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- ATA N.º 6/2013 - 

 

 ---------- Aos vinte dias do mês de Março 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 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 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

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

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

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

 ---------- B5 - Subsídios---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 54 da Tesouraria, referente ao dia dezanove 

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

valor de 1.296.418,56 € (Um milhão duzentos e noventa e seis mil quatrocentos 

e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos).  ----------------------------------------------  

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

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

 --------- ARRANQUE DE AZINHEIRAS  -------------------------------------------------------------------  

 --------- REQUERENTE: JOAQUIM ANTÓNIO CAMACHO LAMPREIA -----------------------------------  

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

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

 --------- “Certifique-se o constante no PDM. Submeta-se o presente despacho, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na 

sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 07 de março 

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

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

  -------- REQUERENTE: ANTÓNIO MANUEL ROCHA PARREIRA ---------------------------------------  

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

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

 --------- “Certifique-se o constante no PDM. Submeta-se o presente despacho, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na 
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sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 08 de março 

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

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

   -------- B2 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

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

 ---------- Foi presente informação referente ao processo n.º 9/2013 referindo que o 

edifício sito na Rua 1º de Maio n.º 21, no Carregueiro, do qual são 

proprietários/herdeiros Júlio dos Santos Guerreiro, Dália dos Santos Guerreiro Lança 

Castanho e Maria Vitória dos Santos Guerreiro Malveiro, se encontra em estado de 

degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das 

pessoas, pelo que se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para 

determinar da realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no 

n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º 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. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa, nomear os técnicos Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e 

Fiscal Municipal Luís Palma para a feitura da mesma e notificar os 

proprietários/herdeiros da data da sua realização. ---------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente informação referente ao processo n.º 8/2013 referindo que o 

edifício sito na Rua 1º de Maio n.º 19, no Carregueiro, do qual são 

proprietários/herdeiros Luis Miguel Gil Raposo Ferreira, Ricardo António Gil Raposo 

Ferreira e Margarida Elisabete Gil Raposo Ferreira, se encontra em estado de 

degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das 

pessoas, pelo que se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para 

determinar da realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no 

n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
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Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de 

março.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa, nomear os técnicos Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e 

Fiscal Municipal Luís Palma para a feitura da mesma e notificar os 

proprietários/herdeiros da data da sua realização. ---------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente informação referente ao processo n.º 7/2013 referindo que o 

edifício sito na Rua 1º de Maio n.º 17, no Carregueiro, do qual é proprietário/herdeiro 

Fernando Lopes Malveiro, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo 

para a saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe que os 

serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras 

de conservação necessárias à correção de más condições de segurança do edifício, 

ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º 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. --------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa, nomear os técnicos Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e 

Fiscal Municipal Luís Palma para a feitura da mesma e notificar o 

proprietário/herdeiro da data da sua realização. ------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente informação referente ao processo n.º 6/2013 referindo que o 

edifício sito na Rua 1º de Maio n.º 11, no Carregueiro, do qual são 

proprietários/herdeiros Júlia Rosa Severino Nobre, Carlos José Paulino Severino e 

Maria Eduarda Paulino Severino Guerreiro, se encontra em estado de degradação, 

oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que 

se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da 

realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção de más 

condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 

3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º 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. --------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa, nomear os técnicos Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e 

Fiscal Municipal Luís Palma para a feitura da mesma e notificar os 

proprietários/herdeiros da data da sua realização. ---------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente informação referente ao processo n.º 5/2013 referindo que o 

edifício sito na Rua 1 de Maio n.º 10, no Carregueiro, do qual é proprietário/herdeiro 

José Lúcio Guerreiro, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo para 

a saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe que os 

serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras 

de conservação necessárias à correção de más condições de segurança do edifício, 

ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º 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. --------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa, nomear os técnicos Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e 

Fiscal Municipal Luís Palma para a feitura da mesma e notificar o 

proprietário/herdeiro da data da sua realização. ------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que Maria Leopoldina Vilhena 

Fernandes Diniz não pagou as taxas a que se refere o no n.º 2 do Art.º 36-A do 

Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prazo de um ano após a data da 

notificação da admissão da comunicação prévia de colocação de cobertura a levar 

efeito na Rua José Falcão n.º 17, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras 

n.º 56/2010, pelo que deverá a Câmara declarar a caducidade do ato que aprovou o 

licenciamento e determinar o arquivamento de respetivo processo. ------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do ato que 

aprovou a admissão da comunicação prévia para colocação de cobertura na Rua 

José Falcão n.º 17, em Aljustrel, requerido por Maria Leopoldina Vilhena Fernandes 

