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- ACTA N.º 9/2011 - 

 
 ---------- Aos quatro dias do mês de Maio 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 - Loteamento urbano ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B4 - Abertura de Propostas do Concurso Público para a Atribuição de 

Lugares de Terrado na XI Feira do Campo Alentejano -----------------------------------------  

 ---------- B5 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – 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-01/09 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 84 da Tesouraria, referente ao dia três do 

mês de Maio do ano de dois mil e onze, que regista um saldo em dinheiro no valor 

de 661.467,74 € (Seiscentos e sessenta e um mil quatrocentos e sesse nta e 

sete euros e setenta e quatro cêntimos ).  -------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

FERREIRA DO ALENTEJO, ALJUSTREL, ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA 

OBRA DE REGA DE ODIVELAS, ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO ROXO, 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE FERREIRA DO ALENTEJO, CAIXA DE 

CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUA DE ALJUSTREL E ALMOVÔVAR ---------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/09 

 ---------- Foi presente, para ratificação, a proposta do memorando em título. -------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a proposta de Memorando de 

Entendimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO  CINE-ORIENTAL DE 

ALJUSTREL”  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DA ENTREGA DA GARANTIA 

BANCÁRIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/09 

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

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Deferido por 10 dias conforme o solicitado. 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, 29 

de Abril de 2011. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------------------------    

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

 ----------  - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DOS 

REGISTOS CRIMINAIS ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/09 

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

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

 ---------- “Deferido por 10 dias conforme o solicitado. 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, 29 

de Abril de 2011. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------------------------   

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

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE 

MESSEJANA I” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/09 

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

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

 ---------- “Determino que se lance o Concurso Público. 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, 27 

de Abril de 2011. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- “Determino, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 135.º do Código dos 

Contratos Públicos, o prazo de 12 dias para apresentação das propostas, no 

concurso público para a adjudicação da empreitada acima mencionada. Submeta-se 

o presente despacho à próxima reunião de Câmara para ratificar, nos termos do 
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disposto no n.º 3 do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua actual redacção. 

Aljustrel, 27 de Abril de 2011. O Presidente, a) assinado.” -------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/09 

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

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

 ---------- “Determino que se lance o Concurso Público. 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, 27 

de Abril de 2011. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/09 

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

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

 ---------- “Determino, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 135.º do Código dos 

Contratos Públicos, o prazo de 12 dias para apresentação das propostas, no 

concurso público para a adjudicação da empreitada acima mencionada. Submeta-se 

o presente despacho à próxima reunião de Câmara para ratificar, nos termos do 

disposto no n.º 3 do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18/09, na sua actual redacção. 

Aljustrel, 27 de Abril de 2011. O Presidente, a) assinado.” -------------------------------------  

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

 ---------- CONTRATO – PROGRAMA DE APOIO A MUSEUS DA REDE 

PORTUGUESA DE MUSEUS – PROMUSEUS 2010  -------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para ratificação o contrato em título. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o contrato ProMuseus 2010 –  

 ---------- PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO “SELO ALENTEJO SUSTENTÁVEL” -----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/09 

 ---------- Foi presente para ratificação o protocolo em título. ------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 9 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 04 DE MAIO DE 2011  
114 

 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o protocolo. -------------------------  

 ---------- OBRAS PARTICULARES – ALTERAÇÃO DE USO ----------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/09 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente, referente ao 

processo de obras n.º 2/2011, do seguinte teor: --------------------------------------------------  

 ---------- “Deferido. Submeta-se o presente despacho à próxima reunião de Câmara 

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

18/09, na sua actual redacção. Aljustrel, 28 de Abril de 2011. O Presidente a) 

assinado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B2 - LOTEAMENTO URBANO ------------------------------ -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/09 

 ---------- Foi presente o projecto de loteamento urbano, elaborado pelos serviços 

técnicos desta Câmara, referente ao loteamento sito no Rossio da Feira, em 

Aljustrel, para apreciação e aprovação. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de Loteamento 

Urbano situado no Rossio da Feira, em Aljustrel, elaborado pelos serviços. -------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/09 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 24 em que MAJOGAB – 

Investimentos Unipessoal, Lda., com sede na Rua Manuel da Fonseca n.º 16, em 

Aljustrel requer autorização para alterar o vertido na parte final do ponto 7 do 

Programa de Procedimentos para alienação em hasta pública do imóvel denominado 

“Casa da Horta”, com vista a poder demolir o edifício existente e a não proceder à 

recuperação quer da piscina de lazer existente, quer do court de ténis. -------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido e submeter o mesmo à 

Assembleia Municipal para ratificação. --------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/09 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 151 em que MAJOGAB – 

Investimentos Unipessoal, Lda, com sede na Rua Manuel da Fonseca n.º 16, em 

Aljustrel, requer, nos termos do n.º 8 do art.º 11.º do Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 

de Março, autorização para continuação do procedimento referente ao 
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Estabelecimento Hoteleiro de Hotel e SPA Prestige de 4****, em alternativa à sua 

suspensão, ficando a decisão final de deferimento, condicionada na sua execução, à 

decisão que vier a ser proferida pela ADENE, no que respeita à Declaração de 

Conformidade Regulamentar do empreendimento em causa. --------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido de acordo com o 

parecer do Consultor Jurídico datado de 03/05/2011. -------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/09 

