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- ATA N.º 4/2014 - 

 

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

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

 --------- B2 - Hasta pública - Alienação de Património Municipal ----------------------------  

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

 --------- B4 - Subsídios ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B5 - 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-01/04 

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

do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, que regista um saldo em dinheiro 

no valor de 1.087.508,48 € (Um milhão oitenta e sete mil quinhentos e oito euros 

e quarenta e oito cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- B1 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito no Largo dos Altos n.º 

8, em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 de março, notificar os proprietários/herdeiros 

conhecidos do prédio sito no Largo dos Altos n.º8, em Aljustrel, Sr.º Joaquim Ferreira 

da Luz, para, num prazo de 60 dias, proceder à demolição do referido prédio, que 

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

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

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem os proprietários/herdeiros que: - 

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

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

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

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

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

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

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

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

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

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

qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

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

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

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

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

 --------- B2 - HASTA PÚBLICA - ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL --------  

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

 --------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para alienação do prédio 

urbano sito no Bairro do Plano Novo, Bloco C, designado por lote 58, tendo a 

Câmara deliberado por unanimidade: -------------------------------------------------------------  

 --------- Adjudicar o prédio urbano sito no Bairro do Plano Novo, Bloco C, na União 

das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, designado por lote 58 a João Manuel 

Vital da Silva pelo valor de 6.126,00 € (Seis mil cento e vinte e seis euros).-------------  

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

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 134 em que João Daniel Godinho 

Costa, residente na Avenida 25 de Abril n.º 26-A, 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 30 de março, aprovação do 

projeto de alteração de edifício sito na Zona Industrial, lote 19, em Aljustrel, 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, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 17/02/2014. ------------  
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 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/04 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projeto de obras nº 1/2014, 

de que é titular José Manuel Féria Vitorino, que está em conformidade 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, de acordo com o parecer da Divisão técnica de 14/02/2014. ------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 228 em que Hugo José Ramos 

dos Anjos, residente na Rua da Liberdade n.º 25, em Corte Vicente Anes, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, aprovação do 

projeto da arquitetura para construção de telheiro no Monte do Outeiro, lote 10,em 

Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 19/2013. ----------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respetivo licenciamento, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 17/02/2014. 

 ---------- INFORMAÇÃO PRÉVIA -------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 30 em que Eduardo Maria Fialho, 

residente no Bairro de São João n.º1126, em Aljustrel, solicita informação prévia da 

viabilidade de construção de moradia no Bairro de S. João, 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 presente 

procedimento, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/02/2014. ------------ 

 ---------- B4 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente ofício datado de 29 de janeiro de 2014 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar um adiantamento no valor de 1.000,00 € por conta do 

subsídio anual. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um adiantamento no valor de 

1.000,00 € (mil euros), por conta do subsídio anual.--------------------------------------------  
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 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/04 

 --------- Foi presente carta datada de 11/02/2014 do Centro de Convívio de Val d’Oca 

a solicitar um adiantamento no valor de 2.000,00 € por conta do subsídio anual. ------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um adiantamento no valor de 

2.000,00 € (dois mil euros), por conta do subsídio anual. -------------------------------------   

  -------- B5 - DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do contrato de comodato a 

celebrar entre o Município de Aljustrel e a Associação Pais em Rede. --------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato de 

comodato. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- MINUTA DE PROTOCOLO ---------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do Protocolo de Criação da 

Plataforma de Entendimento e de Colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e 

as Câmaras Municipais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral e que assume como 

missão o reforço das dinâmicas partilhadas de promoção do desenvolvimento e 

crescimento socioeconómico regionais, em particular, no território do Baixo Alentejo 

e Alentejo Litoral. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo. ----------  

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

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

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

de Jesus Rebocho Cabeçana, residente na Rua da Adega n.º 8, em Rio de Moinhos.  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Augusta de Jesus Rebocho 

Cabeçana, José Francisco Faias de Conceição, Ana Isabel Rebocho Faias e 

Margarida Isabel Faias da Silva com a validade de 1 ano. -----------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Augusta de 

Jesus Rebocho Cabeçana e respetivo agregado familiar. ------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/04 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Lucinda 

Maria Saragaço Isidoro, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 728, em Aljustrel. -- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Lucinda Maria Saragaço 

Isidoro e Joana Isidoro Neves com a validade de 1 ano. -------------------------------------- 

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

Saragaço Isidoro e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/04 

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

Maria Laurindo Morais, residente na Rua Almeida Garrett n.º 6, em Aljustrel. ----------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Almerinda Maria Laurindo 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social Almerinda Maria 

