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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  22/11/2006. -------------------------------------------- 

 
 
Antes da ordem do dia a Secretária do Gabinete de Apoio ao Sr. Presidente da Câmara 

respondeu ao requerimento apresentado pelos Senhores Vereadores, que se passa a 

transcrever: 

 

Encarrega-me o Senhor Presidente da Câmara de apresentar cópia dos Protocolos de 

Execução de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, conforme solicitado pelos 

Senhores Vereadores do PSD no seu requerimento de 8 de Novembro de 2006. 

 
« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2006/11/08. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Presente um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alijó, 

comunicando que no âmbito do Projecto de Remodelação e Ampliação das instalações 

daquela Associação e na sequência das propostas apresentadas para a elaboração do Projecto 



 

 

2 

de especialidades, Execução e Licenciamento do referido Projecto, teve necessidade de 

recorrer a uma firma privada, tendo a firma “Multilayer, Engenharia Civil, com sede em 

Freixo de Espada à Cinta, apresentado a melhor proposta. O montante global para a 

elaboração dos referidos projectos orça em € 25.000, acrescidos de IVA, pelo que solicitam 

uma comparticipação financeira de forma a tornar viável todo este processo, que se dispensa 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 15.000,00€. 

 

Presente um ofício das Adegas Cooperativas do Concelho de Alijó, sancionado por despacho 

do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2006/11/16, solicitando um apoio financeiro para 

ajudar a custear as despesas tidas com a elaboração do Estudo e Projecto de junção das 4 

Adegas do Concelho, que está a ser desenvolvido pela C.A. CONSULT – Crédito Agrícola. 

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 com a proposta e apoiar em 

50.000,00€ mais o IVA correspondente a esta importância. 

 

Proposta do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, propondo a celebração de um Protocolo 

Financeiro e de Cooperação com vista à constituição de um Fundo de apoio às micro e 

pequenas empresas, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a celebração do Protocolo 

Financeiro e de Cooperação e atribuir 100.000,00€ para a constituição do Fundo de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

 

2- DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006-11-21, apresentando um total 

de disponibilidades de €  997.995,82  sendo € 652.992,75   de  dotações  orçamentais e €  

345.003,07    de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente o ofício da Isolfrei – Estudos e Empreitadas de Isolamentos e Revestimentos, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-10-20,  

relativo ao pedido de prorrogação de prazos 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, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação, nos termos dos 

artigos 159º e 194º do Decreto-Lei n.º59/99, de 2 de Março. 
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Presente o ofício da Soteli – Sociedade de Telecomunicações e Electricidade, Lda., 

sancionado por despacho do Exmo. Senhor Vice - Presidente da Câmara de 2006-11-06,  

relativo à 1ª Prorrogação Graciosa de Prazo da Obra das Aldeias Vinhateiras – Infraestruturas 

2ª Fase. 

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. 

 

Informação do Chefe de Divisão das Obras e Serviços Urbanos, de 13/11/2006, sancionado 

por despacho do Exmo. Sr. Vice - Presidente da Câmara de 14/11/2006, informando que na 

sequência da candidatura da Construção do Cais Turístico do Pinhão e Recuperação da 

Margem Esquerda do Rio Pinhão, aprovada pelo AIBT Douro Medida 2.1,  e de acordo com a 

proposta formulada pela Comissão de Análise a mesma deverá ser entregue à Firma 

Habimarante – Sociedade de Construções S.A, pelo valor de € 347.916,63, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

4 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 
Presente o processo de obras nº. 006 PH/2006, pertencente a José Manuel Veloso Veiga, 

residente na Estrada Nacional - Granja, solicitando a divisão de um prédio sito na Rua Cimo 

de Vila – Alijó em regime de propriedade horizontal. 
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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 autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 

 

Presente o processo de obras nº. 60-LO/06, pertencente a Pôncio Martins Ribeiro, residente 

na Quinta da Eira Velha – Vilarinho de Cotas, solicitando licença administrativa para 

instalação de uma Residencial Turística. 

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. 

 
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, foi incluído 

o seguinte assunto: 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

 

 
Presente o ofício da Escola Secundária/3 de Alijó -403143, sancionado por despacho do 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2006-11-21, solicitando uma ajuda no valor de € 

350.00, para a contratação de um autocarro para transporte de um grupo de alunos (“Os doze 
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Magníficos”), ao concurso “Aprender a prevenir a infecção VIH/Sida”, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 350,00€. 

 
Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos o seguinte documento: 

 

Proposta do Exm.o Senhor Presidente da Câmara, propondo que seja doado o prédio rústico 

da freguesia de Vilar de Maçada inscrito na respectiva matriz predial rústica sob o artigo 

3151, com a área aproximada de 7.150 m2, à Cooperativa de Habitação “Bons Amigos CRL”, 

com vista à implantação no referido terreno de 19 casas de habitação. 

 

///// 

 
 

-------- 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, 24 de Novembro de 2006  

 
 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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