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

22/2011, de que é titular MAJOGAB – Investimentos Unipessoais, Lda., para 

apreciação e eventual conclusão. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade admitir a comunicação prévia, ficando 

a decisão final, na sua execução condicionada à entrega da Declaração de 

Conformidade Regulamentar (DCR), nos termos do n.º 7 conjugado com o n.º 8 do 

art.º 11.º do RJUE e art.º 13.º n.º 8 do citado diploma, e considerar a obra em causa 

com um impacto semelhante a um loteamento, sujeitando-a ao pagamento de uma 

compensação ao Município no valor de 176.820,70 €, de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 04/05/2011. ------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B4 - ABERTURA DE PROPOSTAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A  

ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO NA XI FEIRA DO CAM PO 

ALENTEJANO ---------------------------------------- -----------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/09 

 ---------- Foram presentes as propostas recebidas para a atribuição de lugares de 

terrado na XI Feira do Campo Alentejano a realizar de 10 a 13 de Junho de 2011. ----  

 ---------- Antes de se iniciar a abertura das propostas, foram retiradas pelos 

interessados presentes na reunião, as seguintes propostas: ----------------------------------  

 ----------  - Ernesto Augusto – um lugar de farturas; -----------------------------------------------  

 ----------  - Diogo Lopes dos Santos – um lugar de farturas; ------------------------------------  

 ----------  - Rufino de Jesus Augusto – um lugar de pipocas. -----------------------------------  

 ---------- Seguidamente procedeu-se à abertura das restantes e à sua apreciação, 

tendo a Câmara deliberado por unanimidade: -----------------------------------------------------  

 ----------  - Adjudicar o lugar das pipocas a Maria da Glória Campos, pelo valor de  

100,00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Adjudicar o lugar das pipocas a Mariana Rosa Paulos, pelo valor de  

135,00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Adjudicar o lugar das farturas a Maria Fernanda Paulos, pelo valor de 

155,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/09 

 ---------- Foi presente carta datada de 20/04/2011 da Associação Equestre 

Aljustrelense a solicitar um apoio financeiro para o passeio equestre, realizado no dia 

23 de Abril, integrado nas Comemorações do 25 de Abril. ------------------------------------  

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

100,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA CO NCESSÃO DO 

DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA CAFETARIA DO CENTRO COORDE NADOR DE 

TRANSPORTES TERRESTRES DE ALJUSTREL --------------- -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/09 

 ---------- Foi presente, para aprovação, o programa de concurso e o caderno de 

encargos referente ao concurso público identificado em título. -------------------------------  

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

caderno de encargos referente ao Concurso Público para adjudicação da concessão 

do direito de exploração da cafetaria do Centro Coordenador de Transportes 

Terrestres de Aljustrel e determinou a abertura do mesmo. -----------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/09 

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

Económico e Social datado de 02 de Maio de 2011 do seguinte teor: ----------------------  

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

financeiro às empresas Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. e à Unicer 

Bebidas, S.A. . ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. apresentou uma proposta 

no valor de 10.500,00 € mais IVA à taxa legal em vigor, enquanto a Unicer não 

respondeu ao pedido. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, torna-se necessário que a Câmara delibere.” ---------------------------------  

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

10.500,00 €, para a XI Edição da Feira do Campo Alentejano. -------------------------------  

 ---------- APOIO SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONA IS ----------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/09 

 ---------- Foi presente informação dos Serviços Sociais referindo que à Srª. Luisa 

Maria Pestana Raposo foi concedido o valor de 2.601,50 € para melhorias 

habitacionais, no entanto, após o decorrer das obras e devido ao mau estado de 

conservação do edifício, verificou-se a necessidade de reparar a instalação eléctrica 

e proceder à respectiva pintura, pelo que se propõe um apoio suplementar no valor 

de 299,53 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade reforçar o apoio concedido em mais 

299,53 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/09 

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

António Colaço Faustino, residente na Rua dos Outeiros n.º 23, em Montes Velhos. --  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Filipe António Colaço 

Faustino, Sofia da Conceição Agostinho e Manuel da Conceição Faustino, com a 

validade de 1 ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Colaço Faustino  e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------  

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

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

Isabel de Oliveira Filipe Hardy, residente na Avenida da Liberdade n.º 55, em 

Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Isabel de Oliveira Filipe 

Hardy, Stanley William Hardy, Stanley Vicent Hardy e Jacquelene Charmaine Hardy, 

com a validade de 1 ano. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria Isabel 

de Oliveira Filipe Hardy  e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/09 

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

Luz Guerreiro Cesário, residente na Rua Luís de Camões n.º 12, em Corte Vicente 

Anes. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria da Luz Guerreiro 

Cesário, Manuel António Cortinha Lança Pereira, Miguel Ângelo Guerreiro Pereira e 

Márcio Manuel Guerreiro Pereira, com a validade de 1 ano. ----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social 

a Maria da Luz Guerreiro Cesário e respectivo agregado familiar. --------------------------                                                                                                                        

 ---------- 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: - OBRAS MUNICIPAIS --------------  

 ---------- EMPREITADA DO “ARQUIVO MUNICIPAL/NÚCLEO  DE ARTES 

GRÁFICAS/CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE ALJUSTREL”------ ---------------------  

 ---------- Foi presente o relatório final referente à empreitada em título. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada do “Arquivo 

Municipal/Núcleo de Artes Gráficas/Centro de Documentação de Aljustrel” à firma 

Sociedade de Construções José Coutinho, S.A., pelo valor de 1.037.152,19 € + IVA.  

 ---------- 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 12,00 horas. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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, 04 DE MAIO DE 2011 
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