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- ATA N.º 4/2013 - 

 

 --------- Aos vinte 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 - Permuta de prédios entre o Município de Aljustrel e a Almina ---------------  

 --------- B3 - Processo de extinção da AMBAAL -------------------------------------------------  

 --------- B4 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

redação) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B5 - Certidão de destaque ------------------------------------------------------------------  

 --------- B6 - Loteamento urbano --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B7 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B8 - Obras Municipais ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- B9 - 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-01/04 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 34 da Tesouraria, referente ao dia dezanove 

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

valor de 1.256.400,18 € ( Um milhão duzentos e cinquenta seis mil quatrocentos 

euros e dezoito cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- 2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2013/2016 ------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/04 

 ---------- 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 n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 15 de fevereiro de 2013. O Vice-Presidente, a) assinado.” ----------------------- 

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

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

 ---------- AJUSTE DIRETO – TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL  ------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/04 
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 --------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ---------------------  

 --------- “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 entidade a 

convidar; ficou demonstrado a não aplicação da redução remuneratória prevista no 

n.º 1 do art.º 27.º da LOE 2013, aplicável por força do disposto na alínea n.º 1 do 

art.º 75.º da LOE 2013 emito parecer favorável à proposta de início de procedimento 

para contratação dos serviços de um Técnico Superior de Serviço Social, em 

conformidade com o previsto na Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, (uma vez que 

ainda não foi publicada a portaria referida no n.º 4 do art.º 75.º da LOE 2013), 

conjugada com o disposto nos números 4 e 10 do art.º 75.º da LOE 2013. --------------  

 --------- 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 sua atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 15 de fevereiro de 2013. O Presidente, a)assinado.” -  

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

 --------- SUBSÍDIOS – SPORT CLUBE MINEIRO ALJUSTRELENSE -------------------------------------  

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

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

 --------- “Efetue-se o pagamento 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 

sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 08 de fevereiro 

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

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

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

 --------- B2 - PERMUTA DE PRÉDIOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJUSTREL E A 

ALMINA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/04 
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 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------- 

 ---------- “Proponho, nos termos do disposto na alínea f) 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, ceder, por permuta, à 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 o prédio urbano 

denominado “Montepio”, sito na Av.ª 25 de Abril, em Aljustrel, com a área de 700 m2, 

com valor de 29.009,15 euros, a confrontar a Norte com Av.ª 25 de Abril, a Sul, 

Nascente e a Poente com Pirites Alentejanas, S.A., inscrito na matriz predial urbana 

da freguesia de Aljustrel sob o art.º 6228 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 3258/20060105 e, adquirir, por permuta, à mesma 

empresa, o prédio rústico denominado “Horta da Palmeira”, em Aljustrel, 

correspondente ao “Campo de Jogos”, com a área de aproximadamente de 1500 m2, 

com valor de 29.009,15 euros, a confrontar a Norte com Av.ª 1.º de Maio, a Sul com 

Município de Aljustrel, a Nascente com o prédio urbano artigo matricial n.º 4413, e a 

Poente com a Misericórdia de Aljustrel e o Município de Aljustrel, inscrito na matriz 

predial rústica desta freguesia sob o Art.º 171 da Secção J e descrito na 

Conservatória do Registo Predial do referido concelho sob o n.º 3998/20130128.” ----- 

 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Senhores 

vereadores, Manuel Camacho e Manuel Joaquim Frederico, os quais apresentaram 

declaração de voto para justificar o mesmo, nos termos do disposto na alínea f) 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, ceder, por permuta, à 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 o prédio urbano denominado “Montepio”, sito na Av.ª 25 de Abril, 

em Aljustrel, com a área de 700 m2, com valor de 29.009,15 euros, a confrontar a 

Norte com Av.ª 25 de Abril, a Sul, Nascente e a Poente com Pirites Alentejanas, 

S.A., inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Aljustrel sob o art.º 6228 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 3258/20060105 e, 

adquirir, por permuta, à mesma empresa, o prédio rústico denominado “Horta da 

Palmeira”, em Aljustrel, correspondente ao “Campo de Jogos”, com a área de 
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aproximadamente de 1500 m2, com valor de 29.009,15 euros, a confrontar a Norte 

com Av.ª 1.º de Maio, a Sul com Município de Aljustrel, a Nascente com o prédio 

urbano artigo matricial n.º 4413, e a Poente com a Misericórdia de Aljustrel e o 

Município de Aljustrel, inscrito na matriz predial rústica desta freguesia sob o Art.º 

171 da Secção J e descrito na Conservatória do Registo Predial do referido concelho 

sob o n.º 3998/20130128. ----------------------------------------------------------------------------                                                        

