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- ATA N.º 19/2014 - 

 

 ---------- Aos dezassete dias do mês de setembro 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 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 -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B2 - Derrama ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 - Taxa do imposto municipal sobre imóveis----------------------------------------- 

 ---------- B4 - Participação variável no IRS---------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - Aprovação do Regulamento de venda de lotes no Loteamento junto à 

Piscina Coberta - Aljustrel (Fase A) ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B7 - 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 Técnica Superior – Mónica 

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

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

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

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/19 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 179 da Tesouraria, referente ao dia 

dezasseis do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, que regista um saldo 

em dinheiro no valor de 841.352,90 € (Oitocentos e quarenta e um mil trezentos e 

cinquenta e dois euros e noventa cêntimos).  -----------------------------------------------  

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

 --------- B1 – RATIFICAÇÃO -------------------------------------------------------------------------  

 --------- CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA --------------------------------------------  

 ---------  ---------------------------------------------------------------------------------- DOC-01-A/19 

 --------- Foi presente para apreciação e votação o Contrato de Cedência de 

Infraestrutura (Conduta Adutora ETA do Roxo - EE Rio de Moinhos) entre o 

Município de Aljustrel e AdgA - Águas Públicas do Alentejo, S.A.. -------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o Contrato de Cedência de 

Infraestrutura e submetê-lo à Assembleia Municipal para que esta o possa apreciar e 

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

  -------- B2 - DERRAMA -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/19 

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador Carlos Teles do seguinte teor: -------  

 --------- “Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma 

derrama, até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento 

de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à 
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proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento 

estável nesse território, propõe o seguinte: ------------------------------------------------------- 

 ---------- Que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

ccc) do n.º 1 do art.º 33º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º 

da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, que seja fixada para o exercício de 2014 (a 

cobrar em 2015), a taxa de derrama de 1,5%, previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), e ainda, de acordo com o n.º 4 do 

art.º 18, conjugado com o n.º 2 do art.º 16º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 

autorização para conceder isenção às empresas com um volume de negócios no ano 

anterior que não ultrapasse os 150.000 €.” ------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Manuel Camacho e Manuel Nobre, aprovar a proposta e submetê-la à Assembleia 

Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ----------------------------------------------   

  --------- B3 - TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS ------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/19 

 ---------- Foi proposta do Sr. Vereador Carlos Teles do seguinte teor: ---------------------- 

 ---------- “Considerando que, de acordo com o previsto artigo 1º do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o 

valor tributável dos prédios rústicos e urbanos situados no território português, 

constituindo receita dos Municípios onde os mesmos se encontram, por força do 

disposto no art.º 14 da Lei n.º73/2013, de 03 de setembro. ----------------------------------- 

 ---------- Considerando que cabe aos Municípios, de acordo com o estabelecido nos 

n.º4 a 8 do art.º112 do referido código, definir anualmente a taxa aplicável aos 

prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na 

alínea c) do n.º1 do supra mencionado artigo, bem como estabelecer coeficientes de 

majoração ou minoração em situações particulares. ------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que no concelho de Aljustrel existe um elevado número de 

prédios degradados, sendo manifesto o desinteresse da maioria dos seus 

proprietários pela sua reabilitação, o que consequentemente gera prejuízos para os 
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imóveis contíguos e contribui para uma imagem inadequada do parque imobiliário do 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar e submeter à 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º1 do artigo 33, conjugado 

com o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, para aprovação por aquele órgão deliberativo, a fixação das seguintes 

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano de 2015: ----------------   

 ---------  - 0,325% para os prédios urbanos previstos na alínea c) do n.º1 do artigo 

112º do  Decreto Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; ---------------------------------------   

 ---------  - Fixar a majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados, nos termos do n.º8 do artigo 112.º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de 

novembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Fixar uma redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos 

arrendados, nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de 

novembro.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Manuel Camacho e Manuel Nobre, aprovar a proposta e submetê-la à 

Assembleia Municipal para que a possa apreciar e votar. ------------------------------------  

  -------- DECLARAÇÃO DE VOTO -----------------------------------------------------------------  

  -------- Os vereadores da CDU abstêm-se na votação da Taxa do Imposto Municipal 

sobre Imóveis, tendo em conta a seguinte razão: ----------------------------------------------  

 --------- - A redução agora anunciada de 0,325% fica aquém da nossa proposta que 

julgamos que seria a mais justa de 0,3%, compensando assim as famílias que 

 viram agravada fortemente a sua carga fiscal em todas as áreas no atual ano.--------  

  -------- B4 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS ---------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador Carlos Teles do seguinte teor: -------  

 --------- “Considerando que, de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 

73/2013 de 03 de setembro, os municípios têm direito, em cada ano, a uma 

participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior, e que, de acordo com o n.º 2 do mesmo artigo, essa participação depende 
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da deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo município, propõe o 

seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Que a Câmara delibere propor à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que seja fixada para o exercício de 2015, a participação de 5% no Imposto de 

Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS).”---------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de participação 

variável no IRS e submetê-la à Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar 

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

 ---------- B5 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE VENDA DE LOTES NO 

LOTEAMENTO JUNTO À PISCINA COBERTA - ALJUSTREL (FASE A) --------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/19 

 ---------- Terminado o período de discussão pública, sem que tenha havido 

reclamações ou sugestões, foi presente o Regulamento de Venda de Lotes no 

Loteamento junto à Piscina Coberta - Aljustrel (Fase A) para apreciação e votação. -- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento de Venda de 

Lotes no Loteamento junto à Piscina Coberta - Aljustrel (Fase A) e remetê-lo à 

Assembleia Municipal, para que esta nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o possa apreciar e votar. --------------------------------           

 ---------- B6 - OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3079 em que Rui Costa de 

Almeida requer isenção da apresentação de novos projetos de especialidades 

referente ao procedimento de Comunicação Prévia n.º23/2014. ---------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade isentar o requerente de apresentação 

de novos projetos de especialidades, de acordo com os elementos apresentados e o 

parecer da Divisão Técnica de 05/09/2014. ------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/19 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 144 em que Telcabo - 

Comunicações e Electricidade, Lda., com sede na Estrada Nacional n.º 1, km 38,6, 

em Cheganças, requer, em conformidade com o disposto no Decreto-lei n.º 11/2003 

de 18 de janeiro, autorização para instalação de uma infraestrutura de suporte de 
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estação de radiocomunicações e respetivos acessórios no Monte Branco, em Montes 

Velhos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade considerar suficiente a declaração 

apresentada e aprovar o pedido de autorização para instalação de estação de 

radiocomunicações. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/19 

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 --------- “Determina o n.º2 do artigo 64º do Orçamento do Estado para 2014 que, em 

situações excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, sob 

proposta do respetivo órgão executivo, pode autorizar a abertura de procedimentos 

concursais destinados a candidatos que não possuem uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida. --------------------  

 --------- Neste sentido, deliberou a Assembleia Municipal proceder à abertura de 

vários procedimentos concursais, mediante recrutamento excecional: --------------------  

 ---------  - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico 

Superior (Proteção Civil e Higiene e Segurança no Trabalho); ------------------------------  

 ---------  - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico 

Superior (História); -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico 

Superior (Engenharia Geográfica); -----------------------------------------------------------------  

 ---------  - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, pelo prazo de um ano, para um posto de 

trabalho de Técnico Superior (Direito); ------------------------------------------------------------  

 ---------  - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, pelo prazo de um ano, para um posto de 

trabalho de Técnico Superior (Serviço Social); --------------------------------------------------  
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 ----------  - Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 

para postos de trabalho de Técnico Superior (Desporto);  ------------------------------------ 

 ----------  - Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 

para postos de trabalho de Técnico Superior (Educação); ------------------------------------ 

 ----------  - Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, 

para postos de trabalho de Assistente Operacional (Serviços Gerais). -------------------- 

 ---------- Contudo, determina o n.º3 do artigo acima referido que a homologação da 

lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses a contar da data da 

deliberação de autorização prevista no n.º2, sem prejuízo da respetiva renovação, 

desde que devidamente fundamentada. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, e uma vez que os procedimentos concursais acima identificados não 

se encontram concluído, devido ao facto de se verificar um n.º elevado de 

candidatos; por ser necessário utilizar três métodos de seleção, e porque a aplicação 

de um dos métodos de seleção em causa depende da disponibilidade de uma 

entidade externa – INA, que demora meses a pronunciar-se acerca da marcação das 

provas, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar à 

Assembleia Municipal a renovação da deliberação, para que se possa proceder à 

conclusão dos procedimentos concursais em causa.” ------------------------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submetê-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente requerimento, datado de 24/07/2014, do Sr. Paulo Jorge 

Correia da Silva, em que solicita o pagamento em prestações da casa de habitação a 

que corresponde o lote n.º25 do Bairro do Plano Velho, Bloco D, em Aljustrel, que lhe 

foi adjudicado em 09/07/2014, pelo valor de 4.640,00€. ---------------------------------------  

 ---------- Depois de analisada a situação e prestados os devidos esclarecimentos, a 

Câmara deliberou por unanimidade anular a adjudicação do imóvel em causa e 

remeter o processo aos serviços sociais, com vista a calcular a renda em regime de 

renda apoiada, com a opção de compra. ---------------------------------------------------------- 
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 ---------  ARRANQUE DE OLIVEIRAS ------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/19 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 171, em que Alberto Luís 

Cansado Constantino, residente na Rua dos Moinhos de Vento n.º16, em Ervidel, 

solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 30 oliveiras no 

prédio rústico denominados “Barroca”, inscrito na matriz sob o artigo 66 da Secção U 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1432, fls 174 

Livro B-5. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 09/09/2014. -------------------------------  

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

 --------- 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 12:00 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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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 

 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


