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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  20/02/2008. -------------------------------------------- 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/02/06. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção do Presidente da 

Câmara, Dr. José Artur Fontes Cascarejo. 

 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

 

Presente a minuta do Contrato de Trabalhos a Mais da Empreitada da Construção das 

Bancadas do Campo de Futebol, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada 

pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria a minuta do referido contrato. 



 

 

2 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-02-19 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.252.262,20 sendo € 885.093,07 de  dotações  orçamentais e € 

367.169,13 de  dotações  não  orçamentais   

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 14/02/2008, relativa à 2.ª 

modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz na segunda alteração ao 

plano plurianual de investimentos, e consequentemente a segunda alteração ao orçamento da 

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

presentes. 

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 14/02/2008, relativa à 3.ª 

modificação aos documentos previsionais de 2008, que se traduz na primeira revisão ao 

orçamento da receita, primeira revisão ao orçamento da despesa e primeira revisão ao plano 

plurianual de investimentos, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada 

pelos membros presentes. 
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Deliberação: Deliberado aprovar maioria, com 4 votos a favor e a abstenção dos Srs. 

Vereadores eleitos pelo PSD, Dr. Luís Miguel Gonçalves Rodrigues e Eng. Álvaro 

Manuel Sampaio Heleno e remeter à Assembleia Municipal para aprovação nos termos 

da alínea b) do n.º2 do artigo 53º da lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal nos termos do n.º3 do artigo 92º do 

mesmo diploma legal, que a deliberação tomada seja aprovada em minuta para efeitos 

imediatos. 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 
 

Presente o processo de obras nº. 311-LO/2007, pertencente a Eurico das Dores Silva, 

residente na Rua Albano Noura, 17 - Alijó, solicitando a construção de um edifício para 

arrumos e um oratório. 

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 que dispõe de 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

Presente o processo de obras nº. 318-LO/2007, pertencente a Maria da Luz Afonso Henrique 

Gaspar, residente na Rua da Estalagem -Chã, solicitando a construção de uma habitação. 

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 que dispõe de 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

Presente o processo n.º 010PIPO/07, pertencente a António José Pereira Carvalho, residente 

na 33, Avenue Adrien Jeandin - Genéve, solicitando pedido de autorização prévia relativo à 

reconstrução e ampliação de um edifício destinado a habitação e comércio, sito no Pinhão. 

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 que dispõe de 15 dias para se pronunciar por escrito. 

 

Processo 15 PUB/07, pertencente a Dia Portugal - Supermercados, com sede na Av. Da 

Republica, 313 – 1º - Vila Nova de Gaia, solicitando autorização para instalação de um 

reclamo luminoso na Rua Dr. César Ferreira, 13– Alijó. 

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. 

 

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, foram 

incluídos os seguintes assuntos: 

 

                 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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Presente um e-mail enviado pelo Sr. Presidente da Câmara para a Associação Nacional de 

Municípios - ANMP, sobre a proposta de Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com mesmo. 

Mais foi deliberado concordar com a tomada de posição da ANMP, emitida em 12 de 

Fevereiro de 2008. 

 

 
-------- 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, 25 de Fevereiro de 2008 
 

O Presidente da Câmara 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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