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- ATA N.º 8/2014 - 

 

 ---------- Aos vinte e um dias do mês de Abril 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 de despachos ------------------------------------------------------------- 

 ---------- B2 - Aprovação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2013 ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- B3 - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano ----------------------- 

 ---------- B4 - Nomeação do Revisor Oficial de Contas, nos termos do n.º 1 do Art.º 77 

da Lei n.º 73/2013, de 03/09 -------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- B5 - Normas de Funcionamento da Componente de Apoio à Família no 

âmbito de Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico da Rede Pública no 

Concelho --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B6 - Arranque de azinheiras ---------------------------------------------------------------  

 --------- B7 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------  

 --------- B8 - Subsídios ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B9 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------  

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

 --------- A ata da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

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

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

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

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/08 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 75 da Tesouraria, referente ao dia 

dezassete do mês de abril do ano de dois mil e catorze, que regista um saldo em 

dinheiro no valor  de 514.018,42 € (Quinhentos e catorze mil dezoito euros e 

quarenta e dois cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- OBRAS PARTICULARES - PROCESSO N.º 31/2013 - REQUERIDO POR: ANTÓNIO 

MANUEL GUERREIRO DA SILVA LEAL --------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/08 

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

 --------- “Deferido de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 31/03/2014. 

Levantar a suspensão do PDM de acordo com o parecer do Dr.º Celso Serra. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da 
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Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 03 de abril de 2014. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------- 

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

  --------- OBRAS PARTICULARES - PROCESSO N.º 6/2014 - REQUERIDO POR: BICASH, LDA.------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/08 

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

 ---------- “Deferido de acordo com os pareceres da Divisão Técnica de 26/02/2014 e 

02/04/2014. Levantar a suspensão do PDM de acordo com o parecer do Dr.º Celso 

Serra. Aplicar, desde que haja caracter obrigatório, a perequação da compensação 

prevista nos pareceres anteriores e sujeitar a acordo de pagamento. 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, 03 de abril de 

2014. O Presidente, a)assinado.”-------------------------------------------------------------------- 

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

  --------- OBRAS PARTICULARES - PROCESSO N.º 2/2012 - REQUERIDO POR: DSTELECOM 

ALENTEJO E ALGARVE, LDA. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ---------- Deferido de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 01/04/2014. 

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, 08 de abril de 2014. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------- 

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

  --------- B2 - APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2013 ---------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/08 

 ---------- O Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta:------------------------------------ 

 ----------  - Considerando que compete à Câmara Municipal nos termos da alínea i) do 

n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro “elaborar e aprovar (...) os 

documentos da prestação de contas, a submeter à apreciação e votação do órgão 

deliberativo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------  - Que compete à Assembleia Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

Art.º 25º da Lei acima citada ”(...) apreciar e votar os documentos de prestação de 

contas”, em sessão ordinária do mês de abril do ano seguinte àquele a que 

respeitam. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1 – Que a Câmara Municipal aprecie e vote os documentos de prestação de 

contas do exercício de 2013; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------  2 – Que os remeta à Assembleia Municipal para que esta em sessão 

ordinária a realizar no próximo dia 30, pelas 19,00 horas os possa apreciar e votar. --  

 --------- Colocados os documentos à apreciação dos membros da Câmara e após a 

prestação de alguns esclarecimentos, a Câmara deliberou por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores Manuel Camacho e Manuel Nobre, aprovar os 

documentos da prestação de contas do exercício de 2013 e remetê-los à Assembleia 

Municipal, para que esta os possa apreciar e votar. -------------------------------------------  

  -------- B3 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

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

 --------- Foi presente para apreciação a documentação referente ao assunto 

identificado em título. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Após apreciação dos mesmos, a Câmara no uso da competência que lhe 

confere a alínea c) do n.º 1 do Art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções 

do Plano e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta o possa apreciar e 

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

  -------- B4 - NOMEAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS, NOS TERMOS DO 

N.º 1 DO ART.º 77 DA LEI N.º 73/2013, DE 03/09 ---------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/08 

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

 --------- “Tendo em consideração a necessidade de nomear um auditor externo 

responsável pela certificação legal de contas, proponho, em conformidade com o 

disposto no n.º1 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a Câmara 

Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal a nomeação da 
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empresa Santos Pinho & Associados – Soc. Revisores, representada pelo Dr. Carlos 

