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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  05/03/2008. -------------------------------------------- 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/02/20. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-03-04 apresentando um total 

de disponibilidades de € 805.289,91 sendo € 371.854,38 de  dotações  orçamentais e € 

433.435,53 de  dotações  não  orçamentais   
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Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

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

sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29 Fevereiro de 2008, informando 

da necessidade do executivo deliberar sobre a atribuição de uma transferência para a Paróquia 

de Vila Chã, para liquidação de facturas de electricidade, que se dispensa de transcrição na 

acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade e proceder à transferência no valor 

de € 88,17. 

 

 

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

sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29 Fevereiro de 2008, apresentando 

uma listagem de facturas cuja data de emissão se reporta até 31 de Dezembro do ano 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
 

3. GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL 

 
 

Presente  uma informação de 2008-02-26 da Técnica Superior de Serviço Social, sancionado 

por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, referente à comparticipação de apoio 

financeiro para a construção da Casa de Abrigo Sophia, destinada a apoiar mulheres e 
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crianças vítimas de violência doméstica, da área do Distrito de Vila Real, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade atribuir a verba de € 6.302,00 à A.P.A.V – 

Delegação de Vila Real, na condição de que todos os casos ocorridos no Concelho de 

Alijó tenham o devido encaminhamento. 

 

4. GABINETE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 
Presente a informação n.º GADL/18/08, de 18 de Fevereiro de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

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

Câmara de 19 de Fevereiro de 2008, 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 € 70.00. 

 

5. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Informação de 07/02/2008, do Presidente da  Comissão de Análise da Empreitada da 

“Beneficiação de Estradas no Concelho  - Casal de Loivos - Pinhão”, informando que após 

audiência prévia às firmas preteridas, as mesmas não se pronunciaram, pelo que a empreitada 

deve ser adjudicada ao concorrente da Firma Higino Pinheiro & Irmão, Lda., pelo valor de € 

254.467,20 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e sete euros e vinte 
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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. 

 

6. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

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

despacho do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Gestão Urbanística de 29/02/2008, 

relativamente à nomeação de peritos para a Comissão de Vistorias, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a nomeação. 

 

 
-------- 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, 11 de Março de 2008 
 

O Presidente da Câmara 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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