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- ACTA N.º 22/2011 - 

 
 ---------- Aos dois dias do mês de Novembro do ano de dois mil e onze, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  --------------------------------------------------  

 ----------  Presidente:  ------------------------- -------------------------- Nelson Domingos Brito  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereadores:  -------------------------- ------- Manuel Francisco Colaço Camacho  

 ----------  ------------------------------------------------ Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

 ----------  ----------------------------------------------------- Manuel Joaquim Martins Frederico 

 ----------  ---------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO ----------- ------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ------------ ---------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------- -----------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - Ratificação de despachos --------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Informação prévia-------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Hasta pública - venda de terrenos no Loteamento do Rossio da Feira ----  

 ---------- B6 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR --- ----------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A acta da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -- -------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------- --------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/22 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 209 da Tesouraria, referente ao dia trinta e 

um do mês de Outubro do ano de dois mil e onze, que regista um saldo em dinheiro 

no valor  de 749.924,04 € (Setecentos e quarenta e nove mil novecentos e vinte  e 

quatro euros e quatro cêntimos ).  ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS ----------------------- ----------------------------  

 ---------- 9.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

2011/2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/22 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Vice-Presidente do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Aprovo a 9.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 

de 18/09, na sua actual redacção, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 

27 de Outubro de 2011. O Vice-Presidente, a) assinado.” -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Vice-

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B2 - INFORMAÇÃO PRÉVIA ------------------------------ ----------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/22 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 375 em que Casa da Estalagem – 

Turismo Rural, Lda., residente na Rua de São Pedro n.º 3, em Ervidel, solicita 
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informação prévia da viabilidade de alteração de edifício para turismo rural no prédio 

sito na Rua de S. Pedro n.º 3 em Ervidel. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, de acordo com 

o parecer da Divisão Técnica de 29/10/2011. -----------------------------------------------------   

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/22 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 298 em que Gilda Nunes, 

Unipessoal, Lda., residente no Loteamento da Encosta da Cabeça do Homem, Lote 

2, em Aljustrel, solicita informação prévia da viabilidade de construção de stand de 

automóveis na Rua de Olivença n.º 42, em Aljustrel.--------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido, de acordo com os 

pareceres da Divisão Técnica de 12/09/2011 e 27/10/2011, respectivamente. ----------   

  --------- B3 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- --------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/22 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

32/2011, de que é titular Bruno Miguel Bartolomeu Ribeiro, que se encontra em 

conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 16/10/2011. ------------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------   

 ---------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- ------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DA ZO NA HISTÓRICA DE 

MESSEJANA – 1” ------------------------------------ ----------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/22 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: -----------------------  

 ---------- “Para os efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 344.º do CCP, proponho que 

seja designado para director de fiscalização da obra de “REGENERAÇÃO URBANA 

DA ZONA HISTÓRICA DE MESSEJANA – 1” , o técnico desta Câmara, Eng.º Paulo 

Ferreira.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade nomear o Eng.º Paulo Ferreira para 

director de fiscalização de obra de “Regeneração Urbana da Zona Histórica de 

Messejana – 1”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/22 

 ---------- Foi presente o auto de consignação da obra da empreitada em título. ----------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  
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  ---------  EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E  AMBIENTAL DO 

CARREGUEIRO” -------------------------------------- ----------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/22 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: ------------------------  

 ---------- “Para os efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 344.º do CCP, proponho que 

seja designado para director de fiscalização da obra de “REGENERAÇÃO URBANA 

E AMBIENTAL DO CARREGUEIRO” , o técnico desta Câmara, Eng.º Paulo 

Ferreira.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade nomear o Eng.º Paulo Ferreira para 

director de fiscalização de obra de “Regeneração Urbana e Ambiental do 

Carregueiro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/22 

 ---------- Foi presente o auto de consignação da obra da empreitada em título. ----------  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

  --------- B5 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE TERRENOS NO LOTEAMENTO DO 

ROSSIO DA FEIRA ----------------------------------- ----------------------------------------------------  

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para venda de lotes do 

loteamento em título, tendo a Câmara deliberado por unanimidade adjudicar: -----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/22 

