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- ATA N.º 3/2015 - 

 

 --------- Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 - Subsídios ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B3 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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-01/03 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 23 da Tesouraria, referente ao dia três do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, que regista um saldo em dinheiro no 

valor de 540.587,46 € (Quinhentos e quarenta mil quinhentos e oitenta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos).  -------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- LICENCIAMENTO SANITÁRIO - RUI MANUEL PALMA DUARTE --------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/03 

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

 ---------- “Conceda-se o alvará sanitário ao veículo automóvel de matrícula 64-74-VO 

para transporte e venda de peixe fresco e marisco vivo. 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, 27 de janeiro de 2015. 

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

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

  --------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES - CRUZ VERMELHA PORTUGUESA --------- 

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

 ---------- Foi presente para ratificação o Protocolo de Cedência de Instalações entre o 

Município de Aljustrel e a Cruz Vermelha Portuguesa, que tem por objeto promover a 

instalação de um Posto Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa em Aljustrel. ------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o Protocolo. ------------------------ 

  --------- PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES - APE - ASSOCIAÇÃO DE PESSOAS 

ESPECIAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/03 
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 --------- Foi presente para ratificação o Protocolo de Cedência de Instalações entre o 

Município de Aljustrel e a APE - Associação de Pessoas Especiais que tem por 

objeto promover a instalação e funcionamento da sede da associação em causa. ----  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o Protocolo. ------------------------  

  -------- B2 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- BOLSAS DE ESTUDO ---------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/03 

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

 --------- “Depois de se proceder à análise dos processos de candidatura/renovação à 

Bolsa de Estudo para o ano de letivo 2014/2015, e em conformidade com o 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, publicado no Diário da 

República n.º 203, II Série, 19/10/2010, proponho a atribuição de Bolsas de Estudo 

aos seguintes candidatos: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Ana Carolina Moreira Segurado; -------------------------------------------------------  

 ---------  - Ana Teresa Belchior Santana; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - Catarina Nilha Pires Claro; --------------------------------------------------------------  

 ---------  - Diana Isabel Costa Gomes; -------------------------------------------------------------  

 ---------  - Francisco Manuel Brissos Banza; -----------------------------------------------------  

 ---------  - Gonçalo Paulo Soeiro;--------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Inês Isabel da Cruz Bartolomeu; -------------------------------------------------------  

 ---------  - Inês Isabel Grilo Belchior; ---------------------------------------------------------------  

 ---------  - Inês Isabel Rocha Neutel; ---------------------------------------------------------------  

 ---------  - Joana Catarina Nunes Valério; ---------------------------------------------------------   

 ---------  - Joana Filipa Malveiro Silva Colaço; ---------------------------------------------------  

 ---------  - Joana Margarida Angelina Banza; -----------------------------------------------------  

 ---------  - Jorge Paulo Ramos Conduto; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - Mariana Matilde Galaio Fernandes; ---------------------------------------------------  

 ---------  - Patrícia Lourenço Higino; ----------------------------------------------------------------  

 ---------  - Paulo André Chaveiro Palma; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - Rafael Ferreira Galrito; -------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Ricardo Daniel da Silva Mestre; --------------------------------------------------------  

 ---------  - Rita Isabel Ramalho Banza;-------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Rodrigo Miguel Vicente da Luz; --------------------------------------------------------- 

 ----------  - Rui Filipe Soares Estebainha; ----------------------------------------------------------- 

 ----------  - Sofia Alexandra Guerreiro Jorge; ------------------------------------------------------- 

 ----------  - Tiago Alexandre Figueira Rosa. -------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a lista de atribuição de Bolsas 

de Estudo para o ano letivo 2014/2015. ----------------------------------------------------------- 

  --------- CARNAVAL 2014 ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Sr.ª Vereadora propôs que, à semelhança dos anos anteriores, se atribuía 

o valor de 5,00 € a cada aluno que participe no Desfile de Carnaval, que se irá 

realizar no próximo dia 13 de fevereiro. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Antes de colocado à votação, o Sr. Vereador Manuel Nobre reiterou a 

posição tomada no ano anterior, referindo que o incentivo deveria ser extensivo 

também às freguesias rurais que façam iniciativas no âmbito do Agrupamento de 

Escolas, independentemente de participarem no desfile de carnaval em Aljustrel, de 

forma a dinamizar estas iniciativas localmente e valorizar as comunidades locais. A 

dinamização das escolas rurais e das suas comunidades é também uma forma de 

combater os encerramentos de escolas. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Por sua vez o Sr. Vereador Carlos Teles referiu que é uma iniciativa que a 

Câmara Municipal realiza na sede de concelho por ser mais central, no entanto 

disponibiliza transporte aos alunos das freguesias rurais para participarem no desfile. 

