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- ATA N.º 3/2013 - 

 

 ---------- Aos seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 Assistente Técnica, Susete Cristina Vicente 

Reis. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 ---------- Após verificação da existência de quórum 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 - Aprovação do Regulamento Interno de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho da Câmara Municipal de Aljustrel ------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 -Aceitação de doação de lotes mineiros - Bairro do Plano, Algares de 

Cima e Algares de Baixo ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- B4 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - Obras Municipais ------------------------------------------------------------------------ 
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 --------- B6 – Subsídios --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------  

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

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

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Assistente Técnica – Susete 

Cristina Vicente Reis, que secretariou. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/03 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 25 da Tesouraria, referente ao dia cinco do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, que regista um saldo em dinheiro no 

valor  de 1.042.395,68 € ( Um milhão quarenta e dois mil trezentos e noventa e 

cinco euros e sessenta e oito cêntimos).  -----------------------------------------------------  

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

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

 --------- ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE ALJUSTREL – SUBSIDIO---------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/03 

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

 --------- “Deferido pelo valor de 500,00 €. 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 

atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 17 de janeiro de 

2013. O Presidente, a)assinado.” -------------------------------------------------------------------  

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

  -------- B2 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE SEGURANÇA, 

HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL --  

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

 --------- Foi presente para aprovação o Regulamento Interno de Segurança, Higiene 

e Saúde no Trabalho da Câmara Municipal de Aljustrel. --------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento Interno de 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho da Câmara Municipal de Aljustrel. ------------ 

  --------- B3 -ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE LOTES MINEIROS - BAIRRO DO 

PLANO, ALGARES DE CIMA E ALGARES DE BAIXO -------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/03 

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

 ---------- “Proponho que se aceite, nos termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do 

art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a doação de 33 lotes de terreno destinados a 

construção urbana, que correspondem a prédios urbanos independentes e 

autónomos, inscritos na Matriz Predial Urbana da freguesia de Aljustrel sob os 

artigos 4473, 4477, 4482, 4485, 4488, 4492, 4514, 4655, 4653, 4646, 4651, 4660, 

6711, 4638, 4637, 4636, 4635, 4630, 4662, 4663, 4665, 4568, 4643, 4622, 4624, 

4625, 4626, 4627, 4629, 4642, 6701, 6704, 6706 e descritos na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel, sob os números 3913, 3915, 3918, 3921, 3923, 3924, 

3930, 3931, 3934, 3936, 3937, 3940, 3941, 3945, 3946, 3947, 3948, 3953, 3955, 

3956, 3958, 3960, 3965, 3966, 3968, 3969, 3970, 3971, 3973, 3974, 3975, 3978 e 

3980 respetivamente, cujo proprietário é a Almina – Minas do Alentejo, S.A., pessoa 

coletiva n.º 500 219 010, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Aljustrel sob o mesmo número, com sede em Algares – Aljustrel provenientes do 

Loteamento Urbano n.º 1/2012, cujo alvará foi emitido à Almina – Minas do Alentejo, 

S.A. em 28/05/2012, respeitante aos Bairros Mineiros do Plano e de Algares de Cima 

e de Algares de Baixo, cuja área urbana está registada na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o prédio n.º 3912/20121018 aos quais se atribui o valor total 

de 205.765,00 euros, valor de referência em relação às vendas anteriores, à data 

com o valor patrimonial total de 364.290,00 €.” -------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar, nos termos do disposto na 

alínea h) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a doação de 33 lotes 

de terreno destinados a construção urbana, que correspondem a prédios urbanos 

independentes e autónomos, inscritos na Matriz Predial Urbana da freguesia de 

Aljustrel sob os artigos 4473, 4477, 4482, 4485, 4488, 4492, 4514, 4655, 4653, 4646, 
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4651, 4660, 6711, 4638, 4637, 4636, 4635, 4630, 4662, 4663, 4665, 4568, 4643, 

4622, 4624, 4625, 4626, 4627, 4629, 4642, 6701, 6704, 6706 e descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel, sob os números 3913, 3915, 3918, 

3921, 3923, 3924, 3930, 3931, 3934, 3936, 3937, 3940, 3941, 3945, 3946, 3947, 

3948, 3953, 3955, 3956, 3958, 3960, 3965, 3966, 3968, 3969, 3970, 3971, 3973, 

3974, 3975, 3978 e 3980 respetivamente, cujo proprietário é a Almina – Minas do 

Alentejo, S.A., pessoa coletiva n.º 500 219 010, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Aljustrel sob o mesmo número, com sede em Algares – 

