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EDITAL 
 
 

 
--------- Prof. Manuel Adérito Figueira, Presidente em Exercício 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  12/08/2009. -------------------------------------------- 

 

1. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
 

Aprovação da acta da reunião ordinária do dia 2009/07/29. 

Deliberação: Deliberado aprovar por maioria com a abstenção do Vereador, Eng.º Luís 

Henrique Grácio Azevedo.  

 

 

««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, sobre custos ou proveitos 

financeiros obtidos com a realização de contratos de água e saneamento no mês de Julho de 

2009, que se dispensa de transcrição na acta pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

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

Presidente, Prof. Manuel Adérito Figueira, sobre custos ou proveitos financeiros obtidos com 

a emissão de Alvarás de Licença de Divertimentos Públicos no mês de Julho de 2009, que se 

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

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 

 

2. DIVISÃO FINANCEIRA 

 
 

Presente o resumo do diário da tesouraria referente ao dia 2009-08-11 apresentando um total 

de disponibilidades de € 1.490.469,22 sendo € 869.484,93 de dotações orçamentais e € 

620.984,29 de dotações não orçamentais.   

Deliberação: Deliberado tomar conhecimento. 
 

 

3. DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

 
Presente o Relatório Final da Comissão de Análise da Empreitada de “ Recuperação do 

Mercado Municipal”, informando que após audiência prévia aos concorrentes onde constava a 

proposta de intenção de adjudicação à empresa Construções Irmãos Peres, S.A., da qual não 

se obteve qualquer reclamação, pelo que são de parecer que a referida Empreitada deve ser 

adjudicada ao concorrente, Construções Irmãos Peres, S.A, pelo valor de € 648.703,51 

(seiscentos e quarenta e oito mil setecentos e três euros e cinquenta e um cêntimos), que não 
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inclui o imposto sobre o valor acrescentado, que se dispensa de transcrição na acta pelo que 

fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adjudicar a referida empreitada à Firma 

Construções Irmãos Peres, S.A. 

 

 

Presente o Relatório Final da Comissão de Análise da Empreitada de “ Recuperação da Zona 

de Lazer de S. Mamede de Ribatua”, informando que após audiência prévia aos concorrentes 

onde constava a proposta de intenção de adjudicação a Douropolis Lda./MAP 

Construções/Bragalux Montagens Eléctricas S.A., da qual não se obteve qualquer reclamação, 

pelo que são de parecer que a referida Empreitada deve ser adjudicada ao concorrente, 

Douropolis Lda./MAP Construções/Bragalux Montagens Eléctricas S.A, pelo valor de € 

268.449,85 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e nove euros e oitenta e 

cinco cêntimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, que se dispensa de 

transcrição na acta pelo que fica rubricado pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade adjudicar a referida empreitada a Douropolis 

Lda./MAP Construções/Bragalux Montagens Eléctricas S.A 

 

4. DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, FAMILIA E SAÚDE 

 

 
Presente uma informação da Chefe de Divisão da Acção Social, Família e Saúde, Dra. Ana 

Paula Barbosa Narciso, sancionada por despacho da Vereadora da Acção Social, Dra. Maria 

Eduarda Alves Ribeiro Sampaio, relativa ao relatório social referente à selecção dos 
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candidatos ao concurso para ocupação de dois fogos tipo T2 e T3, no Conjunto Habitacional 

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

presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade concordar com a informação. 

 

 

5. DIVISÃO DA CULTURA E EDUCAÇÃO 

 

 
Presente uma informação da Técnica do Gabinete de Educação, Dr.ª Susana Maria Rodrigues 

Agrelos Borges, relativa aos Transportes Escolares para o ano lectivo 2009/2010 – concurso 

para adjudicação de circuitos especiais. 

Contém informação do Chefe da Divisão Financeira, que se dispensa de transcrição na acta 

pelo que fica rubricada pelos membros presentes. 

Deliberação: Deliberado por unanimidade autorizar a abertura de concurso público, 

bem como aprovar os Circuitos Especiais de Transporte, Caderno de Encargos, 

Programa de Concurso e Modelo de anúncio do concurso público. 

 

-------- 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, 14 de Agosto de 2009 

 

O Presidente da Câmara em Exercício 

____________________________________________ 

Prof. Manuel Adérito Figueira 
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