Pedro Ramos dos Santos Pinho, Roc. 1186, como revisores oficiais de contas.” ------- 

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

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

  --------- B5 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA NO CONCELHO ------------------------------------ 

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

 ---------- Foram presentes para apreciação e votação as normas em título. --------------- 

 ---------- Após análise das mesmas, a Câmara deliberou por unanimidade aprofundar 

os documentos em causa e remete-los à próxima reunião de Câmara para votação. -- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/08 

 ---------- 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 não levantar a suspensão do 

procedimento, de acordo com o parecer do Consultor Jurídico datado de 01/04/2014 

e notificar o requerente do teor do mesmo. ------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/08 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 172 em que Santa Casa da 

Misericórdia de Messejana, com sede na Praça 1.º de Julho n.º 4, em Messejana, 

requer, em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de março, 

aprovação do projeto de arquitetura para alteração/ampliação do lar sito na Praça 1º 

de Julho, em Messejana, a que se refere o processo de obras n.º 14/2013. ------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/04/2014. -----------------------------------  

  -------- B8 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/08 

 --------- Foi presente carta do Movimento Vencer e Viver a solicitar um apoio 

financeiro para ajudar nas despesas com as novas instalações. ---------------------------  

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

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

  --------  ---------------------------------------------------------------------------------- DOC-11-A/08 

 --------- Foi presente carta datada de 12 de Março de 2014 do Centro Republicano 

de Instrução e Recreio Aljustrelense - Secção de BTT/Cicloturismo a solicitar um 

apoio para as despesas com o almoço no âmbito da II Maratona - Por Trilhos 

Mineiros, que se realizou no passado dia 23 de Março de 2014. ---------------------------  

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

750,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- CAMINHADA DA LIBERDADE 2014 ---------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/08 

 --------- Foram presentes as propostas apresentadas pela Cocaria - Associação de 

Solidariedade Social de Rio de Moinhos e restaurante “As Piscinas”, para o 

fornecimento de refeições da Caminhada da Liberdade a realizar no dia 27 de Abril 

de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Após abertura e análise das mesmas a Câmara deliberou por unanimidade 

adjudicar o fornecimento de refeições para a “Caminhada da Liberdade 2014” à 

Cocaria - Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos, pelo valor de 

1.125,00 € + IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/08 

 --------- Propõe o Sr. Presidente que a Câmara aprove o Programa de Concurso para 

atribuição de lugares de terrado para a Feira do Campo Alentejano 2014.---------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso 

referente a atribuição de lugares de terrado para a Feira do Campo Alentejano 2014 

e determinou a abertura do concurso. -------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/08 

 ---------- O Sr. Presidente propôs, para o preço de entrada na XIV Feira do Campo 

Alentejano, o valor de 1,50 € para o bilhete de uma entrada, de 6,00 € para bilhete 

de 6 entradas e de 5,00 € para uma pulseira de identificação (possibilita ao visitante 

a entrada e saída no certame várias vezes ao dia durante os 3 dias), sendo as 

crianças até aos 12 anos a entrada gratuita. ----------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de preços para a 

XIV Feira do Campo Alentejano.--------------------------------------------------------------------- 

  --------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO – PATROCÍNIO -------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/08 

 ---------- Foi presente ofício de referência n.º 268 datado de 07 de abril de 2014 da 

Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel que apresentou uma proposta de 

patrocínio no valor de 1.500,00 € para a XIV Feira do Campo Alentejano. ---------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio no valor de 

1.500,00 € para a XIV Feira do Campo Alentejano. --------------------------------------------- 

  --------- UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL----------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/08 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 33/2014 da Junta de Freguesia de Messejana a 

solicitar autorização para realizar o evento denominado “Atletismo em Messejana”, 

no dia 27 de abril de 2014. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

  --------- MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA 

EMPREITADA DO “ARQUIVO MUNICIPAL / NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS E 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE ALJUSTREL” ------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/08 

 ---------- Foi presente para aprovação a minuta da adenda do contrato em título. ------- 

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

  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ---------------------------------------------------  
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 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/08 

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

Manuel Sobral Diogo, residente na Rua do Cruzeiro n.º 7, em Messejana. --------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Francisco Manuel Sobral 

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

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

Manuel Sobral Diogo. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Manuel Nobre Caixeirinho, residente na Rua da Casa Grande n.º 5, em Ervidel. ------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Jorge Manuel Nobre 