Laurindo Morais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Fernanda Gonçalves Calhau Medeiro, residente na Travessa dos Ferreiros n.º 1, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Fernanda Gonçalves 

Calhau Medeiro com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------- 

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

Fernanda Gonçalves Calhau Medeiro. ------------------------------------------------------------- 

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

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

Conceição Barão Zacarias da Luz, residente na Rua de Montes Velhos n.º 10, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria da Conceição Barão 

Zacarias da Luz com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria da 

Conceição Barão Zacarias da Luz. -----------------------------------------------------------------  

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

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

Amália Rodrigues Toicinho, residente na Rua 25 de Abril n.º 36 A, em Ervidel. --------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Amália Rodrigues 

Toicinho, Maria da Conceição Rodrigues Rosa, João Miguel Rodrigues Pereira e 

Filipe Eduardo Rodrigues Pereira com a validade de 1 ano. ---------------------------------  

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

Rodrigues Toicinho e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------  

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

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

Sofia Cabral Belbuto, residente na Rua 5 de Outubro n.º 3, em Corte Vicente Anes.--  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Márcia Sofia Cabral 

Belbuto, Fernando Manuel Mira Romão e Alexandre Manuel Belbuto Romão com a 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Márcia Sofia 

Cabral Belbuto e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

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

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

Cristina de Oliveira Belga, residente na Travessa 25 de Abril n.º 9, em Ervidel. --------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Maria Cristina de Oliveira 

Belga, Felício de Jesus Belga, Carlos Manuel de Oliveira Belga, Maria de Guadalupe 

Belga, David Henrique Carneiro Belga e Cristiana Sofia Carneiro Belga com a 

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

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

de Oliveira Belga e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/04 
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 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria Luísa 

Figueira, residente na Rua Coronel Mourão n.º 3, em Ervidel. ------------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Luísa Figueira, José 

Augusto Matias Botas e Artur Miguel Figueira Varrasquinho com a validade de 1 ano. 

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

Figueira e respetivo agregado familiar.------------------------------------------------------------- 

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

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

Maria Silva Reis, residente na Rua Almeida Garret n.º 56, em Aljustrel. ------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Emília Maria Silva Reis e 

Catarina Sofia Reis Guerreiro com a validade de 1 ano. -------------------------------------- 

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

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

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

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

Cristina Camacho Amaro, residente na Rua Luís de Camões n.º 22, em Aljustrel. ----- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Sónia Cristina Camacho 

Amaro, Tiago Filipe Amaro Banza e Mariana Amaro Varela com a validade de 1 ano.  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Sónia Cristina 

Camacho Amaro e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------- 

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

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

Manuela dos Reis Simão Brito, residente no Bairro da Cruz Vermelha n.º 10, em 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Manuela dos Reis 

Simão Brito, António Fernandes Jesué de Brito Simão e Luís Miguel Simão de Brito   

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

Manuela dos Reis Simão Brito e respetivo agregado familiar. -------------------------------  

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

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

Manuel Pereira Matias, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 755, em Aljustrel. --  

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

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

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

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

Manuel Pereira Matias. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/04 

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

Espirito Santo Brito, residente no Bairro de Val d’Oca n.º 706, em Aljustrel. -------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Norberto Espirito Santo 

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

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

Espirito Santo Brito. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Lurdes Fragoso Rafael Charneco, residente na Rua da Igreja n.º 8-A, em Messejana.  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria de Lurdes Fragoso 

Rafael Charneco e João Manuel Rosa Charneco com a validade de 1 ano. -------------  

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

Lurdes Fragoso Rafael Charneco e respetivo agregado familiar. ---------------------------  

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

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

Ramos, residente no Bairro de São João n.º 1126 BB, em Aljustrel. -----------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Isidro Ramos, Deolinda 

Maria Fialho e Eduardo Fialho Ramos com a validade de 1 ano. ---------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Isidro Ramos 

e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Fernando da Silva Vergueiro, residente na Rua da Canada n.º 10, em Ervidel. --------- 

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. --------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Casa Santa, residente na Rua dos Moinhos de Vento n.º 7, em Ervidel. ------------------ 

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas b) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. --------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 ---------- “Tendo em consideração as competências do Município na área da Proteção 

Civil e da Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, torna-se necessário reforçar os 

recursos humanos da autarquia nesta área. ------------------------------------------------------ 

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------- 

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; ------------------------------------------------------ 
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 --------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------  