 ---------- Salientou ainda que tal iniciativa não inviabiliza que depois se faça um desfile 

de carnaval na própria freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Posto à votação, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio 

no valor de 5,00 € por cada aluno que participe no desfile de carnaval em Aljustrel. --- 

  --------- B3 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- CONCURSO PÚBLICO - CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO 

DO BAR DO CINE ORIENTAL DE ALJUSTREL ----------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente, para adjudicação, o procedimento por Concurso Publico para 

“Concessão do Direito de Exploração do Bar do Cine Oriental de Aljustrel”. ------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar o procedimento por 

Concurso Publico para “Concessão do Direito de Exploração do Bar do Cine Oriental 
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de Aljustrel” a Maria José Rufino Guerreiro Estebainha pelo valor de 100,00 € anuais 

mais IVA e fixar até ao dia 19 de fevereiro para a concessionária apresentar os 

documentos de habilitações previstos nas alíneas a) e b) do artigo 81.º do Código 

dos Contratos Públicos. -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mais deliberou aprovar a minuta do contrato. -----------------------------------------   

 --------- AJUSTE DIRETO – CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM ANIMADOR PARA O GIP ----  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/03 

 --------- Foi presente a proposta referente ao ajuste direto para contratação em 

regime de prestação de serviços, na modalidade de avença, de um Animador para o 

Gabinete de Inserção Profissional - GIP. ---------------------------------------------------------  

 --------- Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, o qual é prestado com 

autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e direção do Município verificando-

se assim a inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir, e, embora a administração local se encontre 

abrangida pela aplicabilidade da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, esta 

dispensada de consultar a INA, assumindo cada entidade elencadas no n.º 1 do art.º 

15.º do D.L. n.º 209/2009 a posição de EGRA, enquanto essa não esteja constituída 

nos termos da art.º 16.º-A do mesmo diploma legal; a verba está classificada e 

cabimentada no orçamento de 2015; foi escolhido o ajuste direto, em função do 

valor, para procedimento a adotar; não se conhece qualquer grau de parentesco ou 

pessoa co quem viva em economia comum, com atuais colaboradores ou ex-

colaboradores do Município, relativamente à pessoa a convidar; ficou demonstrado a 

não aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 da art.º 2.º da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no n.º 1 do art.º 75.º da 

LOE 2015, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável vinculativo 

à proposta de início de procedimento para Contratação em Regime de Prestação de 

Serviços, na Modalidade de Avença, de um Animador para o GIP, com o previsto na 

Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, conjugada com o disposto nos n.º 5, 6 e 12 do 

art.º 75 da LOE para 2015. ---------------------------------------------------------------------------  
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  --------- AJUSTE DIRETO – CONTRATAÇÃO, EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM ASSESSOR JURÍDICO DE 

ÂMBITO GERAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajuste direto para contratação em 

regime de prestação de serviços, na modalidade de avença, de um Assessor 

Jurídico de Âmbito Geral.------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, o qual é prestado com 

autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e direção do Município verificando-

se assim a inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir, e, embora a administração local se encontre 

abrangida pela aplicabilidade da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, esta 

dispensada de consultar a INA, assumindo cada entidade elencadas no n.º 1 do art.º 

15.º do D.L. n.º 209/2009 a posição de EGRA, enquanto essa não esteja constituída 

nos termos da art.º 16.º-A do mesmo diploma legal; a verba está classificada e 

cabimentada no orçamento de 2015; foi escolhido o ajuste direto, em função do 

valor, para procedimento a adotar; não se conhece qualquer grau de parentesco ou 

pessoa co quem viva em economia comum, com atuais colaboradores ou ex-

colaboradores do Município, relativamente à pessoa a convidar; ficou demonstrado a 

não aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 da art.º 2.º da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no n.º 1 do art.º 75.º da 

LOE 2015, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável vinculativo 

à proposta de início de procedimento para Contratação em Regime de Prestação de 

Serviços, na Modalidade de Avença, de um Assessor Jurídico de Âmbito Geral, com 

o previsto na Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, conjugada com o disposto nos 

n.º 5, 6 e 12 do art.º 75 da LOE para 2015. ------------------------------------------------------- 

  --------- AJUSTE DIRETO – REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL COM O 

GRUPO D.A.M.A. PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL EM 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/03 

 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajuste direto para realização de 

espetáculo musical com o Grupo D.A.M.A. para as comemorações do 25 de Abril. ---- 
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 --------- Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, o qual é prestado com 

autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e direção do Município verificando-

se assim a inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir, e, embora a administração local se encontre 

abrangida pela aplicabilidade da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, esta 

dispensada de consultar a INA, assumindo cada entidade elencadas no n.º 1 do art.º 

15.º do D.L. n.º 209/2009 a posição de EGRA, enquanto essa não esteja constituída 

nos termos da art.º 16.º-A do mesmo diploma legal; a verba está classificada e 

cabimentada no orçamento de 2015; foi escolhido o ajuste direto, em função do 

valor, para procedimento a adotar; não se conhece qualquer grau de parentesco ou 

pessoa co quem viva em economia comum, com atuais colaboradores ou ex-

colaboradores do Município, relativamente à pessoa a convidar; ficou demonstrado a 

não aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 da art.º 2.º da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no n.º 1 do art.º 75.º da 