 --------- B3 - PROCESSO DE EXTINÇÃO DA AMBAAL--------------------------------------  

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

 --------- Foi presente ofício de ref.ª 1449 datado de 04 de novembro de 2011 da 

Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral a solicitar a emissão 

de parecer, por parte do Município, sobre o processo de extinção da AMBAAL. -------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a extinção da AMBAAL, 

autorizar que o representante da Câmara Municipal nos órgãos da AMBAAL, 

nomeadamente na Assembleia Intermunicipal, vote pela sua extinção. Deliberou 

ainda que esta proposta siga nos mesmos termos, isto é, pela extinção da AMBAAL 

e pela autorização de voto pela sua extinção do representante da Câmara Municipal 

na Assembleia Intermunicipal, tal como o referido anteriormente e solicitar à 

Assembleia Municipal a emissão de parecer nos mesmos termos. ------------------------  

 --------- B4 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

ATUAL REDAÇÃO) -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/04 

 --------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua 25 de Abril n.º 

9 e 10, em Corte Vicente Anes. ---------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 26/2010, de 30 de março, notificar o proprietário dos prédios sitos na Rua 25 de 

Abril, n.º 9 e 10, na Corte Vicente Anes, Manuel Baltazar Cristina para, num prazo de 

90 dias, proceder às obras de conservação/beneficiação dos referidos prédios que 

ameaça ruína e oferece perigo para a saúde pública e para a segurança das 

pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou ainda que se notifique o proprietário conhecido que: -----  
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 ----------  - Se não concluír as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, pode 

a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma legal; ----- 

 ----------  - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 26/2010, de 30 de 

março, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, a que 

corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros (n.º 4 do art. 98.º); ----- 

 ----------  - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 26/2010, de 30 de março no 

qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art. 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte do ora notificado.  ------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/04 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua do Outeiro n.º 

14, em Messejana. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 26/2010, de 30 de março, notificar o proprietário do prédio sito na Rua do Outeiro 

n.º 14, em Messejana, Carla Sofia M. Nunes Ferreira, Joaquim de Assunção 

Castanho, Georgina da Cruz Ferro, António Manuel de Assunção Castanho, Maria 

Cândida Estevão Castanho e José de Assunção Castanho para, num prazo de 90 

dias, proceder às obras de conservação/beneficiação dos referidos prédios que 

ameaça ruína e oferece perigo para a saúde pública e para a segurança das 

pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifique o proprietário conhecido que: ------ 

 ----------  - Se não concluír as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, pode 

a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma legal; ----- 
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 ---------  - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 26/2010, de 30 de 

março, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, a que 

corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros (n.º 4 do art. 98.º);-----  

 ---------  - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 26/2010, de 30 de março no 

qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art. 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte do ora notificado.  -----------------------------------------------------  

 --------- B5 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente requerimento de registo n.º 56 em que Manuel Francisco Lopes 

Rocha, residente na Rua da Canáda n.º 1 em Ervidel, requer na qualidade de 

proprietário do prédio urbano sito na Rua da Canáda n.º 1, em Ervidel, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1292/20121121 e inscrito na 

respetiva matriz predial urbana sob o artigo 513, da freguesia de Ervidel, ao abrigo 

do disposto do n.º 4 do Art.º 6º do 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, autorização 

para o destaque de uma parcela de terreno com a área coberta de 168,58 m2 e área 

descoberta de 279,50 m2 do referido prédio. -----------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 18/02/2013. -----------------------------------------------------------------  

 --------- B6 - LOTEAMENTO URBANO ---------------------------------------------------------- . 

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/04 

 --------- Foi presente a alteração ao projeto tipo de arquitetura do Plano de Pormenor 

do Monte Branco, em Montes Velhos. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as alterações ao projeto tipo 

de arquitetura do Plano de Pormenor do Monte Branco, em Montes Velhos. ------------ 

 ---------- B7 - OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/04 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projeto de obras nº 3/12013, 

de que é titular Joaquim Maria Cortes Coelho, que se encontra em conformidade, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 05/02/2013. ------------------------------------ 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 341 em que Miguel Alexandre 

Garcias Dores, residente na Rua 5 de Outubro n.º 13, em Montes Velhos a solicitar a 

emissão de decisão favorável sobre a instalação de estabelecimento industrial – 

queijaria, sita na Rua 5 de Outubro n.º 13, em Montes Velhos. ------------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir decisão favorável, de acordo 

com o parecer da Divisão Técnica de 11/02/2013. ---------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 50 em que Francisco Manuel da 

Costa Chaves, residente na Praça da República n.º 2, em Castro Verde, 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, autorização 

para alteração do uso do edifício sito na Av. da Liberdade n.º 58, Fração B, r/chão - 

