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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  02/04/2008. -------------------------------------------- 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/03/19. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

1. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-04-01 apresentando um total de 

disponibilidades de € 962.312,81 sendo € 502.345,22  de  dotações  orçamentais e € 459.967,59  

de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Presente o processo de obras nº. 013PH/07, pertencente a Rosa Maria Ribeiro Gomes, 

residente no Largo do Adro – Vilar de Maçada, solicitando a divisão de um prédio, sito no 

Largo da Feira – Vilar de Maçada, 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 ratificar a acto administrativo. 

 
Processo 13 PUB/07, pertencente a Machado Magalhães, advogado, com escritório em Alijó, 

na qualidade de procurador de Graciano dos Anjos Vasques Rodrigues, residente no Bairro de 

Santo António - Castedo, solicitando autorização para instalação de uma placa de 

estacionamento proibido. 

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. 

 

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

despacho do Exmo. Sr. Vereador do Pelouro da Gestão Urbanística de 18/03/2008, 

relativamente ao Regime de compropriedade dos prédios rústicos denominados “Ribeiral”, 

sitos na Freguesia de Santa Eugénia, com os artigos 1871,1870,1876 e 1886, solicitado pela 
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Dr.ª Cláudia Sousa Botelho, advogada, para ratificar e indeferir, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade indeferir. 

 

Presente o processo de obras nº. 290-LO/2007, pertencente a Alice Pires da Rocha e Outros, 

residentes na Rua de Santa Bárbara - Favaios, solicitando a legalização de uma padaria. 

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 

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

para se pronunciar por escrito. 

 
 

Reconhecida a urgência por todo o Executivo, nos termos do artigo 88º da Lei 169/99, de 18 

de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro, foi incluído 

o seguinte assunto: 

 

Presente um ofício do Presidente da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ, 

solicitando a nomeação de um representante da Câmara Municipal na CPCJ, em virtude da 

actual representante da Câmara completar seis anos consecutivos em 22 de Abril de 2008. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade nomear o Sr. vereador, Eng. Luís Henrique 

Grácio Azevedo. 
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-------- 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 Abril de 2008 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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