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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  31/10/2007. -------------------------------------------- 

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

falecimento dos Srs. Dr. António Joaquim Magalhães Cabral, escritor e Rogério Augusto 

Jorge Teixeira Carvalho, Presidente da Assembleia Freguesia do Amieiro. 

 
Pelos Srs. Vereadores do P.S.D foi entregue uma recomendação, que se passa a transcrever: 

““Os habitantes de Favaios, têm criticado a demora que consideram excessiva, na conclusão 

das obras de requalificação iniciadas há mais de dois anos no âmbito do Programa das Aldeias 

Vinhateiras. 

Efectivamente, esta intervenção em Favaios tem ultrapassado todos os prazos inicialmente 

previstos, por força de diversas circunstâncias que, todavia, não têm sido devidamente 

explicadas à população. 

Com efeito, os Munícipes de Favaios têm o direito de ser informados da forma como as obras 

vão decorrendo, atendendo aos imensos sacrifícios que têm suportado com as mesmas, sendo 

que um cabal esclarecimento público das diversas circunstâncias que rodeiam este 
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investimento público torna-se imperativo, também como forma de envolver a população nesta 

intervenção, que influi directamente na sua vivência quotidiana. 

Assim, recomenda-se que seja promovida, no mais curto espaço de tempo possível, uma 

sessão pública de esclarecimento, a decorrer em Favaios, aberta a toda a população e que se 

revele capaz de, com a participação de todos os intervenientes, esclarecer de forma definitiva 

as muitas e legitimas dúvidas que presentemente inquietam a população de Favaios. 

De igual modo, se recomenda que, com a maior brevidade, se efective finalmente a proposta 

que há muito aqui apresentámos, para uma deslocação de todo o executivo camarário a 

Favaios, acompanhado dos técnicos competentes, para uma nossa melhor apreensão da forma 

como evolui esta intervenção, atenta a inusitada frequência com que temos sido confrontados 

em reunião de Câmara, com requerimentos dos empreiteiros para prorrogações de prazo e 

trabalhos imprevistos.”  

 

Sobre a qual foi tomada a seguinte deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

 
« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2007/10/17. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Presente uma proposta do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro de Ambiente, Prof. Manuel 

Adérito Figueira, de 22 de Outubro de 2007, propondo a aprovação da desanexação de uma 
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parcela com a área de 4.000m2, do prédio rústico, denominado “Verdeal”, composto de 

pinhal, mato, cultura e amendoeiras, sito em Vila Verde, deste Concelho, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º01645/241096 e inscrito na matriz rústica sob o 

artigo 7912, pertencente a Alcina de Jesus Teixeira, portadora do Bilhete de Identidade 

n.º3211709 e do NIF 1181987856, casada com Manuel dos Santos Afonso, portador do 

Bilhete de Identidade n.º3118916 e do NIF 168036649, residentes em Vila Verde com vista à 

construção de uma fossa séptica na Freguesia de Vila Verde, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a desanexação da parcela. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2007-10-30 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.028.625,66  sendo € 607.474,89 de  dotações  orçamentais e € 

421.150,77   de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Presente a informação de 17 de Outubro de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

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

2007/10/18, relativa à 12ª 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 tomar conhecimento. 
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Presente a informação de 17 de Outubro de 2007 do Departamento de Administração Geral – 

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

2007/10/18, referente a documentos em falta na Conta de Gerência de 2003, que se dispensa 

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

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento e aprovar. 

 
3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente a Minuta do Contrato de Trabalhos Imprevistos da Empreitada de “Construção da 

Variante Favaios/Nascente”, para aprovação, que se dispensa de transcrição na acta pelo que 

fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta do Contrato de Trabalhos 

Imprevistos da Empreitada de “Construção da Variante Favaios/Nascente”. 

 

Presente a Minuta do Contrato de Trabalhos Imprevistos da Empreitada de “Sistema de 

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

Cotas”, para aprovação, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta do Contrato de Trabalhos 

Imprevistos da Empreitada de “Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

em Alijó – 2ª Fase – Povoação de Vilarinho de Cotas”. 
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Presente a Minuta do Contrato da Empreitada da “Construção das Bancadas do Campo de 

Futebol”, para aprovação, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar a Minuta do Contrato da 

Empreitada da “Construção das Bancadas do Campo de Futebol”. 

 

4. GABINETE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 
Presente a informação n.º GADL/67/07, de 18 de Setembro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 15 de Outubro de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

196.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/72/07, de 26 de Setembro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 15 de Outubro de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

145.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/66/07, de 17 de Setembro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 15 de Outubro de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

126.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/74/07, de 26 de Setembro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 15 de Outubro de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 80.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/73/07, de 26 de Setembro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 15 de Outubro de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

161.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/76/07, de 26 de Setembro de 2007, do Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, sancionada por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente da 

Câmara de 15 de Outubro de 2007, referente a prejuízos causados por javali e à proposta de 

indemnização, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

401.00. 

