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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  01/03/2007. -------------------------------------------- 

 
 
Antes da ordem do dia, o Sr. Vereador da Cultura, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, 

entregou a todo o Executivo a Agenda Cultural referente ao mês de Abril de 2007. 

 

Os Srs. Vereadores do P.S.D entregaram quatro requerimentos que se passam a transcrever: 

 

1- « Nos termos do art. 68.º n.º 4 da Lei n.º 169/99, de 18/09 com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01, o Presidente da Câmara deve informar sobre os processos 

judiciais pendentes, em que seja parte a Câmara Municipal, e estado actualizado dos mesmos. 

Essa informação, não foi ainda, até à presente data, prestada. 

Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido Social-Democrata, vêm solicitar que lhes seja 

facultada a informação acima referida.» 

 

2- « Nos termos do art. 4.º da Lei n.º 24/98, de 26/05, “os titulares do direito de oposição, têm 

o direito de ser informados … sobre o andamento dos principais assuntos de interesse 

público”, relacionados com a actividade dos órgãos executivos. 
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Compete ao Presidente da Câmara, “promover o cumprimento do Estatuto de Oposição”, 

como decorre do art. 68.º n.º 1, al. x), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Nestes termos, os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, vêm solicitar relatório 

das empreitadas adjudicadas desde o início deste mandato e até à presente data, forma de 

adjudicação, cópia dos pareceres técnicos, montantes envolvidos, locais das obras e 

pagamentos efectuados e em dívida.» 

 

 

3- « Nos termos do art. 10.º da Lei n.º 24/98, de 26/05 (Estatuto do Direito da Oposição), os 

órgãos executivos das autarquias locais, “elaboram, até ao final do mês de Março do ano 

subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do 

respeito pelos direitos e garantias constantes da presente lei.” 

Refere o n.º 2 do aludido preceito legal, que “esses relatórios são enviados aos titulares do 

direito de oposição a fim de que sobre eles se pronunciem.” 

Compete ao Presidente da Câmara, “promover o cumprimento do Estatuto do Direito da 

Oposição e a publicação do respectivo relatório de avaliação”, como decorre do art. 68.º n.º 1, 

al. x), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11/01. 

Nestes termos, os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata, vêm solicitar que lhes 

seja presente o mencionado relatório, para que sobre ele se possam pronunciar.» 
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4- « Nos termos do art. 4.º da Lei n.º 24/98, de 26/05, “os titulares do direito de oposição, têm 

o direito de ser informados … sobre o andamento dos principais assuntos de interesse 

público”, relacionados com a actividade dos órgãos executivos. 

Compete ao Presidente da Câmara, “promover o cumprimento do Estatuto de Oposição”, 

como decorre do art. 68.º n.º 1, al. x), da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. 

Nestes termos e à semelhança do sucedido no ano de 2006, os Vereadores eleitos pelo Partido 

Social Democrata, vêm solicitar cópia dos protocolos de delegação de competências 

,celebrados entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, para vigorar no ano de 2007.»  

Sobre os quais foi tomada a seguinte deliberação: Deliberado tomar conhecimento 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação das actas da reunião ordinária do dia 2007/02/12 e da reunião extraordinária do 

dia 2007-02-19. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade a acta da reunião ordinária do dia 

2007/02/12, e aprovar por maioria a acta da reunião extraordinária do dia 2007-02-19, 

com a abstenção dos Srs. Vereadores Dr.ª Cristina Alexandra Martins Ribeiro Felgueiras 

e Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo. 

 

Presente o ofício do Clube de Caça e Pesca de Alijó, com sede na Rua Campo de Tiro - Alijó, 

solicitando apoio financeiro a fim de ajudar a custear as despesas tidas com a última Montaria 
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aos Javalis, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir o subsídio de € 900,00. 

 

1. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-02-28, apresentando um total 

de disponibilidades de € 796.107,21 sendo €  470.058,48  de  dotações  orçamentais e €  

326.048,73   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação do Técnico Superior de 2ª Classe, do Departamento de 

Administração Geral – Divisão Financeira, informando que é necessário proceder à abertura 

de uma conta bancária de modo a dar cumprimento às obrigações para efeitos de 

expropriações no que respeita à obra da Variante a Favaios/Nascente, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes.  

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar  a abertura de conta. 

 

Presente a informação 26 de Fevereiro de 2007, do Departamento da Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara de 2007-02-

26 relativa à relação de facturas de 2006, que dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

Presente a informação do Técnico Superior de 2ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 2007-02-26, relativa à 

constituição do fundo de maneio para a Divisão da Acção Social e Cultural, que se dispensa 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Presente o processo n.º 007PIPO/06, pertencente a Virgílio de Jesus Vaz, residente na Rua 

Direita - Favaios, solicitando pedido de autorização prévia relativo à reconstrução e 

ampliação de uma habitação sita na Rua Direita - Favaios. 

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 003PIPO/06, pertencente a Manuel Sousa Arnaldo, residente na Rua 

Cabo da Rua, n.º7 – Casal de Loivos, solicitando pedido de autorização prévia relativo à 

construção de moradias turísticas na Rua Cabo da Rua – Casal de Loivos. 

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

Rua S. Domingos (E.M.597) - Granja, solicitando licença administrativa para construção uma 

casa de arrumos, sito na Rua S. Domingos (E.M.597) – Granja. 

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. 227 -LO/06, pertencente a Hélder Moreira Miranda, residente na Rua 

do Calvário – Sanfins do Douro, solicitando licença administrativa para construção um 

armazém agrícola, sito no Lugar de “Ribelas” – Sanfins do Douro. 

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 para se pronunciar oralmente. 

 

Presente o processo de obras nº. 010 – Pub/04, pertencente a Quinta do Estanho, com sede no 

Lugar de Cheires, freguesia de Sanfins do Douro, pedindo autorização para colocação de 

placas indicativas. 

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 manifestar intenção de indeferimento e 

comunicar ao requerente para se pronunciar oralmente.  

 

Processo de obras nº. 270 -LO/06, pertencente a Maria de Fátima Bártolo Ferreira Boura, 

residente no Bairro Cimo da Frente, n.º 10 – Vila Chã, solicitando licença administrativa para 

construção de uma habitação, na Rua da Igreja, 18 – 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 para se pronunciar oralmente. 

 

Processo de obras nº. 240 -LO/06, pertencente a Manuel Henrique da Cunha Pereira, 

residente no Rua n.º8 – Casal de Loivos, solicitando licença administrativa para reconstrução 

de uma habitação, no Cabo da Rua, n.º8 – Casal de Loivos.. 

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 para se pronunciar oralmente. 

 

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 indeferir. 

 

3.DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 
Informação do Chefe de Divisão de Obras Públicas e Serviços Urbanos, propondo a 

aprovação condicional do Plano de Segurança e Saúde referente à empreitada de “Construção 

do Cais Turístico do Pinhão e Recuperação da Margem Esquerda do Rio Pinhão”, que se 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar de acordo 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, 5 de Março de 2007  

 
 

O Presidente da Câmara 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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