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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  11/06/2008. -------------------------------------------- 

 
 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2008/05/28. 

Deliberação: Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 

««DELIBERAÇÕES  APROVADAS  EM  MINUTA«« 

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, de 03/06/2008, sobre 

custos ou proveitos financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento 

no mês de Maio de 2008, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos 

membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 
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Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Prof. Manuel Adérito Figueira, de 03/06/2008, sobre 

custos ou proveitos financeiros obtidos com a realização de inumações e concessões de 

terrenos no Cemitério Municipal de Alijó, no mês de Maio de 2008, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, sancionada por despacho do 

Vereador com funções subdelegadas, Eng.º Luís Henrique Grácio Azevedo, de 05/06/2008, 

sobre custos ou proveitos financeiros obtidos com a emissão de Alvarás de Licença de 

Divertimentos Públicos no mês de Maio de 2008, que se dispensa de transcrição na acta pelo 

que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade tomar conhecimento. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 
 

 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2008-06-09 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.114.005,64 sendo € 690.181,33 de dotações orçamentais e € 

423.824,31 de  dotações  não  orçamentais   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
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Presente uma informação do Técnico Superior de 2.ª Classe, Dr. Luís Filipe Maneta Carvalho, 

sancionada por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 09/06/2008, relativa à transferência 

de verbas no valor de € 247,07, para o Grupo Recreativo, Cultural e Desportivo do Amieiro, 

para liquidação de facturas da E.D.P., que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica 

rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com 4 votos a favor e 3 abstenções dos Srs. 

Vereadores eleitos pelo P.S.D. 

Os Vereadores eleitos pelo P.S.D apresentaram a seguinte declaração de voto:  

“Esta presente situação, em que a Câmara se propõe pagar as despesas de electricidade 

de uma associação, levanta dúvidas. Na verdade não se vislumbram razões claras e 

objectivas que justifiquem esta medida casuística, que beneficia esta associação em 

detrimento de outras. Razão da nossa abstenção.” 

 

3. DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

 
Presente o processo n.º 06PIPO/08, pertencente a Américo Raul Borges Pereira, residente na 

Rua Manuel José Carva, 4 - Alijó, solicitando pedido de autorização prévia relativo à 

remodelação de um estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Av. Dr. Francisco Sá 

Carneiro – 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 o pedido, condicionado à rectificação 

dos aspectos enunciados no parecer da Autoridade Sanitária. 
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Presente uma informação da Chefe de Divisão de Planeamento Urbanístico, sancionada por 

despacho do Vereador do Pelouro de Gestão Urbanística, de 04/06/2008, 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. 

 

Presente o processo de obras nº. 004PH/08, pertencente a José Pedro Batista Sousa, residente 

na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - Alijó, solicitando a divisão de um prédio, sito na Av. Dr. 

Francisco Sá Carneiro – Alijó, 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 certificar o regime de propriedade 

horizontal, conforme informação. 

 

Presente o processo de obras nº. 87-LO/2007, pertencente a José Mário Botelho Alves, 

residente em Vicente ou Corredoura, lugar de Cabeda, Freguesia de Vilar de Maçada, 

solcitando a legalização 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 por 

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

para se pronunciar por escrito. 

 

 

4 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente o ofício da Flaviconstrói – Sociedade de Construções, Lda., relativo à Empreitada do 

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

Francelos” – 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 a Análise do Projecto do Centro Escolar de Alijó (EB1/JI), que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o referido Projecto. 

 

5 – DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL 

 

 
Presente uma informação de 2008-06-03 da Técnica Superior de Serviços Social, relativa ao 

processo SOLARH de José de Carvalho Pinto Calhelha, residente na Rua do Combro, 30 – 

Vilar de Maçada, freguesia de Vilar de Maçada, sancionada por despacho da Exma. Senhora 
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Vereadora do Pelouro de Acção Social, Saúde, Habitação e Turismo, de 2008-06-03, que se 

dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade aprovar o orçamento apresentado pelo 

empreiteiro.  

 
 

 

 
-------- 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, 13 de Junho de 2008 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

____________________________________________ 

Dr. José Artur Fontes Cascarejo 
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