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- ACTA N.º 6/2011 - 

 
 ---------- Aos vinte e três dias do mês de Março 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 - Projecto de Alteração ao Regulamento Municipal sobre o Licenciamento 

das Actividades Diversas previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de Novembro, 

e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro ---------------------------------------------  

 ---------- B3 - Proposta de Alteração das Normas Municipais de Apoio Social para 

Melhorias Habitacionais ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Proposta de Alteração das Normas Municipais de Atribuição do Cartão 

Social -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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-01/06 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 56 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

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

no valor de 722.700,03 € (Setecentos e vinte e dois mil setecentos euros e tr ês 

cêntimos ).  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/06 

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

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

 ---------- “Aprovo a 2.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 18 de Março de 2011. O Vice-Presidente a) assinado.” ----------  

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

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

 ---------- OBRAS MUNICIPAIS  -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DE REGENERAÇÃO URBANA DE 

MONTES VELHOS/ARRANJOS URBANÍSTICOS NA E.M. 527-----------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/06 

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

 ---------- “Aceitam-se as presentes listas de erros e omissões, nos termos do disposto 

no n.º 5 do art.º 61.º do CCP. Notifiquem-se os interessados do presente facto, tal 

como da nova data para apresentação das propostas. -----------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 15 de Março de 2011. O Presidente, a)assinado.” -----    

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/06 

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

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 61 do CCP deverão ser notificados do presente 

facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. Submeta-se o 

presente despacho nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 11 de Março de 2011. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------    

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

 ---------- B2 - PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL 

SOBRE O LICENCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DIVERSAS PREV ISTAS NO 

DECRETO-LEI N.º 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI N.º 

310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO --------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/06 

 ---------- Foi presente para apreciação o projecto de alteração do Regulamento 

Municipal sobre o Licenciamento das Actividades Diversas previstas no Decreto-Lei 

n.º 264/2002, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 

Dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de alteração ao 

Regulamento Municipal sobre o Licenciamento das Actividades Diversas, previstas 

no D.L. n.º 264/2002, de 25/11 e no D.L. n.º 310/2002, de 18/12, e submetê-lo a 
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discussão pública durante o prazo de 30 dias, mediante a sua publicação nos locais 

de costume.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS DE A POIO 

SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONAIS --------------- ----------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a proposta de alteração das Normas 

Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração às 

Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais. --------------------------   

 ---------- B4 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS DE 

ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL------------------------ ----------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/06 

 ---------- Foi presente para apreciação a proposta de alteração das Normas 

Municipais de Atribuição do Cartão Social. ---------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração às 

Normas Municipais de Atribuição do Cartão Social. ----------------------------------------------  

 ---------- B5 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- ---------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/06 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 347 em que Georgina Maria 

Paixão, residente na Av.ª 1º de Maio nº 2, em Aljustrel, solicita licença para demolir o 

prédio sito na Rua João de Deus n.º 22, em Aljustrel. -------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de demolição, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 21/03/2011. -------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/06 

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

18/2011, de que é titular Georgina Maria Paixão, que se encontra em conformidade, 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 21/03/2011. ---------------------------------  

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

 ---------- B6 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- -------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “INFRAESTRUTURAS NO BAIRR O DE S. JOÃO” --------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/06 
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 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeito de recepção definitiva da 

empreitada em título. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título definitivo e 

proceder ao cancelamento das garantias bancárias existentes e à devolução das 

quantias retidas a título de caução. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/06 

 ---------- Foi presente carta datada de 15 de Março de 2011 da Paróquia do Salvador 

de Aljustrel a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com 

a realização das Festas em Honra de Nossa das Dores, a realizar de 31 de Março a 

3 de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

250,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------DOC-11-A/06 

 ---------- Foi presente carta datada de 28 de Fevereiro de 2011 do Sport Club Mineiro 

Aljustrelense a solicitar a concessão de um subsídio para comparticipar os prémios 

do baile de máscaras de Carnaval. -------------------------------------------------------------------   

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

450,00 € . ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO ------------- ------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/06 