 ----------  - O lote n.º 1 a Rui Manuel Neves Borges pelo valor de 14.225,00 €, 

sujeitando-se o mesmo às condições e indicações fixadas no Regulamento de Venda 

dos Lotes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/22 

 ----------  - Adjudicado o lote n.º 5 a Marisa Isabel Belchior Cavaco pelo valor de 

14.225,00 €, sujeitando-se o mesmo às condições e indicações fixadas no 

Regulamento de Venda dos Lotes. -------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/22 

 ----------  - Adjudicado o lote n.º 6 a Carla Alexandra Jesuíno Marçal e Paulo Sérgio 

Lopes Pereira pelo valor de 14.225,00 €, sujeitando-se o mesmo às condições e 

indicações fixadas no Regulamento de Venda dos Lotes. --------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/22 
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 ----------  - Adjudicado o lote n.º 7 a Magda Filipa Rosa Banza pelo valor de 14.267,50 

€, sujeitando-se o mesmo às condições e indicações fixadas no Regulamento de 

Venda dos Lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/22 

 ----------  - Adjudicado o lote n.º 10 a Emanuel Parreira Justo e Patrícia Sofia Serra 

Fernandes pelo valor de 15.325,00 €, sujeitando-se o mesmo às condições e 

indicações fixadas no Regulamento de Venda dos Lotes. -------------------------------------  

  --------- B6 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/22 

 ---------- Foi presente o ofício de refª 141/11 datado de 23/09/2011 da Irmandade 

Misericórdia Nossa Senhora de Assunção de Messejana a informar que o projecto 

candidatado ao PRODER “Qualificação e Mobilidade no Lar de Idosos”, implica por 

parte da instituição, um investimento no valor de 7.819, 14 €, sendo que esta não 

possui condições financeiras, pelo que solicita um apoio financeiro para o mesmo. ---   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 

3.909,57 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/22 

 ---------- Foi presente carta datada de 07/10/2010 da Direcção da Sociedade Musical 

de Instrução e Recreio Aljustrelense a solicitar uma comparticipação nas despesas 

das mensalidades do Conservatório Regional do Baixo Alentejo por parte dos 

executantes da Banda Filarmónica. O subsídio pretendido destina-se a comparticipar 

em 50% a mensalidade de seis alunos, executantes da banda no valor de 140,00 € - 

Ana Helena Pereira Carrapiço; 130,00 € - Diogo Filipe Gomes Costa; 140,00 € - 

Francisco Bernardo Ferreira; 140,00 € - Alexandre Miguel Cavalinhos Vitorino;  

140,00 € - Rafaela Malhada Quota e 140,00 € - Rafaela da Silva Cavaco. ---------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade comparticipar em 50% o valor das 

mensalidades devidas pela frequência dos seis executantes da Banda Filarmónica 

no Conservatório Regional do Baixo Alentejo. ----------------------------------------------------  

  --------- B7 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- AJUSTE DIRECTO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – EXTENSÃO DE 

GARANTIAS ANUAL PARA EQUIPAMENTO CISCO ------------ -----------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/22 
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 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajusto directo para aquisição de 

serviços – Extensão de garantias anual para equipamento Cisco. ---------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à proposta de 

início de procedimento para aquisição de serviços – Extensão de garantias anual 

para equipamento Cisco, em conformidade com o previsto na Portaria n.º 4-A/2011, 

de 03 de Janeiro, conjugado com o disposto nos n.º 2 e 4 do art.º 22 do OE 2011, e 

art.º 65.º da Lei n.º 29-A/2011, de 01 de Março, bem como aprovar o convite e o 

Caderno de Encargos. ------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- AJUSTE DIRECTO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - RENOVAÇÃO ANUAL 

PARA LICENCIAMENTO MICROSOFT – 75 LICENÇAS PARA VDI ’S -------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/22 

 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajusto directo para aquisição de 

serviços – renovação anual para licenciamento Microsoft – 75 Licenças para VDI’S. --  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à proposta de 

início de procedimento para aquisição de serviços –renovação anual para 

licenciamento Microsoft – 75 Licenças para VDI’S, em conformidade com o previsto 

na Portaria n.º 4-A/2011, de 03 de Janeiro, conjugado com o disposto nos n.º 2 e 4 

do art.º 22 do OE 2011, e art.º 65.º da Lei n.º 29-A/2011, de 01 de Março, bem como 

aprovar o convite e o Caderno de Encargos. -------------------------------------------------------  