Dto, em Aljustrel, passando o seu uso para “Comércio a retalho de material óptico, 

fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão, em estabelecimentos 

especializados”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração ao uso do 

estabelecimento comercial, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

14/02/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B8 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/04 
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 --------- Foi presente a revisão de preços provisória da empreitada em título no valor 

de 1.499,91 € com 0,00 € de IVA. ------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços provisória, 

referente à empreitada em título. -------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/04 

 --------- Foi presente o auto de trabalhos a menos da empreitada em título no valor 

de 59.113,96 €. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o auto de trabalhos a menos 

no valor de 59.113,96 €. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- EMPREITADA DE “INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO ROSSIO 

DA FEIRA EM ALJUSTREL” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/04 

 --------- Foi presente informação dos serviços referindo que o empreiteiro da obra em 

título solicita um prazo de 60 dias para a sua conclusão. -------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a prorrogação do prazo por 

mais 45 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B9 - DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PROPOSTAS  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/04 

 --------- Foi presente informação do Sr. Vereador do seguinte teor: ------------------------  

 --------- “Na sequência do procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado – contrato a termo 

resolutivo certo para um posto de trabalho de Assistente Operacional (Ação 

Educativa), aberto por aviso publicado no Diário da República, II Série, n.º192, de 6 

de outubro de 2011, tendo em consideração as verbas afetas ao recrutamento de 

trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Determinado, e a carência de pessoal na categoria 

em questão, uma vez que caducam no final do presente mês contratos a termo 

resolutivo certo celebrados com 3 Assistente Operacionais afetas aos 

Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar, proponho o recurso à reserva de 

recrutamento do referido procedimento, ao abrigo do disposto no artigo 40º da 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 4 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013  
43 

 

Portaria n.º83-A/2009, de 22 de Janeiro, e a celebração de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas por Tempo Determinado com as candidatas classificadas em 3º, 4º 

e 5º lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mais se informa que as presentes contratações têm por base o Acordo de 

Colaboração celebrado entre a Direção Regional de Educação do Alentejo, o 

Instituto de Segurança Social e a Câmara Municipal de Aljustrel, em que é da 

competência desta última a contratação de pessoal não docente para os 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do concelho, e que todas as despesas 

inerentes às mesmas são reembolsadas pela DREA. ------------------------------------------ 

 ---------- Informa-se ainda que as presentes contratações não colocam em causa a 

redução de trabalhadores nas autarquias locais, prevista no artigo 65º do Orçamento 

do Estado para 2013, uma vez que para este efeito não é considerado o pessoal 

necessário para assegurar o exercício de atividades objeto de transferência de 

competências da administração central para a administração local no domínio da 

educação, conforme o disposto no n.º5 do referido artigo.” ----------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. ------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/04 

 ---------- Foi presente proposta do Sr. Vereador do seguinte teor: --------------------------- 

 ---------- Vem o Município de Aljustrel propor que seja autorizada a concessão de 

terrenos no Cemitério Municipal, onde se encontrem inumados cadáveres, 

atendendo a que: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  a) Não é usual a Câmara Municipal proceder à exumação dos cadáveres 

inumados em sepulturas temporárias, após os 5 anos previstos no Regulamento 

Municipal e na legislação; ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  b) As receitas provenientes servirão para custear o arranque das obras de 

ampliação do Cemitério Municipal. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Mais se propõe que a concessão de terrenos se processe nos seguintes 

termos:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1º Cônjuge; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2º Descendentes ou ascendentes em conjunto; --------------------------------------- 

 ---------- 3º Irmãos e seus descendentes; ---------------------------------------------------------- 

 ---------- 4º Colaterais até ao 4º grau; --------------------------------------------------------------- 
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 --------- 5º Outros casos serão apreciados e decididos pela Câmara. ---------------------  

 --------- Propõe-se ainda que a concessão dos referidos terrenos decorra durante um 

prazo de sessenta dias após a publicitação em Edital.” ---------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores 

Manuel Camacho e Martins Frederico, aprovar a proposta. ----------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/04 

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

Cristina Ramos Flores, residente na Rua de Olivença n.º 69, em Aljustrel. --------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Cátia Cristina Ramos Flores, 

Helder Fialho Ramos, Helder Fialho Ramos, Maria Natália Ramos Fialho e Solange 

Ramos Fialho com a validade de 1 ano. ----------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Cátia Cristina 

Ramos Flores e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/04 

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

Ramos Flores, residente na Rua de Olivença n.º 69, em Aljustrel. -------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Cesaltina Ramos Flores, 

