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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  14/05/2008. -------------------------------------------- 

 
No período reservado à intervenção do público, o Presidente da Freguesia de Vila Chã, 

António Joaquim Fernandes disse que em relação ao problema das ETAR já falou com os 

Srs. Presidente da Câmara, Vice-Presidente e Presidente das Águas de Trás-os-Montes e 

Alto douro, de há um ano a esta parte, informando-os que concordava com o desvio da 

ETAR ou dos excedentes, desde que qualquer intervenção não implique o atraso das obras, 

porque a infra-estrutura é muito urgente, uma vez que as fossas existentes estão a correr a 

céu aberto e a provocar maus cheiros e outros incómodos que daí advêm. 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que a mudança da ETAR não é fácil, pois teria que ser 

para o outro lado de Francelos. Esta é uma ETAR pequena e o aspecto visual não iria ser 

prejudicado. Acha que deve haver descargas para jusante. Quanto às obras, os atrasos 

seriam poucos. No caso de serem feitas obras de maior dimensão provocaria um atraso de 

dois anos. As Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro não apresentam proposta de colocação 

da ETAR no mesmo sítio. 

O Sr. Presidente da Freguesia de Vila Chã respondeu que a mudança da ETAR para outro 

local implica outras obras e outra estação elevatória e as águas residuais da Chã e Vila Chã 
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continuarão a desaguar no ribeiro. Se não for deslocada há mais vantagens para Chã e 

Vila Chã. Acha que deve ser construída uma estação elevatória, mas a descarga deverá ser 

feita a jusante da barragem, onde não há população.  

 

O Sr. Presidente da Freguesia de Vila Chã perguntou ao Sr. Presidente da Câmara se tem 

conhecimento sobre os danos provocados pelas Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro nas 

obras da adutora de Vila Chã para Vilar de Maçada. 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu que relativamente a esse assunto não tinha 

informação. Pediu ao Sr. Presidente da Freguesia de Vila Chã que continue atento, no 

sentido de obrigar o empreiteiro a reparar os danos.  

 

A Sra. Eng. Vanda Durão também usou da palavra, tendo perguntado qual é a situação 

técnica para as podas de Alijó e se existe um grupo de sapadores, qual a sua área de 

intervenção. Perguntou ainda se as Juntas de Freguesia podem solicitar o apoio dos 

sapadores que se encontram ao serviço da autarquia, no âmbito de uma candidatura em 

curso, para fazer a limpeza das florestas de particulares.  

Relativamente à ETAR disse que deve ser construída a jusante da barragem para não 

afectar nenhuma aldeia. O que tem visto é depósito de resíduos na torneira. Se for 

permitido construir junto desse local, qual será o seu efeito visual? As Águas de Trás-os-

Montes e Alto Douro não têm mecanismos próprios para essa situação. Acrescentou que 

concorda com a colocação da ETAR no local onde está e com a proposta de saída a jusante 

da barragem.  
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Relativamente à Intervenção da Sra. Eng. Vanda Durão, o Sr. Vice-Presidente respondeu 

que é habitual a Câmara dar um tratamento especial às árvores com interesse municipal e 

que as podas eram feitas pela fundação de Serralves, mas como acarretam um encargo 

financeiro bastante grande, disse que esse trabalho tem sido efectuado pelo pessoal da 

Câmara. Disse também que relativamente às podas efectuadas pela Câmara não deixa fazer 

cortes radicais e que alguns cortes radicais de que tem conhecimento são da 

responsabilidade das Juntas de Freguesia. 

Quanto aos sapadores, disse que são 5 e que a sua função incide essencialmente na limpeza 

de bermas das estradas e de matas. Relativamente às matas privadas, ainda não pensaram 

nesse assunto. É um assunto que terá que ser estudado mais tarde. 

Sobre a intervenção da Eng. Vanda Durão, o Sr. Presidente disse que fica sempre agradado 

com a sua presença e relativamente à questão das podas disse que as Juntas de Freguesia 

estão a efectuar esse trabalho, daí ser impossível fazer um controlo rigoroso. Acrescentou 

que devia haver um plano municipal que ajudasse as pessoas a tratar dessas podas. Mais 

disse que apesar de a lei obrigar os particulares a fazer uma limpeza à volta das habitações 

não pode garantir que os sapadores possam responder às solicitações de todos os 

particulares. 

O Sr. Vereador, Eng. Luís Henrique Grácio Azevedo usou da palavra dizendo que a Sra. 

Eng. Vanda Durão é bem-vinda às Reuniões de Câmara, pois era já um bom hábito 

verificar a sua presença nas reuniões. Relativamente ao assunto das podas, acha que devia 

haver uma linha condutora das actividades da poda no que toca às plantas ornamentais, 

sobretudo relativamente às árvores limitadoras das vias de comunicação. Propôs a 

existência de um PDP (Plano Directo das Podas) que permitisse uma leitura homogénea 
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em todo o concelho, assumindo a necessidade de levar toda a informação às Juntas de 

Freguesia. 

Os Srs. Vereadores eleitos pelo PSD também usaram da palavra dizendo que a Sra. Eng. 

Vanda Durão é bem-vinda, assim como todos os munícipes. 

 
 

« ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL » 

 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/05/13. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

1. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-05-13 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.102.457,33 sendo € 685.331,20  de dotações orçamentais e € 

417.126,13 de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

2. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
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Presente o ofício de José Santos Fernandes & Filhos, Lda., relativo à Empreitada do 

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

Vilarinho de Cotas” – Prorrogação de prazo. 

Contém informação da 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 com a informação. 

 

Presente o ofício de José Santos Fernandes & Filhos, Lda., relativo à Empreitada do 

“Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 2ª Fase – Povoação do 

Castedo” – Prorrogação de prazo. 

Contém informação da 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 com a informação. 

 

3. GABINETE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 
Presente a informação n.º GADL/35/08, de 15 de Abril de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

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

Câmara de 5 de Maio 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. 
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Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a indemnização no valor de € 

100.00. 

 

Presente a informação n.º GADL/34/08, de 15 de Abril de 2008, do Gabinete de Apoio ao 

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

Câmara de 5 de Maio 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 € 

150.00. 

 

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

despacho do Sr. Vice-presidente da Câmara, de 12/05/2008, sobre custos ou proveitos 

financeiros relativos a processos de licenciamento, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

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

Informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, sancionada 

por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 08/05/2008, relativa a uma indemnização por 

estragos provocados na viatura Ford Focus com a matricula 80-38-ZL, pertencente a Cláudia 

Silva Diegas de Sousa Botelho. 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 
 
 

Informação da Vereadora do Pelouro da Acção Social, Saúde Habitação e Turismo, Dr.ª Maria 

Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, relativamente à acção de solidariedade de auxílio ao menino 

Carlos Manuel Caeiro Mestre, de cinco anos de idade, que tendo sido vítima de um acidente, 

sofre de tetraplégico necessitando de ser submetido a um tratamento em Cuba, pelo que 

solicita a esta Autarquia um donativo de € 5,00 (cinco euros). 

 
-------- 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, 23 de Maio de 2008 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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