 3 do artigo 92.º
do mesmo diploma legal, que a deliberação tomada seja aprovada em minuta para
efeitos imediatos.

3.

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO

Presente uma informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por
despacho do Vereador do Pelouro de Gestão Urbanística, de 13/06/2008, sobre custos ou
proveitos financeiros relativos a processos de licenciamento, que se dispensa de transcrição
na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento.

4 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Presente uma informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, propondo a anulação do
concurso relativo à Empreitada do “Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas
Residuais em Alijó – 2.ª Fase - Povoação de Rapadoura”, bem como abertura de novo
concurso, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros
presentes.
Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a anulação do concurso,
bem como, com a abertura do mesmo.
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APROVAÇÃO DA ACTA

A Câmara deliberou em reunião do dia 2008-07-09 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, de Janeiro, 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 16.30 horas.

O Presidente da Câmara

A Chefe da Divisão Administrativa