Aljustrel provenientes do Loteamento Urbano n.º 1/2012, cujo alvará foi emitido à 

Almina – Minas do Alentejo, S.A. em 28/05/2012, respeitante aos Bairros Mineiros do 

Plano e de Algares de Cima e de Algares de Baixo, cuja área urbana está registada 

na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o prédio n.º 3912/20121018 aos 

quais se atribui o valor total de 205.765,00 euros, valor de referência em relação às 

vendas anteriores, à data com o valor patrimonial total de 364.290,00 €. ----------------  

  -------- B4 - OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/03 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 41 em que Alentrel, S.A., com 

sede na Rua General Humberto Delgado, em Aljustrel, requer a dispensa da 

execução de rede de gás, na obra “Villa Hotel – Aljustrel”, com a comunicação prévia 

n.º 30/2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a dispensa da execução do 

projeto de gás, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/02/2013. -----------  

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 15 em que Ecospring – Estudos e 

Representações Técnicas, Lda., com sede na Avª Imaculada Conceição n.º 411, em 

Braga, requer, em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março, aprovação do projeto da arquitetura para construção de armazém na Zona 

Industrial de Messejana, lote 9, na freguesia de Messejana, a que se refere o 

processo de obras n.º 1/2013. -----------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/01/2013. -----------------------------------  
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  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/03 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 34 em que Interaljustrelimo – 

Sociedade de Gestão Imobiliária, Lda., com sede em Ramal de Beja, em Aljustrel, 

remete os elementos em falta, a que se refere o processo de obras n.º 29/2012 de 

alteração de fachada no edifício comercial Intermarché, sito no Ramal de Beja, em 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final, dispensar 

a apresentação do projeto de gás e aceitar a nova fundamentação relativa às cores 

escolhidas para o alçado principal, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

30/01/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  --------- B5 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/03 

 ---------- Foi presente informação dos serviços a referir que estão reunidas as 

condições para dar continuidade aos trabalhos, suspensos pelo Auto de Suspensão 

de Trabalhos de 11 de novembro de 2012. ------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o reinício dos trabalhos da 

empreitada de “Requalificação Urbana e Ambiental do Carregueiro” ----------------------- 

  --------- B6 – SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  BOLSAS DE ESTUDO --------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente a proposta da Srª Vereadora do seguinte teor: ----------------------- 

 ---------- “Depois de se proceder à análise dos processos de candidatura/renovação à 

Bolsa de Estudo para o ano de letivo 2013/2013, e em conformidade com o 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, publicado no Diário da 

República n.º 203, II Série, 19/10/2010, proponho a atribuição de Bolsas de Estudo 

aos seguintes candidatos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Alexandra Guerreiro Silvestre; ---------------------------------------------------------- 

 ----------  - Andreia Isabel Ramos Dias Casadinho Vitorino;------------------------------------ 

 ----------  - Catarina Nilha Pires Claro; --------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Célia Cristina Vidigueira Vilhena. ------------------------------------------------------- 
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 ---------  - Denise Isabel Capela Quarenta; -------------------------------------------------------  

 ---------  - Diana Isabel Costa Gomes; -------------------------------------------------------------  

 ---------  - Francisco Manuel Brissos Banza; -----------------------------------------------------  

 ---------  - Gonçalo Paulo Soeiro;--------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Hugo Filipe Rosa Santos; ----------------------------------------------------------------  

 ---------  - Inês Isabel da Cruz Bartolomeu; -------------------------------------------------------  

 ---------  - Inês Isabel Sobral Escoval;--------------------------------------------------------------  

 ---------  - Jessica Cristina Balbina Ramos; -------------------------------------------------------  

 ---------  - Joana Filipa Malveiro Silva Colaço; ---------------------------------------------------  

 ---------  - João Pedro Gomes; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Jorge Paulo Ramos Conduto; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - José Manuel Colaço Tenente Bernardino; -------------------------------------------  

 ---------  - Luís Paulo da Silva Gonçalves; --------------------------------------------------------  

 ---------  - Patrícia Lourenço Higino; ----------------------------------------------------------------  

 ---------  - Rafael Ferreira Galrito; -------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Ricardo Daniel da Silva Mestre; --------------------------------------------------------  