 ---------- O Sr. Presidente propôs, para o preço de entrada na XI Feira do Campo 

Alentejano, o valor de 1,50 € para o bilhete de uma entrada, de 6,00 € para bilhete 

de 6 entradas e de 10,00 € para uma pulseira de identificação (possibilita ao visitante 

a entrada e saída no certame várias vezes ao dia durante os 4 dias), sendo as 

crianças até aos 12 anos a entrada gratuita. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de preços dos 

bilhetes para a XI Edição Feira do Campo Alentejano. -----------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/06 

 ---------- Com base no disposto no Art.º 64º n.º 1 alínea j), 2 alínea l) e 7 alínea a) da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
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A/2002 de 11 de Janeiro, propõe o Sr. Presidente que a Câmara aprove o Programa 

de Concurso para atribuição de lugares de terrado para a XI Edição da Feira do 

Campo Alentejano. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso 

referente a atribuição de lugares de terrado para a XI Edição da Feira do Campo 

Alentejano e determinou a abertura do concurso. ------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------ DOC-13-A/06 

 ---------- Foi presente informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico e Social do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- “No âmbito da XI Feira do Campo Alentejano foi solicitado um apoio 

financeiro à Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel que apresentou uma proposta 

no valor de 1.500,00 €.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, propõe-se que a Câmara delibere aceitar o patrocínio em causa.” ------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio no valor de 

1.500,00 € para a XI Feira do Campo Alentejano. ------------------------------------------------  

 ---------- BICICLETA DE TODO O TERRENO – TRANSPORT UGAL GARMIN – 

PEDIDO DE PARECER ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/06 

 ---------- Foi presente carta datada de 23 de Fevereiro de 2011 do Ciclonatur 

Desportos, Lda. a solicitar a emissão de parecer para realização da prova 

velocípedica, na vertente de Bicicleta de Todo Terreno, denominada Transportugal 

Garmin, que se realiza de 29 de Abril a 8 de Maio. ----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal para a realização da prova denominada Transportugal Garmin. -  

 ---------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ----------- ------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/06 

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

Margarida Calado Camolino e Sousa, residente na Rua Dr. Egas Moniz n.º 57-A, em 

Montes Velhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Teresa Margarida Calado 
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Camolino e Sousa e Guilherme da Silva Fernandes da Costa, com a validade de 1 

ano. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Teresa 

Margarida Calado Camolino e Sousa e respectivo agregado familiar. ----------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/06 

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

Francisca Delícias da Silva, residente na Rua General Humberto Delgado n.º 26, em 

Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Mariana Francisca Delícias 

da Silva, com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Mariana 

Francisca Delícias da Silva. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/06 

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

Marina Caravaca Rilho da Silva, residente na Rua Estevão Godinho n.º 12, em 

Ervidel.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Carla Marina Caravaca Rilho 

da Silva, Armando Manuel Godinho Baptista, Leandra Cristina da Silva Baptista e 

Jessica Alexandra da Silva Baptista, com a validade de 1 ano. ------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Carla Marina 

Caravaca Rilho da Silva e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/06 

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

Maria de Sousa Gonçalves da Palma, residente na Rua José Afonso, Bloco A 1º Dto, 

em Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Dulce Maria de Sousa 

Gonçalves da Palma, Ana Raquel Gonçalves da Palma, Carlos Manuel de Sousa 

Gonçalves da Palma e Carlos Miguel Frederico Guerreiro, com a validade de 1 ano. -  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Dulce Maria 

de Sousa Gonçalves da Palma e respectivo agregado familiar. ------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/06 

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

Fátima Guerreiro, residente na Rua da Adega, n.º 5-A, em Rio de Moinhos. -------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria de Fátima Guerreiro e 

Francisco Guerreiro Agostinho, com a validade de 2 anos. ------------------------------------  

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

Fátima  Guerreiro e respectivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/06 

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

Elvira Godinho Torres da Silva, residente na Rua da Zurreira, n.º 3, em Ervidel. --------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria Elvira Godinho Torres 

da Silva, Mónica Isabel Godinho Alves, com a validade de 1 ano. ---------------------------  

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

Godinho Torres da Silva e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/06 

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

do Espírito Santo Brito Severino, residente na Rua José Afonso, Bloco A, 1.º Esq., 

em Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Ana Maria do Espírito Santo 

Brito Severino e Manuel Custódio Narciso Severino, com a validade de 1 ano. ---------  

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

Espírito Santo Brito Severino e respectivo agregado familiar. ---------------------------------  

