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EDITAL 
 
--------- Dr. José Artur Fontes Cascarejo, Presidente da Câmara Municipal de Alijó:--------------  

--------- Nos  termos  e  para  efeitos  do  disposto  do  número  1  no  artigo  91º  da  Lei  nº  

5-A/2002,  de  11  de  Janeiro,  torna  públicas  as  deliberações  aprovadas  pelo  Executivo  

Camarário  na  sua  reunião  ordinária  do  dia  19/07/2006. -------------------------------------------- 

 
 
No período antes da Ordem do Dia, o senhor Vereador do Pelouro da Cultura, Juventude, 

Desporto Gestão de Eventos e Turismo, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, informou o 

Executivo acerca da participação do Município nas Comemorações da Região Demarcada 

do Douro. 

Fez ainda menção à programação que se irá realizar em Alijó, nomeadamente: 

- Um ciclo de cinema sobre o Douro a decorrer no Auditório Municipal nos dias 1,8,15,22 e 

29 de Setembro; 

- A Festa “Os livros e o Douro” a decorrer entre os dias 21 e 24 de Setembro; 

-Uma homenagem à Galiza a decorrer no Pinhão nos dias 29 e 30 de Setembro e; 

-Uma conferência/Exposição documental sobre Torcato Magalhães – “O Paladino do 

Douro”. 

Referiu ainda que estes eventos são comparticipados pela C.C.D.R.N, sob proposta da 

Fundação do Museu do Douro. 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 
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Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/07/05. 

Deliberação: Deliberado aprovar. 

 

Presente o requerimento da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sanfins 

do Douro, solicitando a atribuição de um subsídio para a aquisição de uma moto-bomba, que 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de € 1.000,00. 

 

Presente um requerimento de Paulo Renato dos Anjos Morais, residente na Quinta do Olival, 

s/n.º Cotas, solicitando o pagamento em seis prestações da coima de 544,50€ aplicada no 

processo C.O. n.º 18/2006. 

Contém informação da Chefe da Secção de Taxas e Licenças, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento da coima em seis 

prestações mensais e sucessivas. 

 

Presente um requerimento da PAD – Produção de Actividades Desportivas – com escritório na 

Rua Fernão Mendes Pinto, n.º 42 - Lisboa, sancionado por despacho do Exmo. Senhor 

Vereador da Cultura, Juventude, Desporto, Gestão de Eventos e Turismo de 2006/07/12, 

solicitando o parecer favorável para a passagem da prova nos percursos da jurisdição deste 

Município,  que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros 

presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade emitir parecer favorável e informar o 

requerente de que não há qualquer inconveniente na passagem nos percursos da 

jurisdição desta entidade. 

 

Presente a circular n. º 96/2006-AS da Associação Nacional de Municípios, sancionada por 

despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006/07/06, convidando o Município de 

Alijó a subscrever a Declaração do 4.º Fórum Mundial da Água, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade subscrever a declaração do 4.º Fórum 

Mundial da Água. 

 

«DIVISÃO FINANCEIRA» 

 

Presente o resumo  do  diário  da  tesouraria  referente  ao  dia 2006-07-18, apresentando  um  

total  de  disponibilidades de € 1.013.339,07   sendo € 749.725,50   de  dotações  orçamentais 

e  € 263.613.57   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação n. º 57 de  21 de Junho de 2006, do Departamento da Administração 

Geral – Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 

2006-07-07 relativa à relação de facturas de 2005. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
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«DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO» 

 

Presente o processo de obras nº. 003 PH/2006, pertencente a Inocência Augusta da Guia 

Ribeiro Marinho, residente na Rua Ninho do Corvo, 117, Oliveira do Douro, Vila Nova de 

Gaia, solicitando a divisão de um prédio em 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 autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 

 

Presente o processo de obras nº. 005 PH/2003, pertencente a Santa Casa da Misericórdia - 

Alijó, solicitando a divisão de um prédio em 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 autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 

 

Presente o processo de obras nº. 004 PH/2006, pertencente a Manuel Inácio Ferreira Soeiro, 

residente na Rua da Praça Velha, 5070 Alijó, solicitando a divisão de um prédio em 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. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 

 

Presente o processo de obras nº. 061-LO/06, pertencente a António Joaquim Portela Dias, 

residente na Rua Direita, n.º 6 - Agrelos, Sanfins do Douro, solicitando licença administrativa 

para construir um armazém agrícola no lugar “Cimo da Fonte” em Vila 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 manifestar intenção de indeferimento e 

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

 

Presente o processo de obras nº. 039-LO/06, pertencente a António Pereira Fernandes, 

residente na Rua Dr. Henrique Pereira, n.º 21, 5070 Alijó, solicitando licença administrativa 

para construir um armazém e uma habitação na Estrada Nacional 212 – Lugar do Cruzeiro – 

Alijó. 

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 n.º 006PIPO/06, pertencente a António José Barrias Martins, residente na 

Rua Central, n.º 16, 5070-411 Santa Eugénia, solicitando pedido de autorização prévia 

referente à construção de uma habitação no Lugar da Cruzinha em Santa Eugénia. 
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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 manifestar intenção de indeferimento e 

comunicar ao requerente que dispõe de um prazo de 15 dias para se pronunciar por 

escrito. 

 

Presente o processo pertencente a Palmiresíduos – Combustíveis e Resíduos, Lda., com sede 

na Zona Industrial de Alijó, solicitando uma certidão de Localização de um Centro de 

Recepção e Armazenagem Temporária de Veículos em Fim de Vida.  

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 autorizar a emissão da certidão. 

 

 

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, foram 

incluídos os seguintes assuntos: 

 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente o  Programa de Concurso, Cláusulas Gerais, Caderno de Encargos e Anúncio para a 

empreitada de “Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas – Santa Eugénia”, que se 

dispensam de transcrição na acta pelo que ficam rubricados pelos membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar. Mais foi deliberado abrir concurso 

público para a referida empreitada. 

 

Presente o Programa de Concurso, Cláusulas Gerais, Caderno de Encargos e Anúncio para a 

empreitada de “Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas – Carlão”, que se dispensam de 

transcrição na acta pelo que ficam rubricados pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar. Mais foi deliberado abrir concurso 

público para a referida empreitada. 

 
///// 

 
 

-------- Para  constar  se  lavrou  o  presente  Edital  e  outros  de  igual  teor  que  vão  ser  

afixados  nos  lugares  públicos  do  costume. -------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Paços  do  Município  de  Alijó,  21 de Julho de 2006  

 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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