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

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

Nobre Caixeirinho. --------------------------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/08 

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

Eliana de Jesus Curtinha, residente na Rua 1.º de Abril n.º 10 A, em Aljustrel. ---------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Eliana de Jesus 

Curtinha, João Curtinha Morgado, Virgílio Manuel Curtinha Morgado e José Manuel 

Amaro Morgado com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------  

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

de Jesus Curtinha e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/08 

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

Messias Ferro, residente na Rua Nova n.º 7, em Montes Velhos. --------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Francisco Messias Ferro 

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

Messias Ferro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/08 

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

Diniz Branco, residente no Largo Nossa Senhora de Fátima n.º 2, em Aljustrel. -------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Ana Cecília Diniz Branco 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Ana Cecília 

Diniz Branco. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/08 

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

Alexandra Saragaço Matos, residente no Bairro da Cruz Vermelha n.º 46, em 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Patrícia Alexandra 

Saragaço Matos, José António Merêncio, Rafael Matos Merêncio e Marco António 

Matos Merêncio com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------- 

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

Alexandra Saragaço Matos e respetivo agregado familiar. ------------------------------------ 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/08 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/08 
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 --------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Rui Pereira 

Guerreiro, residente na Travessa do Largo n.º 3, em Rio de Moinhos. --------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Rui Pereira Guerreiro, Sónia 

Maria Moreira dos Santos Guerreiro, Élio Santiago Ramos Guerreiro, Romana Isabel 

Ramos Guerreiro, Águeda Moreira Ramos Guerreiro, Francisco Ramos Guerreiro e 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Rui Pereira 

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

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/08 

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

Fernanda Correia Cavaco, residente na Rua das Forças Armadas n.º 22, 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 Élia Fernanda Correia 

Cavaco, João Manuel Vieira Estevão e João Pedro Cavaco Estevão com a validade 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Élia Fernanda 

Correia Cavaco e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/08 

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

Nunes Faria, residente na Rua Soares Victor, em Messejana. ------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Ana Paula Nunes Faria, 

Duarte Miguel Faria Filipe e João Miguel Faria Filipe com a validade de 1 ano. --------  

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

Nunes Faria e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/08 

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

Bárbara Joaquina, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 804, em Aljustrel. ---------  

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/08 

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

 ---------- “A Sr.ª Maria Antónia Reis da Silva e o seu agregado familiar: mãe Maria 

Reis Balbina, filhos Nuno Rosa, João Diogo Silva e Leonardo Reis Pereira, 

residentes no Bairro do Plano n.º 595 em Aljustrel, candidataram-se no ano de 2013 

ao Apoio Social para Melhorias Habitacionais, a referida candidatura pretendia dotar 

de condições mínimas de habitabilidade, uma habitação sita no Bairro do Plano n.º 

557 em Aljustrel, da qual a D. Maria Antónia é proprietária, uma vez que estavam a 

residir na casa da sua mãe que se tornava pequena para o número de elementos do 

agregado familiar - sobrelotação. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, foi aprovado no âmbito do programa de Apoio Social a Melhorias 

Habitacionais, em reunião de Câmara de 06/03/2013, um apoio no valor de   

4.192,22 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- No decorrer do processo, a Sr.ª D. Maria Reis Balbina, mãe da Sr.ª D. Maria 

Antónia Silva, faleceu, pelo que a família optou por ficar a residir na habitação sita no 

Bairro do Plano n.º 595 em Aljustrel. --------------------------------------------------------------- 

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

reunião de Câmara de 06/03/2013.” ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade revogar a deliberação tomada em 

reunião ordinária realizada em 06/03/2013. ------------------------------------------------------- 

  --------- TOPONÍMICA---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/08 

 ---------- Foi presente carta datada de 10/02/2014 da Casa do Benfica em Aljustrel a 

propor a atribuição do nome “Rua Eusébio da Silva Ferreira” na rua, denominada por 

“Detrás das Escolas” onde esta sediada. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta, de acordo com o 

parecer da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  --------  ---------------------------------------------------------------------------------- DOC-30-A/08 

 --------- Foi presente ofício de ref.ª 103-14 datado de 15/04/2014 da Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos a propor a atribuição do nome “Avenida 

Combatentes de Guerra” à avenida que liga a Aldeia de Baixo à Aldeia de Cima sita 

na freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos. -------------------------------------------------------------    

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/08 

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

  -------- 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 Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 19:45 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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