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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  17/08/2006. -------------------------------------------- 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/08/02. 

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

Câmara, Dr. José Artur Fontes Cascarejo. 

 

 

Presente o ofício/Circular da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sancionada por 

despacho do Exmo. Senhor Vereador da Cultura, Juventude, Desporto, Gestão de Eventos e 

Turismo, de 2006/07/31, solicitando a subscrição deste Município da “Declaração sobre a luta 

contra o tráfico de seres humanos”, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e manifestar o apoio na 

Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos. Deliberado ainda levar à apreciação da 

Assembleia Municipal. 
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Presente um requerimento de José Augusto do Céu, residente na Rua António Manuel Saraiva 

- Pinhão, solicitando o pagamento em seis prestações das coimas de 194.50€ e 314.50€ 

aplicadas nos processos C.O. n.º 26/2006 e n.º27/2006. 

Contém informação dos Serviços, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com o pagamento das coimas em 

seis prestações mensais e sucessivas. 

 

«DIVISÃO FINANCEIRA» 

 

Presente o resumo  do  diário  da  tesouraria  referente  ao  dia 2006-08-16, apresentando  um  

total  de  disponibilidades de € 569.127,98   sendo € 292.485,83   de  dotações  orçamentais e                 

€ 276.642,15   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação n. º 62 de 10 de Agosto de 2006, do Departamento da Administração 

Geral – Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Vice - Presidente da 

Câmara de 2006-08-10 relativa à relação de facturas de 2005. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

«DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO» 
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Presente o processo de obras nº. 063-LO/06, pertencente a Laurindo Óscar Sobreira Ribeiro, 

residente na Rua Direita – Vilarinho de Cotas, solicitando licença administrativa para 

construir um armazém agrícola no lugar “Casa Vermelha” 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. 

 

Processo de obras nº. 001 -D/0, pertencente a Álvaro Henrique Branco, residente na Póvoa, 

solicitando o destaque de uma parcela de terreno, sito na “Castanheira” - Póvoa. 

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 certificar o fraccionamento de destaque. 

 

Presente o processo de obras nº. 005 PUB/06, pertencente a António Joaquim do Nascimento 

Pereira, residente na Rua de S. Domingos, Granja – 5070 Alijó, solicitando autorização para 

instalar uma esplanada no passeio junto às “Galerias Nascente” sitas na Rua General Alves 

Pedrosa, em 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 ratificar. 
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Presente o processo n.º 012PIPO/06, pertencente a Ana Conceição Afonso Magalhães, 

residente na Estrada Nacional – Vale de Mir, solicitando pedido de autorização prévia 

referente à construção de uma habitação  em Valado – Rua Central – Vale de Mir. 

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 aprovar o projecto de acordo com o parecer 

emitido pelos Serviços Técnicos. 

 

«DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS» 

 
Presente o ofício da SOTELI – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-08-08,  

relativo a trabalhos imprevistos “Aldeias Vinhateiras – Plano de Dinamização de Favaios – 2ª 

Fase – Fachadas”. 

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. 

 

Presente o ofício da SOTELI – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-08-08,  

relativo a trabalhos imprevistos “Aldeias Vinhateiras – Plano de Dinamização de Favaios – 1ª 

Fase – Infraestruturas”. 
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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. 

 
///// 

 
 

-------- 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,  18 de Agosto de 2006  

 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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