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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  05/09/2007. -------------------------------------------- 

 
 
Antes da ordem do dia o Executivo Municipal deliberou aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do Sr. Dr. José Maria de Abreu Lima e Fonseca, Ilustre Advogado desta 

Comarca. 

 
« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/08/22. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-09-04 apresentando um total 

de disponibilidades de €  794.350,79 sendo € 404.649,97 de  dotações  orçamentais e €  

389.700,82  de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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Presente a informação de 22 de Agosto de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

Divisão Financeira, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 

2007/08/30, relativa à 11ª Modificação aos Documentos Previsionais de dois mil e sete 

(2007), que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação de  29 de Agosto de 2006, do Departamento da Administração Geral 

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

08-30, referente à abertura de uma conta bancária específica para registos de movimentos das 

verbas do Fundo Social Europeu, de modo a dar cumprimento ao solicitado  pela Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional no Norte, que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente um ofício da Firma ACA – Construções Alberto Couto Alves, S.A, com sede em 

Vila Nova de Famalicão, solicitando prorrogação de prazo até 31/12/2007, para conclusão da 
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empreitada de “Requalificação e Arrelvamento Sintético do Campo de Futebol – Estádio 

Delfim Magalhães”. 

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. 

 

 

 

 
-------- 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, 6 de Setembro de 2007  
 

O Presidente da Câmara 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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