 --------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. -------------------------  

 --------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2014;  --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  -------------------------------------------------------------------------  

 --------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2014.-------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2014, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Técnico Superior – Proteção Civil e Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho mediante recrutamento excecional, em conformidade com o 

previsto no n.º2 do artigo 64º da Lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro.”-----------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/04 
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 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 ---------- “Tendo em consideração a necessidade de manter os projetos que a 

Autarquia tem em curso na área do Desporto, e por forma a que o Município não 

fique com carência de recursos nesta área, atendendo às verbas afetas ao 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado, proponho, em 

conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de 

Setembro, que procede à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei 

n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal para constituição de reserva de recrutamento para postos de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – 

Desporto, para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------- 

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; ------------------------------------------------------ 

 ---------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------- 

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. ------------------------- 
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 --------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2014;  --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  -------------------------------------------------------------------------  

 --------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2014.-------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2014, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para postos de trabalho do mapa de pessoal 

desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Desporto, para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, 

mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do 

artigo 64º da Lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/04 

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

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

 --------- “Por forma a assegurar o funcionamento do Julgado de Paz, torna-se 

necessário proceder à contratação de 1 Técnico Superior na área de Direito. Assim, 

atendendo às verbas afetas ao recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 

aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Determinado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo 

período de um ano, para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior (Direito) com fundamento na 
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alínea i) do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro. -------------------------------- 

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------- 

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; ------------------------------------------------------ 

 ---------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------- 

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. ------------------------- 

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2014;  -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2014. ------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2014, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para dois postos de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Direito, para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, 
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mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do 

artigo 64º da Lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/04 

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

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

 --------- “Tendo em consideração a necessidade de manter os projetos que a 

Autarquia tem em curso na área da Educação, como sejam a Universidade Sénior, o 

Animasénior, e por forma a que o Município não fique com carência de recursos 

nesta área, atendendo às verbas afetas ao recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa 

de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Determinado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do 

Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que 

se proceda à abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento para postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal 

na categoria de Técnico Superior – Educação, para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado. ----------------------------------------------------  

 --------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------  

 --------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; -----------------------------------------------------  

 --------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------  

 --------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 
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dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. ------------------------- 

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2014;  -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2014. ------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2014, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para postos de trabalho do mapa de pessoal 

desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Educação, para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, 

mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do 

artigo 64º da Lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro.”------------------------------------------- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/04 

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

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

 ---------- “Tendo em consideração os projetos em curso na área social, 

nomeadamente, o Plano de Desenvolvimento Social, a Rede Social, as melhorias 

habitacionais, a Loja Social, o Voluntariado, a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens, o atendimento e encaminhamento de pessoas carenciadas, entre outros, e a 

carência de recursos humanos a desenvolver trabalhos nesta área. Atendendo às 

verbas afetas ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos 

de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade 

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado, proponho, 
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em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de 

Setembro, que procede à adaptação à administração autárquica do disposto na Lei 

n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Técnico Superior (Serviço Social) com fundamento na alínea i) do n.º1 

do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado 

pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro. ---------------------------------------------------------  

 --------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------  

 --------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento do 

Julgado de Paz; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------  

 --------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. -------------------------  

 --------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2014;  --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2014. ------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2014, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Técnico Superior (Serviço Social), mediante recrutamento excecional, 

em conformidade com o previsto no n.º2 do artigo 64º da Lei n.º83-C/2013, de 31 de 

dezembro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/04 

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

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

 ---------- “Tendo em consideração a necessidade de trabalhadores para a realização 

de tarefas de arrumação e distribuição, trabalhos de montagem, desmontagem e 

conservação de equipamentos, e de outras tarefas de carácter manual exigindo 

principalmente esforço físico, em diversos equipamentos da Câmara Municipal de 

Aljustrel, tendo ainda em atenção as verbas afetas ao recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa 

de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

a Termo Resolutivo Certo, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º 

do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que 

se proceda à abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupação de postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), com fundamento na alínea h) 
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do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro. --------------------------------------------  

 --------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------  

 --------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento do 

Julgado de Paz; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------  

 --------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. -------------------------  

 --------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2014;  --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  -------------------------------------------------------------------------  

 --------- e) o recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2014.-------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2014, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento, na modalidade de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo 

período de um ano, para ocupação de postos de trabalho do mapa de pessoal desta 
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Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), 

mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do 

artigo 64º da Lei n.º83-C/2013, de 31 de dezembro.”------------------------------------------- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-36/04 