 ---------  - Rita Isabel Ramalho Banza;-------------------------------------------------------------  

 ---------  - Rita Vânia Dores Guerreiro; -------------------------------------------------------------  

 ---------  - Rui Filipe Soares Estebainha; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - Sérgio Rafael Moreira Graça; -----------------------------------------------------------  

 ---------  - Sofia Isabel Gonçalves Fernandes; ---------------------------------------------------  

 ---------  - Sofia Venâncio Palma; -------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Soraia Isabel Parreira Faustino; --------------------------------------------------------  

 ---------  - Suse Isabel Guisado da Cruz; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - Tânia Isabel Desidério Venâncio. ------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a lista de atribuição de Bolsas 

de Estudo para o ano letivo 2012/2013. -----------------------------------------------------------  

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

 --------- AJUSTE DIRETO – IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS NO 

MUNICÍPIO DE ALJUSTREL -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/03 
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 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajusto direto para a implementação de 

um sistema de gestão de frotas no Município de Aljustrel. ------------------------------------ 

 ---------- Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, bem como verificada a 

inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

a verba está classificada e cabimentada no orçamento de 2013; foi escolhido o 

ajuste direto, em função do valor, para procedimento a adotar; não se conhece 

qualquer grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com 

atuais colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente à pessoa a 

convidar; ficou demonstrado o cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no n.º 1 do art.º 27.º da LOE 2013,  aplicável por força do disposto no n.º 1 

do art.º 75.º do mesmo diploma legal, a Câmara deliberou por unanimidade emitir 

parecer favorável à proposta de início de procedimento para Implementação de um 

Sistema de Gestão de Frotas no Município de Aljustrel em conformidade com o 

previsto na Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, conjugada com o disposto nos 

números 4 e 5 do art.º 75.º da LOE 2013. --------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/03 

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

 ---------- “Com o objetivo de tornar mais eficiente e eficaz o modelo de organização e 

de gestão interna, bem como o relacionamento com os cidadãos e empresas, e no 

sentido de dotar os colaboradores da autarquia com ferramentas e soluções que 

assistam as necessidades de prestação de serviços e de informação, o Município de 

Aljustrel pretende implementar uma solução de Balcão Único de Atendimento. --------- 

 ---------- Considerando que no âmbito do QREN – Programa Operacional Fatores de 

Competitividade (COMPETE), se encontra aberto o Aviso para Apresentação de 

Candidaturas n.º 01/SAMA/2012 | Operações Individuais e Operações Transversais - 

Fase 1 e dado que esta intervenção está inscrita nas Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2013, proponho que a Câmara delibere no sentido de ser efetuada a 

candidatura da respetiva operação a qual se designará “SAMA III - Implementação 

do Balcão Único de Atendimento no Município de Aljustrel”. --------------------------------- 
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 --------- Trata-se de um projeto que contribui para os esforços de modernização 

administrativa em curso no Município em consistência com os objetivos nacionais e 

regionais estabelecidos neste domínio e, assume um carácter prioritário para a 

autarquia podendo a mesma ser concretizada no prazo máximo de 24 meses após a 

contratualização do financiamento.  ----------------------------------------------------------------  

 --------- De acordo com na alínea d) do ponto 5 do aviso supracitado é obrigatório a 

apresentação de uma declaração por parte do Ministério da tutela sectorial, que no 

caso das entidades da Administração Local Autárquica é da competência da 

Assembleia Municipal, que assuma o compromisso firme quanto ao carácter 

estratégico do projeto e à prioridade da respetiva implementação. Neste sentido, 

propõe-se que a mesma seja submetida à apreciação daquele órgão.” ------------------   

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a candidatura da operação 

designada “SAMA III – Implementação do Balcão Único de Atendimento no Município 

de Aljustrel” ao QREN – Programa Operacional Fatores de Competitividade 

(COMPETE) e submete-la á Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e 

votar. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/03 

 --------- 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 no mês de janeiro do corrente ano, conforme o disposto no 

n.º 3 do art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro. -----------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/03 

 --------- Foi presente ofício datado de 04 de janeiro de 2013 do deputado Luís A. Pita 

Ameixa, sobre a extinção de freguesias-----------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Foi entregue pelos Sr. Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico um 

requerimento a solicitar esclarecimentos sobre uma notícia publicada no boletim do 

Partido Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Presidente referiu que não tinha conhecimento de tal facto e que iria 

indagar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- 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 11:30 horas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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