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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  06/12/2006. -------------------------------------------- 

 
« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação das actas da reunião ordinária do dia 2006/11/22 e da reunião extraordinária do dia 

2006-11-29. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2- DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2006-12-05, apresentando um total 

de disponibilidades de €  814.326,03  sendo € 448.017,59  de  dotações  orçamentais e €   

366.308,44   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Informação de 22/11/2006, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação de 
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Carlão”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 2006/11/28, 

informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se pronunciaram, 

pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma Construtora de Murça, Indústria de 

Construção de Civil, Lda., pelo valor de € 236.748,38 (duzentos e trinta e seis mil setecentos e 

quarenta e oito euros e trinta e oito cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor 

acrescentado, por ser considerada a mais vantajosa para o Município, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adjudicar a referida empreitada conforme 

informação. 

 

Informação de 22/11/2006, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada do “ 

Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 2ª Fase – Povoação de 

Santa Eugénia”, sancionado por despacho do Exmo. Sr. Vice – Presidente da Câmara de 

2006/11/28, informando que após audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se 

pronunciaram, pelo que a empreitada deve ser adjudicada à Firma Construtora de Murça, 

Indústria de Construção de Civil, Lda., pelo valor de € 114.983,47 ( cento e catorze mil 

novecentos e oitenta e três euros e quarenta e sete cêntimos), que não inclui o imposto sobre o 

valor acrescentado, por ser considerada a mais vantajosa para o Município, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adjudicar a referida empreitada conforme 

informação. 
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Presente  um  ofício do Gabinete de Apoio Técnico do Vale do Douro Norte, sancionado  por  

despacho  do Exmo.  Sr. Vice-Presidente da Câmara do dia 2006.11.28, enviando a 

informação n.º36/ALJ, referente à Recuperação do Edifício de Favaios “A Obra” – Instalação 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação do Gabinete de 

Apoio Técnico do Vale do Douro Norte. 

 

 

4 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 

 
Presente o processo de obras nº. 170-LO/06, pertencente a Laurindo Óscar Sobreira Ribeiro, 

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

construção de um armazém de apoio agrícola e legalização da edificação já existente. 

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 um requerimento de Fernando Manuel de Sousa Morgado, residente na Quinta de 

Fiães, freguesia de Vilar de Maçada, solicitando que lhe seja passada declaração de interesse 

municipal e respectiva instrução junto do IPPAR, dos imóveis urbanos compostos pelos 

artigos 1233, 1234 e 1235, da freguesia de Vilar de Maçada.   
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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 manifestar intenção de indeferimento e 

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

 

Presente o processo n.º 003PIPO/06, pertencente a Manuel Sousa Arnaldo, residente na Rua 

Cabo da Rua, 7 - Casal de Loivos, solicitando pedido de autorização prévia relativo à 

construção de moradias turísticas. 

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. 255-LO/06, pertencente a Heitor Valério, residente no Lugar 

da Portela – Favaios, solicitando licença administrativa para  legalização de um edifício de 

apoio agrícola e construção de cobertura. 

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 de obras nº. 235-LO/06, pertencente a António José dos Santos Borges, 

residente na Rua de S. Domingos (EM597) – Granja, solicitando licença administrativa para 

construção de uma casa de arrumos. 
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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 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

Presente o processo de obras nº. 195-LO/06, pertencente a Luís Manuel Carvalho Bessa, 

residente em Perafita, freguesia de Vila Verde, solicitando licença administrativa para 

ampliação de uma habitação sita no Lugar de Perafita. 

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 n.º 005-PH/06, pertencente a Maria Filomena Correia Moura e Maria 

Olinda, solicitando a certificação da divisão do prédio sito na Rua da Calçada em Alijó, no 

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 indeferir. 

 

Presente o processo n.º 013PIPO/06, pertencente a Mário Jorge da Costa Martins, solicitando 

pedido de informação prévia referente à instalação de um estabelecimento de restauração e 

bebidas, sito no Lugar da Granja, freguesia de Alijó. 
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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 15 dias para se pronunciar por escrito 

 

///// 

 
 

-------- 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, 7 de Dezembro de 2006  

 
 

O Presidente da Câmara 

 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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