João Barão Cabeças, Leandro Flores Cabeça, José António Flores Cabeça, Raúl 

Flores Cabeças, Sara Isabel Flores Cabeças e Daniel Ramos Flores Cabeça  com a 

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

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

Ramos Flores e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/04 

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

Carmo Rosende Dias, residente na Rua de Olivença n.º 69, em Aljustrel. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria do Carmo Rosende 

Dias, Aníbal Flores Fialho Ramos, Daniela Rosende Ramos Fialho, Isabel Rosende 
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Ramos, João Pedro Rosende Ramos e Luis Rosende Fialho com a validade de 1 

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

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

Carmo Rosende Dias e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------- 

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

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

Antónia Reis Silva, residente no Bairro do Plano n.º 595, em Aljustrel. -------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Antónia Reis da Silva, 

Maria Reis Balbina, Nuno Miguel Silva Rosa, João Diogo Silva e Leonardo Reis 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria Antónia 

Reis Silva e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/04 

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

Cola da Silva, residente na Rua da Igreja n.º 8, em Messejana. ----------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Paula Maria Cola da Silva, 

José Carlos Domingos Correia e Virginia Isabel da Silva Correia com a validade de 1 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Paula Maria 

Cola da Silva e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/04 

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

Antónia Marçalo Mértola Camacho, residente na Rua de Santa Bárbara, em Aljustrel.  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Maria Antónia Marçalo 

Mértola Camacho e Fernando Augusto Camacho com a validade de 1 ano. ------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria Antónia 

Marçalo Mértola Camacho e respetivo agregado familiar. ------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/04 
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 --------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria 

Catarina Sobral, residente no Monte da Tapada, em Aljustrel. ------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Catarina Sobral, 

Atanásio Augusto Sobral Correia e António Manuel Sobral Diogo com a validade de 1 

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

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

Catarina Sobral e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/04 

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

Varudo Frade, residente na Travessa dos Moinhos n.º 2, em Ervidel. ---------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Dália Maria Varudo Frade, 

António Fialho Pereira Mira e Gabriel José Frade Pontes com a validade de 1 ano. --  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Dália Maria 

Varudo Frade e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/04 

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

Pereira Brás, residente na Rua dos Altos n.º 22, em Aljustrel. ------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, Manuel Pereira Brás com a 

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

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

Pereira Brás. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/04 

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

Elisabete Fialho Torpes Pires, residente no Bairro da Cruz Vermelha n.º 50, em 

Carregueiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Elisabete Fialho 

Torpes Pires, Rui Manuel dos Santos Guerreiro Pires e Vanessa Isabel Fialho Pires 

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

Elisabete Fialho Torpes Pires e respetivo agregado familiar. --------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/04 

 ---------- Foi presente ofício datado de 06 de fevereiro de 2013 da Escola Profissional 

Fundação Odemira, a solicitar a emissão de parecer relativo à criação dos seguintes 

cursos profissionais: Produção Agrícola e Animal – Nível IV; Operador de Máquinas 

Agrícolas – Nível II; Energias Renováveis – Nível IV; Hotelaria e Restauração – 

Restauração Cozinha – Pastelaria / Restaurante – Bar – Nível IV; Manutenção 

Industrial – Electromecânica – Nível IV; Frio e Climatização – Nível IV; Padaria / 

Pastelaria – Nível II. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação dos 

cursos de Produção Agrícola e Animal – Nível IV; Operador de Máquinas Agrícolas – 

Nível II; Energias Renováveis – Nível IV; Hotelaria e Restauração – Restauração 

Cozinha – Pastelaria / Restaurante – Bar – Nível IV; Manutenção Industrial – 

Electromecânica – Nível IV; Frio e Climatização – Nível IV; Padaria / Pastelaria – 

Nível II.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/04 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 08 de fevereiro de 2013 do Grupo Parlamentar 

do PCP a enviar a pergunta efetuada ao Ministério da Economia e do Emprego, pelo 

deputado João Ramos, sobre “Estradas deterioradas no decorrer das obras de 

construção das infraestruturas de rega de Alqueva”. ------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/04 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 08 de fevereiro de 2013 do Grupo Parlamentar 

do PCP a enviar a pergunta efetuada ao Ministério da Saúde, pelo deputado João 

Ramos, sobre “Extensão de saúde de Rio de Moinhos – concelho de Aljustrel”. -------- 

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

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

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

venda, mediante carta fechada, de máquina usada pertencente ao Município. ---------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 05 de março de 2013 para a venda, mediante carta fechada, cujo ato público de 

abertura das propostas se realizará no dia 06 de março de 2013 pelas 10,30 horas. -  

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

 --------- 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. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- 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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