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- ATA N.º 12/2014 - 

 

 --------- Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, 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  

 ---------  --------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira 

 ---------  --------------------------------------------------------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa  

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

 --------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. ------   

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

 --------- 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 - Contrato Interadministrativo de delegação de competências nas Juntas 

de Freguesia do Concelho de Aljustrel ------------------------------------------------------------  

 --------- B3 - Acordo de Execução da delegação de competências nas Juntas de 

Freguesia do Concelho de Aljustrel ----------------------------------------------------------------  

 --------- B4 - Informação prévia ----------------------------------------------------------------------  

 --------- B5 - Loteamento urbano --------------------------------------------------------------------  

 --------- B6 - Arranque de azinheiras ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- B7 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B8 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B9 - Subsídios---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B10 - 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 Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/12 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 110 da Tesouraria, referente ao dia nove do 

mês de junho do ano de dois mil e catorze, que regista um saldo em dinheiro no 

valor de 677.895,03 € (Seiscentos e setenta e sete mil oitocentos e noventa e 

cinco euros e três cêntimos).  --------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- OPERAÇÃO “PLANOS DE EMERGÊNCIA PARA O BAIXO ALENTEJO” ------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/12 

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

 ---------- “No âmbito da operação “Planos de Emergência para o Baixo Alentejo” - 

ALENT - 08-0437-FEDER-000707, liderada pela AMBAAL, e dado que se verificaram 

atrasos nos procedimentos de contratação pública, dado que algumas das 

adjudicações já realizadas foram inferiores aos valores previstos inicialmente 

(municípios de Ourique e Moura), torna-se necessário realizar a reprogramação 

temporal e financeira da operação, proposta em anexo. -------------------------------------- 
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 --------- A reprogramação em causa visa deste modo prolongar a data de conclusão 

da operação até ao dia 23/09/2014, diminuir o número de componentes da operação 

e corrigir o investimento aprovado. -----------------------------------------------------------------  

 --------- Assim, aprovo o pedido de reprogramação referido. --------------------------------  

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

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 29 de maio de 2014. O Presidente, a) assinado.” ----------------------------------  

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

 --------- B2 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE 

ALJUSTREL ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS ---------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. -------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na União de Freguesias 

de Aljustrel e Rio de Moinhos e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, 

nos termos da alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, 

a possa apreciar e votar. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- JUNTA DE FREGUESIA DE ERVIDEL -------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na Junta de Freguesias de Ervidel. ---------------------------------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia 

de Ervidel e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos termos da alínea 

m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a possa apreciar e 

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

 --------- JUNTA DE FREGUESIA DE MESSEJANA --------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/12 
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 ---------- Foi presente a proposta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na Junta de Freguesia de Messejana. ------------------------------------------ 

 ---------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia 

de Messejana e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos termos da 

alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a possa 

apreciar e votar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS ------------------------ 

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

 ---------- Foi presente a proposta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências na Junta de Freguesia de São João de Negrilhos. -------------------------- 

 ---------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia 

de São João de Negrilhos e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos 

termos da alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a 

possa apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Os Vereadores da Oposição afirmam que deverá ser tido em conta as 

especificidades de cada uma das juntas de freguesia do concelho, nomeadamente 

quanto aos meios humanos e materiais disponíveis, prevalecendo o bom senso e o 

diálogo com as Juntas. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 - ACORDO DE EXECUÇÃO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE ALJUSTREL ----------------------- 

 ---------- UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS --------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/12 

 ---------- Foi presente a proposta do Acordo de Execução de Delegação de 

Competências na União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. -------------------- 

 ---------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Acordo de Execução de Delegação de Competências na União de Freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos 

termos da alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a 

possa apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- JUNTA DE FREGUESIA DE ERVIDEL -------------------------------------------------- 
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 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/12 

 --------- Foi presente a proposta do Acordo de Execução de Delegação de 

Competências na Junta de Freguesia de Ervidel. ----------------------------------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Ervidel e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos termos da alínea m) 

do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a possa apreciar e votar.  

 --------- JUNTA DE FREGUESIA DE MESSEJANA --------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Acordo de Execução de Delegação de 

Competências na Junta de Freguesia de Messejana. -----------------------------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Messejana e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos termos da 

alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a possa 

apreciar e votar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS ------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/12 

 --------- Foi presente a proposta do Acordo de Execução de Delegação de 

Competências na Junta de Freguesia de São João de Negrilhos. --------------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do 

Acordo de Execução de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de São 

João de Negrilhos e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta, nos termos 

da alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, a possa 

apreciar e votar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Os Vereadores da Oposição afirmam que deverá ser tido em conta as 

especificidades de cada uma das juntas de freguesia do concelho, nomeadamente 

quanto aos meios humanos e materiais disponíveis, prevalecendo o bom senso e o 

diálogo com as Juntas. --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B4 - INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/12 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 120 em que Cristina Maria da 