  --------- AJUSTE DIRECTO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - RENOVAÇÃO ANUAL 

PARA SOFTWARE DE VIRTUALIZAÇÃO VMWARE 4 ENTERPRISE – 80 

LICENÇAS PARA VDI’S ------------------------------- -------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/22 

 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajusto directo para aquisição de 

serviços – renovação anual para software de virtualização Vmware 4 Enterprise – 80 

Licenças para VDI’S. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à proposta de 

início de procedimento para aquisição de serviços – renovação anual para software 

de virtualização Vmware 4 Enterprise – 80 Licenças para VDI’S, em conformidade 

com o previsto na Portaria n.º 4-A/2011, de 03 de Janeiro, conjugado com o disposto 

nos n.º 2 e 4 do art.º 22 do OE 2011, e art.º 65.º da Lei n.º 29-A/2011, de 01 de 

Março, bem como aprovar o convite e o Caderno de Encargos. -----------------------------  
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  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ----------- -----------------------------------------   

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/22 

 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Celeste 

Maria Figueira Alves, residente na Rua da Quinta Nova n.º 37, em Ervidel. --------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Celeste Maria Figueira 

Alves, Diogo Francisco Espinho Contente, Carlos Manuel Alves Gonçalves, Diogo 

Francisco Alves Contente, Cristina de Jesus Alves Contente e Marlene Sofia Alves 

Contente com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Celeste Maria 

Figueira Alves e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/22 

 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Maria 

Luzia Casa Santa, residente na Rua dos Moinhos de Vento n.º 7, em Ervidel. ----------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria Luzia Casa Santa e 

José Manuel Caixinha com a validade de 2 anos.------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria Luzia 

Casa Santa e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/22 

 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Ilídio 

Duarte Carrapiço, residente na Rua Vasco da Gama n.º 68, em Aljustrel. ----------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Ilídio Duarte Carrapiço e 

Xavier Carvalho Duarte com a validade de 1 ano. -----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Ilídio Duarte 

Carrapiço e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/22 

 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Inácia 

Maria Guerreiro Belchior, residente na Rua Espirito Santo n.º 6, em Messejana. -------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Inácia Maria Guerreiro 

Belchior e Ernesto da Cruz Belchior com a validade de 1 ano. -------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Inácia Maria 

Guerreiro Belchior e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/22 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Susana 

Marta Alves Guerreiro, residente no Bairro de São João n.º 1114, em Aljustrel. ---------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Erica Daniela Guerreiro 

Conceição, Raquel Sofia Guerreiro, Cristina Isabel Alves Guerreiro e Rui Manuel 

Alves Guerreiro com a validade de 1 ano. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Susana Marta 

Alves Guerreiro e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/22 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Assunção 

Rosa Pinto, residente na Rua Dr. Sousa Branco n.º 20 r/c, em Montes Velhos. ---------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Assunção Rosa Pinto e José 

Joaquim Costa com a validade de 2 anos. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Assunção 

Rosa Pinto e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------------  

  --------- PATROCÍNIOS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/22 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª ADM/1075/2011 datado de 28/10/2011 da Almina 

– Minas do Alentejo, S.A. a atribuir um patrocínio no valor de 2.500,00 € ao Encontro 

das Comunidades Mineiras. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio da empresa Almina 

– Minas do Alentejo, S.A. no valor de 2.500,00 €. ------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/22 

 ---------- Foi presente informação da Divisão de Desporto e Equipamentos do 

seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “A Divisão de Desporto e Equipamentos vem por este meio informar V.Exª 

da possibilidade de patrocínio da empresa de telecomunicações “Optimus”, ao 

Município de Aljustrel, no valor de 7.000,00 € (sete mil euros), com a finalidade de se 

adquirir um placard electrónico para o Pavilhão Municipal dos Desportos “Armindo 

Peneque”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este patrocínio será dado em troca do Município de Aljustrel colocar faixas 

de publicidade estática, nas seguintes instalações desportivas, nomeadamente: ------  

 ----------  - Pavilhão Municipal dos Desportos; ------------------------------------------------------  