 

5.DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Presente o processo de obras nº. 002 PH/2007, pertencente a Maria Filomena Correia Moura 

e Maria Olinda, residentes na Rua da Calçada - Alijó, solicitando a divisão de um prédio, em 

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 autorizar a certificação de propriedade 

horizontal. 
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Processo 11 PUB/07, pertencente a Alcino Ribeiro Fernando, residente na Rua da Eira 

Grande, 23 - Alijó, solicitando autorização para colocação de uma placa de estacionamento 

proibido no portão de uma garagem sita na morada acima indicada. 

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 deferir. 

 

Processo 06 PUB/07, pertencente a António Heleno Correia, residente na Rua Cimo do 

Lugar, 17 - Carlão, solicitando autorização para colocação de uma placa de estacionamento 

proibido no portão de uma garagem sita na morada acima indicada. 

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 deferir, tendo-se ausentado o Sr. Vereador 

Eng. Álvaro Heleno, por se tratar de assunto relacionado com um seu familiar.  

 

Processo de obras nº. 78 -LO/07, pertencente a Joaquim João Rodrigues Mendes, residente na 

Rua da Ferreirinha - Francelos, solicitando licença administrativa para construção de uma 

casa de arrumos de alfaias agrícolas, sita na Rua da Arca – Francelos. 

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 por 

violação das políticas de ordenamento do território constantes no art.35 do P.D.M. 
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Mais foi deliberado comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias para se manifestar 

por escrito. 

 

Processo de obras nº. 40 -LO/07, pertencente a Cândida Maria Gomes dos Santos Martins, 

residente na Rua dos Castanheiros, 78 – 4º Dtº - Gueifães, solicitando licença administrativa 

para construção de uma casa de habitação sita no Tapado ou Olhadela – Souto de Escarão. 

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. 005 -D/07, pertencente a Construções Alijoenses, com sede na Estrada 

Nacional 212 - Chã, solicitando o destaque de uma parcela de terreno, sito no Lugar da 

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. 212 -LO/04, pertencente a José Amílcar de Oliveira Pinheiro, residente 

na Rua Cimo do Lugar, 23 - Carlão, solicitando licença administrativa para construção de 

uma habitação, sita no Lugar da Geia ou Cascalheira - Carlão 

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 por 

desrespeito a normas e regulamentos e comunicar ao requerente que dispõe de 15 dias 

para se pronunciar por escrito. 

 

Presente uma informação da Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por 

despacho do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Gestão Urbanística de 24/10/2007, 

relativamente ao dever de informar a câmara das decisões geradoras de custo ou proveito 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Processo de obras nº. 002 -OL/06, pertencente a Francisco José Dinis Carvalho, residente na 

Rua 1º de Maio - Alijó, solicitando autorização de Operação de Loteamento Urbano. 

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. 

 

Processo de obras nº. 005 -OL/05, pertencente a Maria João Coelho Miranda, residente na 

Rua de S. Domingos - Granja, solicitando alteração ao lote n.º2  do Loteamento n.º004/89. 

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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Processo de obras nº. 001 -OL/07, pertencente a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Alijó, 

com sede na Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Alijó, solicitando alteração ao lote n.º5 do Alvará 

de Loteamento n.º10/82. 

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. 

 

Processo de obras nº. 004 -OL/05, pertencente a Artur Nunes dos Santos, residente na Av. 25 

de Abril - Alijó, solicitando alteração ao Alvará de Loteamento n.º21/76. 

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. 

 

Mais foi deliberado retirar da ordem de trabalhos os seguintes documentos: 

 

Presente a informação  da Divisão de Obras e Serviços Urbanos sancionado por despacho do 

Exmo. Senhor Vice - Presidente,  referente a descargas ilegais na rede de saneamento em Vale 

de Mendiz, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

 

Processo de obras nº. 224 -LO/07, pertencente a António Mário Soares Pinto, residente na 

Rua do Calvário, 5 – Granja, solicitando licença administrativa para ampliação de um 

armazém, sito na Estrada Nacional 322 – Granja. 
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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. 

 

Processo de obras nº. 140 -LO/07, pertencente a Adriano Joaquim Teixeira Pereira, residente 

na Travessa dos Bons Amigos, 6 – 3º Esq. – Agualva, solicitando licença administrativa para 

ampliação de uma habitação sita no Bairro de Santo António – Castedo. 

Contém informação da Divisão de Planeamento Urbanístico, que se dispensa de transcrição 

na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

 
 
-------- 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,  8 de Novembro de 2007  
 

O Presidente da Câmara 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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