Palma Horta, residente na Quadra da Mina n.º303, em Aljustrel, solicita informação 

prévia da viabilidade de alteração de moradia na Rua da Quadra n.º 12, em Aljustrel.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade levantar a suspensão do 

procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - LOTEAMENTO URBANO ------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 61 em que Daniel José Ramires 

Salgueiro, residente na Rua de Olivença n.º 64 em Aljustrel, 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 2 de Setembro, aprovação 

das alterações ao lote 1 a que corresponde o alvará do loteamento n.º 3/2007, sito 

na Rua de Olivença, em Aljustrel e que se encontra suspenso com a revisão do PDM 

de Aljustrel, atualmente em discussão pública. -------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade levantar a suspensão do procedimento 

e aprovar a alteração à licença de loteamento. -------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - ARRANQUE DE AZINHEIRAS ------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/12 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 50 em que Hugo José Ramos dos 

Anjos, residente na Rua da Liberdade n.º25, na Corte Vicente Anes, solicita parecer 

de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 3 azinheiras no prédio rústico 

denominado “Herdade dos Godinhos”, inscrito na matriz sob o Artigo 1 da Secção T 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 2348/20000225, 

da freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos. ------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade revogar a deliberação da Câmara, 

tomada em 21/04/2014 e notificar o requerente do teor do parecer da Divisão 

Técnica de 14/05/2014 e do consultor jurídico de 27/05/2014. ------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/12 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 130 em que António Francisco 

Estácio, residente no Sítio do Besouro, em Faro, requer em conformidade com o 

disposto nos artigos 4.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada 
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pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30/03, autorização para demolição e construção de 

moradia na Rua da Escola n.º 28, em Jungeiros. -----------------------------------------------   

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade levantar a suspensão do 

procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- CONSTRUÇÃO / INSTALAÇÃO DO QUIOSQUE NO JARDIM PUBLICO DE 

ERVIDEL -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/12 

 --------- Foi presente fax datado de 04/06/2014 da Junta de Freguesia de Ervidel a 

solicitar a isenção de controlo prévio, de acordo com o artigo 7.º, n.º 1, alínea a) do 

RJUE, do quiosque sito no Jardim da Liberdade em Ervidel. --------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade isentar a Junta de Freguesia de Ervidel 

da apresentação de projeto de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

09/06/2014 e emitir a respetiva declaração. ------------------------------------------------------  

 --------- B9 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/12 

 --------- Foi presente proposta do Gabinete de Apoio à Presidência do seguinte teor:  

 --------- “No âmbito das comemorações do feriado municipal, o município volta a 

realizar a noite das marchas populares, no dia 12 de Junho. --------------------------------  

 --------- A exemplo dos anos anteriores é necessário apoiar as comissões 

organizadoras das marchas populares no concelho, organizadas pelas seguintes 

coletividades: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Marcha Popular de Aljustrel, secção de marchas populares do Centro 

Republicano de Instrução e Recreio Aljustrelense; ---------------------------------------------  

 --------- Marcha da Freguesia de São João de Negrilhos, Grupo Etnográfico de 

Danças e Cantares “Planície Alentejana”; --------------------------------------------------------  

 --------- Marcha de Rio de Moinhos, Cocaria - Associação de Solidariedade Social de 

Rio de Moinhos; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Marcha Baeta - Messejana, Associação Engenho e Arte de Messejana.” ------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de 200,00 

€, a cada coletividade que organize marchas populares. -------------------------------------  

 --------- B10 - DIVERSOS -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ---------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/12 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Patrícia 

Alexandra Caixeirinho Ferreira, residente na Rua de Aljustrel N.º 13, em Messejana. - 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Patrícia Alexandra 

Caixeirinho Ferreira, Micael Filipe Duarte Sousa e Martha Alexandra Ferreira dos 

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

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

Alexandra Caixeirinho Ferreira e respetivo agregado familiar. ------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/12 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Tânia 

Cristina Parreira Narciso Castor, residente na Rua 1º de Maio n.º 2, em Rio de 

Moinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Tânia Cristina Parreira 

Narciso Castor, Fernando Manuel Beja Castor e Miguel Parreira Castor com a 

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

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

Parreira Narciso Castor e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/12 

 ---------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Marta Filipa 

Salmonete Farinho Lopes, residente na Rua 1º de Abril n.º 30, em Aljustrel. ------------ 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Marta Filipa Salmonete 

Farinho Lopes e David Manuel Messias Lopes com a validade de 1 ano.----------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Marta Filipa 

Salmonete Farinho Lopes e respetivo agregado familiar.-------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/12 