Diniz e o seu arquivamento. -------------------------------------------------------------------------- 

   --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/06 
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 --------- Foi presente informação dos serviços referindo que Manuel Agostinho Horta 

Caetano não entregou os projetos das especialidades no prazo fixado no n.º 4 do 

Art.º 20 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, de construção de moradia e arrumos a 

levar efeito no Monte Braz da Gama, em Rio de Moinhos, a que se refere o processo 

de obras n.º 50/2008, pelo que deverá a Câmara declarar a caducidade do ato que 

aprovou o licenciamento e determinar o arquivamento de respetivo processo. ---------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do ato que 

aprovou o licenciamento do projeto de arquitetura para construção de moradia e 

arrumos no Monte Braz da Gama, em Rio de Moinhos, requerido por Manuel 

Agostinho e o seu arquivamento. -------------------------------------------------------------------   

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

 --------- EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE 

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

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

 --------- Foi presente a revisão de preços n.º 2 - provisória da empreitada em título no 

valor de 7.372,80 € + IVA. ----------------------------------------------------------------------------  

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

pelo valor de 7.372,80 € + IVA.----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------- Foi presente a revisão de preços provisória da empreitada em título no valor 

de 5.407,37 € + IVA. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

pelo valor de 5.407,37 € + IVA.----------------------------------------------------------------------  

   ------- EMPREITADA DO “CENTRO ESCOLAR EB1/JI – VIPASCA” -----------------  

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

 --------- Foi presente a revisão de preços n.º 3 - provisória da empreitada em título no 

valor de 4.862,31 € + IVA. ----------------------------------------------------------------------------  

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

pelo valor de 4.862,31 € + IVA.----------------------------------------------------------------------  
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   -------- B5 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente informação do Sr. Vereador Carlos Teles referindo que após a 

aplicação das Normas de Apoio ao Movimento Associativo -  NAMA, foi elaborada 

uma listagem de todas as entidades, que em devido tempo, apresentaram 

candidaturas, pelo que propõe que a Câmara delibere aprovar os valores aí 

indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta dos apoios 

financeiros para conceder no ano de 2013 ao Movimento Associativo. -------------------- 

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

 ---------- Foi presente carta datada de 11 de fevereiro de 2013 da Paróquia do 

Santíssimo Salvador de Aljustrel a informar que se vão realizar as celebrações 

Pascais, entre os dias 6 a 10 de março, pelo que solicita um apoio para fazer face às 

despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

300,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente carta datada de 04 de março de 2013 da Sociedade Recreativa 

de Rio de Moinhos com o Operário Futebol Clube a solicitar uma comparticipação 

financeira para a realização do Baile da Pinha no dia 30 de março de 2013. ------------ 

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

150,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente carta do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares “Planície 

Alentejana” a informar que se irá realizar no próximo dia 23 de abril o Baile da Pinha, 

pelo que solicita a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas. -------------- 

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

150,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente carta datada de 19 de março de 2013 da Sociedade Recreativa 

Vicente Anes a solicitar apoio financeiro destinado à realização do Baile da Pinha 

2013 no próximo dia 30 de março. ------------------------------------------------------------------ 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 6 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE MARÇO DE 2013  
64 

 

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

150,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------- Foi presente informação dos Serviços referindo que tendo sido prestada pela 

firma Consdep – Engenharia e Construção, S.A. a garantia bancária nº 

GAR/07301588 no valor de 18.473,79 € destinada a garantir o valor do aditamento 

da empreitada de “Remodelação das redes de água e esgotos da Zona Histórica de 

Aljustrel” e tendo sido efetuado pagamentos de faturas às quais foi deduzido o valor 

do adiantamento, o qual já se encontra totalmente deduzido, e que por lapso dos 

serviços não foi  cancelada de imediato, torna-se necessário solicitar junto do Banco 

BPI, S.A. o cancelamento da garantia bancária pelo que se sugere que a Câmara 

delibere no sentido de solicitar o seu cancelamento. ------------------------------------------  

 --------- Antes da votação o Vereador Carlos Teles retirou-se da sala não tomado 

parte na mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade cancelar a garantia bancária, junto do 

Banco BPI, S.A., prestada pela firma Consdep – Engenharia e Construção, S.A. no  

valor de 18.473,79 €. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de janeiro, propõe o Sr. Presidente que a Câmara aprove o 

Regulamento da Feira do Campo Alentejano 2013, a realizar de 07 a 10 de junho de 

2013. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Já com a presença de todos os seus membros a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento da Feira do Campo Alentejano 2013. -------------  

   ------- ALIENAÇÃO DOS LOTES 1108 E 1108-A – SÃO JOÃO DO DESERTO -----  

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

 --------- Foi presente informação dos serviços referindo que o Sr. Henrique Manuel 