 ---------- - Estádio Municipal; ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Piscinas Municipais Cobertas e de Ar Livre. ------------------------------------------  

 ---------- As faixas de publicidade serão da responsabilidade da empresa de 

telecomunicações “Optimus”, com dimensões acordar posteriormente. -------------------  

 ---------- Em troca deste valor o Município de Aljustrel compromete-se a manter as 

faixas de publicidade nas instalações desportivas enumeradas durante dois anos.” ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio da empresa 

Optimus, no valor de 7.000,00 €. ----------------------------------------------------------------------  

  --------- EMISSÃO DE PARECER NO ÂMBITO DO PRODER -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/22 

 ---------- Foi presente requerimento datado de 31/10/2011 da Casa da Estalagem – 

Turismo Rural, Lda. a solicitar a emissão de parecer da Câmara acerca do interesse 

para o concelho de Aljustrel do projecto de adaptação de um imóvel para alojamento 

de turismo rural em Ervidel, que pretende candidatar ao PRODER, Subprograma 3, 

Medida 1.3. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade considerar de interesse para o 

concelho de Aljustrel o projecto de adaptação do imóvel para Alojamento para 

Turismo Rural em Ervidel a candidatar ao Programa PRODER, Subprograma 

3,Medida1.3. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/22 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 5282 da Spira – Revitalização 

Patrimonial, Lda. a solicitar a emissão de parecer da Câmara acerca do interesse 

para o concelho de Aljustrel, Beja e Castro Verde do projecto “Rota do Fresco”, que 

pretende candidatar ao PRODER, medida 3.2.1.-------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade considerar de interesse para o 

concelho de Aljustrel a prossecução do projecto Rota do Fresco que a Spira – 

Revitalização Patrimonial, Lda., pretende candidatar à medida 3.2.1 do PRODER. ----  

  --------- INFORMAÇÃO ---------------------------- ------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços comunicando a listagem de todos os 

contratos de prestação de serviços, os quais não ultrapassam o montante de 

5.000,00 €, celebrados entre 1 de Janeiro e 30 de Outubro do corrente ano, 

conforme o disposto no n.º 2 do art.º 4.º da Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro. ----  

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

  --------- MAPA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS ---------- ---------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/22 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 24/10/2011 da ARS Alentejo – Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I.P. a submeter, nos termos do disposto no Art.º 14º 

do Decreto Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, e do Art.º 2º da Portaria n.º 582/2007 de 

4 de Maio, proposta de escala de turnos das farmácias para o ano de 2012 do 

Município de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta da escala de turnos 

de farmácias do concelho de Aljustrel para o ano de 2012. ------------------------------------  

  --------- ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS USADAS ---------- ---------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para a 

venda, mediante carta fechada, de máquinas usadas pertencentes ao Município. ------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 25/11/2011 para a venda, mediante carta fechada, cujo acto público de abertura 

das propostas se realizará no dia 30/11/2011 pelas 10,30 horas. ----------------------------  

  --------- LOTEAMENTO NO ROSSIO DA FEIRA, EM ALJUS TREL - 

AGENDAMENTO DE HASTA PÚBLICA ---------------------- -------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para a venda 

em hasta pública dos lotes no loteamento em título. ---------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 15 de Novembro para a venda de lotes, em hasta pública, a realizar no dia 16 de 

Novembro pelas 11,30 horas. --------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- OUTROS ASSUNTOS CONSIDERADOS URGENTES: ----------------------------  

 ---------- Seguidamente a Câmara deliberou por unanimidade nos termos do Art.º 83º 

da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, incluir na ordem do dia mais o seguinte assunto por reconhecer a 

urgência de deliberação imediata sobre o mesmo: - LICENCIAMENTO SANITÁRIO -  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/22 

 ---------- Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 873, requerido por 

António Joaquim Fialho Lança, residente na Rua Egas Moniz n.º 27, em Montes 

Velhos, referente a um veículo automóvel, destinado à venda de pão e produtos 

afins. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o alvará sanitário ao veículo 

automóvel de matrícula 33-DB-71 para transporte e venda de pão e produtos afins. --  

  ---------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------- ------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi elaborada 

minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que depois de lida foi posta 

à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e 

Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  -------------- ------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 11:45 horas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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