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

 ---------- “Com vista à regularização de toda a sinalização vertical existente no 

concelho de Aljustrel, propõe-se que a Câmara Municipal, aprove a listagem em 

anexo, onde se encontram todos os sinais devidamente identificados e a freguesia a 

que pertencem. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- De referir ainda, que para cada sinal, para além de ter sido identificada a sua 

designação, foi-lhe atribuído um código, constituído por uma letra que simboliza a 

categoria do sinal e um número único e sequencial dentro de cada uma das 

categorias identificadas. A posição geográfica de cada sinal permite conhecer 

inequivocamente a sua posição no terreno, apresenta-se sob a forma de 

coordenadas geográficas, que se expressam em termos de latitude e de longitude, o 

sistema de coordenadas utilizado foi o sistema de referência geodésico global - 

WGS84 (EPSG: 4326).” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- ALIENAÇÃO DE LOTES – BAIRRO DO PLANO E ALGARES ------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-37/04 

 ---------- Foi presente carta datada de 12 de fevereiro de 2014, em que Maria Isabel 

Pereira da Costa Revez, residente no Bairro do Malpique, lote 12, em Aljustrel, 

requer que lhe seja autorizada a venda da casa de habitação a que corresponde o 

lote 41 do Bairro do Plano Novo, Bloco A, em Aljustrel. --------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar o prédio urbano sito no 

Bairro do Plano Novo, Bloco A, designado por lote 41, inscrito na respetiva matriz 

predial urbana da extinta freguesia de Aljustrel sob o art.º 4630 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 3953 a Maria Isabel Pereira da Costa 

Revez, pelo valor de 5.635,00 € (Cinco mil seiscentos e trinta e cinco euros), 
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sujeitando o mesmo a um ónus de inalienabilidade pelo prazo de 5 anos a contar da 

data da realização da escritura de compra e venda. -------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-38/04 

 --------- Foi presente carta datada de 12 de fevereiro de 2014, em que David da 

Costa Revez informa que desiste da compra do lote 68 do Bairro do Plano Novo em 

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

 --------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade anular a 

adjudicação do lote 68 do Bairro do Plano Novo em Aljustrel, a David da Costa 

Revez.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- MOÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-39/04 

 --------- Foi presente ofício de ref.ª 369, datado de 30 de janeiro de 2014 da Câmara 

Municipal de Elvas a solicitar que se aprove a Moção em Defesa dos doentes 

Oncológicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Antes de se terminar a reunião o Sr. Vereador Manuel Nobre questionou o 

Sr. Presidente da Câmara acerca da questão das 35 horas semanais. -------------------  

 --------- O Sr. Presidente da Câmara informou que a Câmara Municipal de Aljustrel 

está a articular com outras câmaras, nomeadamente, Barrancos e Castro Verde, no 

sentido de se tomar uma posição concertada, elaborando um documento conjunto 

em termos de despacho interno. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Pode-se dizer que na próxima semana o Município de Aljustrel regressará às 

35 horas semanais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Sr. Vereador Manuel Nobre questionou ainda o executivo acerca da 

implementação do SIADAP na câmara municipal, pois saiu recentemente as novas 

regras para o despedimento por justa causa por inadaptação ao posto de trabalho, 

em que o 1º requisito para esse despedimento, consiste exatamente na avaliação de 

desempenho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Sr. Vereador Carlos Teles informou que a última avaliação foi feita em 

2011, e que o ano de 2012 se encontra quase concluído. No entanto a Câmara 

Municipal está a tomar medidas no sentido de agilizar o processo. ------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 4 /2014  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014  
55 

 

 ---------- Os Vereadores da CDU questionaram ainda o executivo acerca da existência 

de amianto na cobertura do edifício do Bloco C da EB2,3 Dr. Brito Camacho. ----------- 

 ---------- O Sr. Presidente referiu por sua vez que iria questionar a escola bem como a 

DGeSTe acerca disso. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim foi entregue pelos Vereadores da CDU uma tomada de posição 

intitulada “Cinco meses depois de inaugurado, o Centro Escolar de Aljustrel continua 

inacabado.” com o seguinte teor:  ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Fez na passada segunda-feira, dia 17 de Fevereiro, 5 meses que foi 

inaugurado oficialmente o Centro Escolar Vipasca, o qual continua a aguardar 

soluções para os vários problemas de construção e de outra ordem e que continuam 

por resolver. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após os vários apelos e preocupações transmitidas por pais, encarregados 

de educação, professores e educadores, após constatação no local os vereadores 

da CDU eleitos na Câmara Municipal de Aljustrel alertam para as seguintes 

situações, que se arrastam desde a sua abertura e que requerem resolução urgente:  