Silvério Pinção requer que lhe sejam vendidos os lotes n.º 1108 e 1108-A no Bairro 
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de São João do Deserto, em Aljustrel e inscritos na respetiva matriz predial sob os 

artigos 5656 e 5657, da freguesia de Aljustrel, onde viveu o seu pai, Manuel do 

Rosário Pinção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade alienar os prédios inscritos na 

respetiva matriz predial sob os artigos 5656 e 5657, da freguesia de Aljustrel, pelo 

valor global de 3.500,00 € a Henrique Manuel Silvério Pinção. ------------------------------ 

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

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

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

Encarnação Pereira da Silva, residente na Rua da Eirinha n.º 2, em Messejana. ------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B a Mavíldia da Encarnação 

Pereira da Silva, José Manuel Rosa de Sousa, Cátia Sofia da Silva Chainho e 

Cassandra Filipa da Silva Chainho, com a validade de 1 ano. ------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Mavíldia da 

Encarnação Pereira da Silva e respetivo agregado familiar. ---------------------------------- 

   -------- DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ---------- “No uso da competência que me é conferida pelo n.º 1 do artigo 70.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro, delego na Chefe da Unidade de Gestão Financeira, Sílvia Maria Matias 

Sebastião, as seguintes competências previstas nos artigos 68.º e 70.º do citado 

diploma, cujo desempenho se refletirá no âmbito e em conformidade com a Estrutura 

Orgânica dos serviços Municipais, publicada no Diário da República, 2ª Série, n.º 8, 

de 11 de janeiro de 2013: ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  a) Assinar toda a correspondência de mera rotina e ainda de documentos de 

mero expediente relacionados com a Unidade de Gestão Financeira; --------------------- 

 ----------  b) Responder, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, desde que 

fundamentado, aos pedidos de informação veiculados pela mesa da Assembleia 

Municipal, nas matérias referentes à sua Unidade; --------------------------------------------- 
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 ---------  c) Promover todas as ações necessárias à administração corrente do 

património municipal e à sua conservação; ------------------------------------------------------  

 ---------  d) Gerir os recursos humanos afetos à respetiva Unidade; -----------------------  

 ---------  e) Emitir certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 

processos ou documentos constantes de processos arquivados e que careçam de 

despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 

estabelecidas por lei; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  f) Praticar outros atos e formalidades de caracter instrumental necessários 

ao exercício da competência decisória do delegante.” ----------------------------------------  

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

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

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

 --------- Foi presente ofício datado de 11 de março de 2013 do Programa 

Operacional Temático – Valorização do Território – POVT a comunicar que a 

Autoridade de Gestão do POVT entendeu manter a decisão de aplicação de uma 

correção financeira de 10% sobre o montante da despesa submetida a 

cofinanciamento do contrato relacionado com a Empreitada de Construção de 

Conduta Adutor à Aldeia dos Elvas.  ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------- Foi presente informação da Srª Vereadora do seguinte teor: ----------------------  

 --------- “O Sr. José Abílio Leal e o seu agregado familiar: cônjuge Teresa Rosa A. 

Paulino e filho José António Paulino Leal, residentes na Rua 25 de Abril n.º 12, em 

Ervidel, candidataram-se no ano de 2011 ao Apoio Social para Melhorias 

Habitacionais, a referida candidatura pretendia adaptar a instalação sanitária 

existente na habitação às necessidades de saúde da Srª Teresa Rosa A. Paulino, a 

qual foi aprovada em reunião de câmara a 16/06/2011, no valor de 2.515,32 €. -------  

 --------- Considerando que a Srª Teresa Rosa A. Paulino faleceu enquanto decorria o 

processo, o município acabou por não realizar as referidas obras. ------------------------  

 --------- A 28 de fevereiro de 2013 em sessão da Assembleia Municipal, no ponto 

“Intervenção do Público”, a filha do Sr. José Leal, questionou o motivo da não 
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realização das obras. Foi respondido que não se efetuaram as referidas obras, 

devido a ter ocorrido alteração no agregado familiar, conforme acima descrito, 

colocando-se a hipótese de reavaliação do processo, ao qual a Srª D. Paulina 

considerou não ser necessário. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Neste sentido, propõe-se a não produção de efeito da deliberação da reunião 

de câmara de 16/06/2011.” --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade anular a deliberação da reunião de 

Câmara de 16/06/2011, referente ao DOC-22/12. -----------------------------------------------  

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

 ---------- 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 11:00 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 20 DE MARÇO DE 2013 
 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 

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

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

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

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

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


