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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  28/05/2008. -------------------------------------------- 

 
ANTES DA ORDEM DO DIA, OS SRS. VEREADORES DO P.S.D ENTREGARAM UM PROTESTO E 

UMA RECOMENDAÇÃO QUE SE PASSA A TRANSCREVER: 

 
1- “Os Vereadores da Câmara Municipal de Alijó, eleitos pelo Partido Social Democrata, 

vêm PROTESTAR contra o Presidente da Câmara, pelo teor das declarações prestadas ao 

“Jornal de Notícias”, em entrevista publicada ontem, onde referiu que a saúde em Alijó está 

melhor desde o fecho da SAP. 

Tal afirmação reveste-se de gravidade, sendo inaceitável e incompreensível. 

Interrogamo-nos como pode um Presidente da Câmara considerar que a saúde do concelho 

está melhor com um serviço médico fechado, do que estaria com o serviço aberto. 

Nesta entrevista, o Presidente da Câmara contraria ainda frontalmente o que ele próprio 

referiu sobre esta matéria, bem como os compromissos assumidos perante este executivo, a 

Assembleia Municipal e a população em geral. 

Permitimo-nos, em conclusão, discordar da avaliação feita pelo Presidente da Câmara: A 

saúde em Alijó está pior, desde que este concelho deixou de contar com um serviço médico de 

atendimento permanente. 
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Termos em que se lavra o presente protesto.” 

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Sobre este protesto, o Sr. Presidente da Câmara disse o seguinte:  

“Relativamente a esta matéria e na entrevista referida focámos o que sempre defendemos 

para o nosso concelho, ou seja, uma urgência básica seria a solução ideal, mas na 

impossibilidade da mesma, a solução que encontramos, e que sempre defendemos, teria que 

ser uma solução global e que nos garante 3 situações de cobertura na área da saúde que não 

existiam até aqui desde o encerramento do SAP, e que são: uma ambulância de Suporte 

Imediato de Vida (SIV) com um enfermeiro, um técnico de ambulância de socorro e com 

ligação a um médico via CODU, com formação especializada, na emergência médica. Iremos 

ter também um posto de emergência médico numa parceria entre o INEM e os bombeiros do 

concelho e cuja formação está neste momento a ser ministrada a 19 formandos, 10 dos quais 

oriundos de corporações do concelho de Alijó. Acresce ainda que, no ex-centro de saúde, 

pertença da Santa Casa da Misericórdia, através da candidatura ao programa Saúde XXI, irá 

funcionar uma unidade de cuidados continuados de média e longa duração que será apoiada 

por 32 camas. Em síntese, ao nível dos cuidados urgente e emergentes, cuidados agudos, 

cuidados primários e cuidados continuados temos uma solução que foi reforçada em termos 

físicos e humanos relativamente à que existia ultimamente.”  

 

2-“ No âmbito da valorização dos produtos regionais e aproveitamento das potencialidades 

do concelho, assume relevância a protecção da laranja de S. Mamede de Ribatua, através da 

criação de uma denominação de origem protegida (DOP). 
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Com efeito, a criação de uma DOP, seria susceptível de incrementar o seu valor e incentivar 

a sua produção, invertendo-se a actual tendência de abandono de muitos pomares de citrinos 

naquela localidade. 

Atendendo às características únicas desta laranja da fraga, a criação de uma denominação 

de origem protegida (DOP) poderia ter um impacto positivo na economia local, pois os 

consumidores valorizariam ainda mais a sua qualidade, gerando-se mais oportunidades de 

negócio, o que poderia também despertar o interesse das novas gerações nesta produção. 

Torna-se assim necessário incentivar os produtores de laranja a registar este produto, 

organizando-os e sensibilizando-os para a importância de valorizar a produção, criando-se 

mais oportunidades de trabalho e mais rendimentos, sendo assim também que se combate a 

desertificação populacional. 

Solicitamos a melhor atenção da Câmara Municipal, para as situações acima expostas.”  

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

Relativamente a esta recomendação, o Sr. Presidente da Câmara disse o seguinte:  

“O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local está a tratar desta e de outras 

denominações de origem protegida de produtos locais. Esta estratégia e este procedimento 

obedecem a determinados pré-requisitos que estão a ser analisados pelo referido gabinete, no 

sentido de posteriormente verificar quais os produtos que têm condições para obter esta 

classificação, tais como: o pão de Favaios, o pão de Vila Chã, a amêndoa coberta de Santa 

Eugénia, a laranja e o fumeiro.”  

 
1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/05/14. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-05-27 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.773.282,91 sendo € 1.321.759,64  de dotações orçamentais e € 

451.523,27 de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente o ofício da Firma Alfa Ténis – Campo de Ténis, Lda., relativo à Empreitada do 

“Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação do 

Freixo” – 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. 

 



 

 

5 

Presente o ofício da Firma Canelas Pinto & Filhos, Lda., relativo à Empreitada do “Sistemas 

de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em Alijó – 1ª Fase – Povoação de Vilar de 

Maçada” – 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 uma informação da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, propondo a rescisão do 

contrato relativo à Empreitada do “Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

em Alijó – Povoação da Pegarinhos”, com a Empresa Abistral – Construções e 

Terraplanagens, bem como abertura de concurso por Ajuste Directo com consulta a três 

entidades, nos termos da alínea d) do n.º2 do artigo 48º do DL n.º59/99, de 2 de Março 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

4 – DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Processo de obras nº. 002 -D/08, pertencente a Beatriz da Conceição, solicitando o destaque 

de uma parcela de terreno, sito no Lugar da Seixeda, Lameirão, freguesia de 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 certificar o destaque de 249,00 m2, dos 

1108,00m2 que o prédio dispõe. 
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Presente uma informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por 

despacho do Sr. Vice-presidente da Câmara, de 23/05/2008, 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. 

 

INCLUSÃO DE NOVOS ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA. 

 

O Sr. Presidente propôs, nos termos do artigo 83º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado 

pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, que fossem incluídos na presente reunião os assuntos 

que a seguir se indicam: 

Transferência de verbas no valor de € 188,20, para o Grupo Recreativo, Cultural e 

Desportivo do Amieiro, para liquidação de facturas da E.D.P e transferência de verbas no 

valor de € 30,82, para a Paróquia de Vila Chã para liquidação de facturas da E.D.P.   

A transferência de verbas no valor de € 188,20, para o Grupo Recreativo, Cultural e 

Desportivo do Amieiro, para liquidação de facturas da E.D.P não foi objecto de deliberação 

por não reunir os requisitos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, tendo sido aprovada por maioria, 

com três votos a favor, três votos contra dos Vereadores eleitos pelo PSD e uma abstenção do 

Vereador, Eng. Luís Azevedo. 
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Relativamente à transferência de verbas no valor de € 30,82, para a Paróquia de Vila Chã, 

para liquidação de facturas da E.D.P., foi o mesmo objecto de deliberação tendo a sua 

proposta sido aprovada por unanimidade, passando-se de imediato à análise e apreciação da 

mesma: 

 

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

sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 26/05/2008, relativa à transferência 

de verbas no valor de € 30,82, para a Paróquia de Vila Chã, para liquidação de facturas da 

E.D.P., que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros 

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

 
-------- 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, 2 de Junho de 2008 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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