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

Godinho Segurado, residente na Rua 5 de Outubro n.º 9, em Carregueiro. -------------- 
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 --------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Manuel Godinho Segurado e 

Ilda Luís Teresa da Silva com a validade de 2 anos. ------------------------------------------  

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

Godinho Segurado e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/12 

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

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

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Teresa Margarida Calado 

Camolino e Sousa e Guilherme Silva Fernandes Costa com a validade de 1 ano. -----  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/12 

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

Maria Mira, residente na Rua do Castanheiro n.º 8, em Jungeiros. ------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Jesuína Maria Mira e 

Ricardo Filipe Mira Laranjinha com a validade de 1 ano. -------------------------------------  

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

Maria Mira e respetivo agregado familiar.---------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/12 

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

Carmo Rosende Dias, residente no Santinho, em Aljustrel. ----------------------------------  

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

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

Dias, Aníbal Flores Fialho Ramos, Daniela Rosende Ramos Fialho, Isabel Rosende 

Ramos, João Pedro Rosende Ramos, Luís Rosende Fialho e Hélder Rosende 

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

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

Carmo Rosende Dias e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------  
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 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/12 

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

Encarnação Pereira da Silva, residente na Rua da Eira 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, Cassandra Filipa da Silva Chainho e 

Cátia Sofia 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. ---------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/12 

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

Ramos Flores, residente no Santinho, em Aljustrel. -------------------------------------------- 

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

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

João Barão Cabeças, José António Flores Cabeças, Sara Isabel Flores Cabeças, 

Leandro Flores Cabeças, Raúl Flores Cabeças e Daniel Ramos Flores Cabeças com 

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

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/12 

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

Loução Coelho Guerreiro, residente na Rua 5 de Outubro n.º 1, em Corte Vicente 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Marsília Loução Coelho 

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

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

Loução Coelho Guerreiro. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/12 

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

Rainha Ramos, residente no Santinho, em Aljustrel. ------------------------------------------- 
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 --------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Isabel Maria Rainha Ramos, 

Carlos Garcia Ramos, António Augusto Garcia Ramos, Célia Garcia Ramos, Isa José 

Garcia Ramos e Joel Garcia Ramos com a validade de 1 ano. -----------------------------  

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

Rainha Ramos e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/12 

 --------- Foi presente o requerimento em que Tânia Cristina Parreira Narciso Castor, 

residente na Rua 1.º de Maio n.º 2, em Rio de Moinhos, requer apoio social para 

melhorias habitacionais. ------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a comparticipação de 719,55 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 719,55 €.  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/12 

 --------- Foi presente o requerimento em que Glória Maria Agostinho, residente na 

Rua General Humberto Delgado n.º 40, em Rio de Moinhos, requer apoio social para 

melhorias habitacionais. ------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a comparticipação de 505,57 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 505,57 €.  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/12 

 --------- Foi presente o requerimento em que Manuel Godinho Segurado, residente 

na Rua 5 de Outubro n.º 9, em Carregueiro, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a comparticipação de 750,30 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 750,30 €.  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/12 
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 ---------- Foi presente o requerimento em que Rogério Pratas Coelho, residente no 

Bairro de São João n.º 973, em Aljustrel, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a comparticipação de 4.182,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

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

4.182,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/12 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 229-MS-TC datado de 03 de junho de 2014 da 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, a solicitar a emissão de parecer relativo 

à abertura do Curso Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial e ao Curso 

Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente para o ano 

letivo 2014/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

novos cursos para o ano letivo 2014/2017. ------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/12 

 ---------- 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 maio 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. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- PROGRAMA DE ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL ------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/12 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Programa de Alienação dos 

seguintes prédios: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1) Prédio urbano sito no Bairro dos Algares de Baixo, Bloco A, em Aljustrel, 

na União das freguesias de Aljustrel e rio de Moinhos, designada por lote 12, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o art.º 4492 da extinta freguesia de Aljustrel e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número 3924/20121018; ------- 
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 --------- 2) Prédio urbano sito no Bairro do Plano Velho, Bloco D, em Aljustrel, na 

União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, designado por lote 25, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o art.º 4651 da extinta freguesia de Aljustrel e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número 3927/20121018.-------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa 

de Alienação de Património Municipal e respetivo edital para venda de dois prédios 

urbanos e abrir inscrições até às 17,30 horas do dia 04 de julho, em hasta pública, a 

realizar no dia 09 de julho pelas 11,00 horas. ---------------------------------------------------  

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

 --------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA --------------------------------------------------------  

 --------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que 

depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada 

pelo Presidente e Vereadores presentes.---------------------------------------------------------  

 --------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  ------------------------------------------------------  

 --------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 12:30 horas. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente 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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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 

 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
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