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

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

Virtuosa Saraiva, residente na Rua Sargaçal, n.º 13, em Ervidel. ----------------------------  
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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 Francisca Virtuosa Saraiva e 

António José Gonçalves, com a validade de 2 anos. --------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Francisca 

Virtuosa Saraiva e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/06 

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

Leal Rocha, residente na Rua da Palma, n.º 33, em Ervidel. ---------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Eulália Leal Rocha e a João 

José Emídio, com a validade de 2 anos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Eulália Leal 

Rocha e respectivo agregado familiar.---------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/06 

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

José Chaíça Leal, residente na Rua do Sertão, n.º 13, em Ervidel. -------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a António José Chaiça Leal, 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a António José 

Chaiça Leal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/06 

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

Maria Bangola, residente na Rua da Palma, n.º 33, em Ervidel. -----------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Bárbara Maria Bangola e 

Raul Guerreiro da Silva, com a validade de 2 anos. ---------------------------------------------  

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

Bangola e respectivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/06 

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

das Dores Martins, residente na Rua dos Moinhos n.º 17, em Ervidel. ---------------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município não 

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/06 

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

Vieira Estrela, residente na Rua de São Pedro n.º 22, em Ervidel. --------------------------  

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/06 

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

Pereira Diogo, residente na Rua da Quinta Nova n.º 10, em Ervidel. -----------------------  

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/06 

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

Mata Serrano, residente na Rua da Quinta Nova n.º 9, em Ervidel. -------------------------  

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ----------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/06 

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

Loduvica Franco Neves, residente na Rua Branco Rodrigues n.º 37, em Aljustrel. -----  

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ---------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/06 

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

Chaveiro Batalha, residente na Rua D. Sancho II n.º 48-A, em Aljustrel. ------------------  

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ---------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ESTIVA CAMARÁRIA ---------------------- --------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/06 

 ---------- Por proposta do Sr. Presidente, a Câmara deliberou por unanimidade fixar a 

estiva camarária para vigorar no ano de 2011 ----------------------------------------------------  

 ---------- Trigo – por decalitro – 2,00 € ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Cevada - por decalitro – 1,76 €  ------------------------------------------------------------  

 ---------- Aveia - por decalitro – 1,84 € ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Milho - por decalitro – 2,16 € ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Fava - por decalitro – 2,00 € -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Vinho - (5 litros) - 7,40 € ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Azeite  - (5 litros) - 16,15 € -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Carne de Porco - (15 kg) - 49,00 € ---------------------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 6 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23 DE MARÇO DE 2011  
81 

 

 ---------- Galinha ( cada uma ) – 15,00 €--------------------------------------------------------------  

 ---------- PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/06 

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

 ---------- “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Constitui pretensão desta Câmara Municipal proceder à construção de um 

Centro Cultural em Messejana para suprir necessidades existentes a esse nível 

naquela freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento que existem dois prédios urbanos 

contíguos, sitos na Rua da Bicada, em Messejana, concelho de Aljustrel, inscritos na 

respectiva matriz predial urbana sob os artigos 255 e 256, propriedade de Lisboa 

Parque – Empreendimentos Imobiliários S.A. e Pedro Mário Soares Martinez. ----------  

 ---------- Ambos os prédios se encontram em avançado estado de degradação e a 

prejudicar os prédios vizinhos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As características do imóvel em causa (localização e área) correspondem 

exactamente ao que se pretende. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Efectuada uma avaliação aos prédios por uma entidade externa à Câmara 

Municipal, e após negociações com os proprietários, acordaram vender os mesmos 

pelo valor global de 18.000,00€ (dezoito mil euros).  --------------------------------------------  

 ---------- Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º1 

do art.º64 da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º5-

A/2002 de 11 de Janeiro adquira o prédio supra identificado pelo valor de 18.000,00€ 

(dezoito mil euros) e autorize o Sr. Presidente na outorga da respectiva escritura de 

compra e venda.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de aquisição dos 

prédios em causa e autorizar o Sr. Presidente na outorga do correspondente 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Sr.ª Vereadora apresentou os relatórios referentes à atribuição do cartão 

social e às melhorias habitacionais relativos aos anos 2009, 2010 e 2011. ---------------  

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

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 12:30 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. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 23 DE MARÇO DE 2011 
 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