 ---------- Poucas semanas depois da sua entrada em funcionamento, ruíram alguns 

equipamentos estruturais, destinados à proteção do sol e do calor, chegando a 

serem removidos na sua totalidade por questões de segurança. Sendo esta obra um 

investimento de perto de 2 milhões de euros, fica a dúvida se a solução é esta;  ------- 

 ---------- Não estando ainda a funcionar os equipamentos de climatização, durante 

todo o Outono e agora durante o Inverno, o frio dentro das salas de aula e 

corredores toma conta dos alunos, docentes e pessoal não docente, prejudicando 

em grande parte as atividades letivas; ------------------------------------------------------------- 

 ---------- No verão, o calor dentro do edifício, nomeadamente nas salas de aula, irá 

ultrapassar largamente os valores recomendados, conforme se pode comprovar 

aquando do início do ano letivo; --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O elevador existente no edifício não funciona; ----------------------------------------- 

 ---------- Os equipamentos para aquecimento de água continuam sem funcionar, 

levando a grandes transtornos de funcionamento, com particular incómodo para as 

crianças do pré-escolar que recorrem com frequência à higienização; -------------------- 
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 --------- Não existem espaços cobertos adequados, o que causa grandes 

constrangimentos, principalmente no inverno, onde nos dias de chuva, mais de 2 

centenas de alunos, aglomeram-se nos corredores; -------------------------------------------  

 --------- O pessoal não docente tem de recorrer à colocação de aquecedores nos 

corredores onde realizam tarefas de vigilância; -------------------------------------------------  

 --------- O sistema de ventilação das salas de aula não funciona, o que cria 

ambientes abafados e sem circulação de ar durante todo o período letivo, com as 

devidas consequências para a saúde pública; --------------------------------------------------  

 --------- As salas de aula do primeiro ciclo são desadequadas à quantidade de alunos 

que comportam, 25 e 26 alunos, em conjunto com o mobiliário, o que dificulta a 

prática pedagógica e o apoio, sempre que as docentes tenham de circular pela 

exígua sala de aula. Ora, tratando-se de um equipamento construído de raiz e para 

um fim determinado, dificilmente compreendemos estas opções; --------------------------  

 --------- As salas do pré-escolar estão mal dimensionadas e equipadas com 

mobiliário denso que condicionam em muito, a realização de atividades lúdicas e 

pedagógicas em condições adequadas; ----------------------------------------------------------  

 --------- As crianças de 3, 4 ou 5 anos têm de conviver, na sua sala de aula com 

equipamentos em metal com ângulos inadequados, como por exemplo, as cortinas 

anti-fogo instaladas nas janelas das salas de aula, que carecem de proteção urgente; 

 --------- Insuficiência de placards para afixação de trabalhos dos alunos nas salas de 

aula; ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Insuficiência de bancos nos recreios, em particular junto aos equipamentos 

lúdicos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Existem buracos no pavimento do espaço exterior, destinado ao recreio e 

alguns restos de obras em determinados locais, ainda por remover; ----------------------  

 --------- O espaço exterior é exíguo e notoriamente insuficiente para, em período de 

recreio, acolher o grande número de alunos que ali se concentra. -------------------------  

 --------- Os vereadores apelam à resolução das situações apontadas, para que as 

condições de trabalho e de desenvolvimento das atividades letivas sejam adequadas 

e dignas das 2 centenas de alunos e dos profissionais que ali convivem.  

 --------- Em nossa opinião, estas situações deveriam ter sido acauteladas antes da 

sua apressada inauguração, em vésperas de eleições, por forma a garantir a 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 4 /2014  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014  
57 

 

qualidade da educação no concelho. Assim e sublinhando o exagerado espaço de 

tempo já decorrido (5 meses) para a resolução de todas estas situações, exigimos a 

imediata regularização das condições do Centro Escolar Vipasca. ------------------------- 

 ---------- Afirmamos desde já que continuaremos a desenvolver esforços e diligencias 

para inverter estas lamentáveis situações, de modo a que sejam tomadas medidas 

para as correções necessárias.” --------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------------------------------------------------ 

 ---------- 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 Sr. Presidente encerrada a 

reunião eram 11:30 horas.  --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

a reunião eram 11:30 horas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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