LOE 2015, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável vinculativo 

à proposta de início de procedimento para Realização de Espetáculo Musical com o 

Grupo D.A.M.A., com o previsto na Portaria n.º 53/2014, de 03 de março, conjugada 

com o disposto nos n.º 5, 6 e 12 do art.º 75 da LOE para 2015. ----------------------------   

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/03 

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

 --------- “De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 54.º do Orçamento do Estado 

para 2015, durante o ano de 2015, os serviços e organismos das administrações 

autárquicas não podem proceder à renovação de contratos de trabalho em funções 

públicas a termo resolutivo. --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Contudo, em situações excecionais, pode o órgão executivo autorizar a 

renovação de contratos a termo. --------------------------------------------------------------------  

 --------- Neste sentido, propõe-se que a Câmara Municipal delibere no sentido de 

autorizar a renovação, pelo período de um ano, dos seguintes contratos de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo certo: ---------------------------------------------------  

 ---------  - Contrato de trabalho celebrado com Helena Isabel Vieira da Palma, na 

categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), uma vez que esta 
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desempenha funções no Centro Escolar, onde assegura o fornecimento de refeições 

e o prolongamento de horário, sendo este um serviço de relevante interesse público, 

e alvo de descentralização de competências por parte do Ministério da Educação; ---- 

 ----------  - Contratos de trabalho celebrados com Vanda Cristina da Silva Galego, Ana 

Luísa Gonçalves Fragoso, Cristina Maria Anjos Magro Lopes e Rita Alexandra 

Salvador Felício Lopes, na categoria de Assistente Operacional (Ação Educativa), 

uma vez que estas desempenham funções nos Jardins de Infância de Montes 

Velhos, Messejana, Ervidel e Aljustrel, respetivamente, sendo estas funções também 

de relevante interesse público, uma vez que os Jardins de Infância não podem 

funcionar sem Assistentes Operacionais (Ação Educativa), sendo que estes 

contratos são celebrados ao abrigo de um Acordo de Colaboração celebrado entre o 

Município de Aljustrel, a Segurança Social e a Direção Regional de Educação do 

Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mais se informa que os encargos com as renovações em causa estão 

previstos no orçamento do município para 2015 e que se encontram cumpridos os 

deveres de informação previstos na Lei n.º57/2011, de 28 de novembro. ----------------- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/03 

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

Leonor das Dores Vidigueira, residente na Rua Dr. Manuel Joaquim Brando n.º 2, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Leonor das Dores 

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

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

das Dores Vidigueira. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Godinho Gertrudes Machado, residente no Bairro de São João n.º 994, em Aljustrel. - 
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 --------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Alieta Godinho Gertrudes 

Machado e Mário Paulo Godinho Machado com a validade de 1 ano. --------------------  

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

Godinho Gertrudes Machado e respetivo agregado familiar.---------------------------------   

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/03 

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

Francisco Luís Rosário Palma, residente no Bairro de Val d’Oca n.º 701, em Aljustrel. 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a José Francisco Luís Rosário 

Palma com a validade de 2 anos.-------------------------------------------------------------------  

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

Francisco Luís Rosário da Palma. ------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/03 

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

Pratas Coelho, residente no Bairro de São João n.º 973, em Aljustrel. --------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a José Rogério Pratas Coelho 

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

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

Pratas Coelho.-------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/03 

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

Manuel Claudino de Brito, residente na Rua Heliodoro Salgado n.º 68, 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 Claudino 

de Brito, André Manuel Manso de Brito e Beatriz Isabel Manso de Brito com a 

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

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

Manuel Claudino de Brito e respetivo agregado familiar. -------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/03 
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 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria da 

Luz Cesário, residente na Rua Luís de Camões n.º 12, 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 Maria da Luz Guerreiro 

Cesário, Manuel António Cortinha Lança Pereira, Márcio Manuel Guerreiro Pereira e 

Miguel Ângelo Guerreiro Pereira com a validade de 1 ano. ----------------------------------- 

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

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/03 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Dália Maria Varudo Frade, residente na 

Travessa Alto dos Moinhos n.º 1, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 2.815,42 €, para conforme estabelecido no artigo 5º, 

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

Habitacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.815,42 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  --------- 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/03 

 ---------- Foi presente para conhecimento o despacho do Sr. Vereador do seguinte 

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

 ---------- “Aprovo a 2.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 34.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. Aljustrel, 30 de janeiro de 2015. O Vereador, a) 

assinado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  --------- PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO -------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente ofício datado de 02/01/2015 do Vereador Manuel Camacho a 

solicitar a suspensão do mandato por um período de seis meses. -------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o pedido de suspensão e 

convocar o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista - Isabel 

Maria Martins Galope, para preencher a vaga. --------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/03 

 --------- 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 janeiro 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. ---------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/03 

 --------- Foi presente ofício de ref.ª 504 datado de 23/01/2015 da Câmara Municipal 

de Odemira a remeter a moção - Reforma da Fiscalidade Verde - Um novo regime de 

agravamento de impostos e desrespeito pelas Autarquias Locais. -------------------------  

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

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/03 

 --------- Foi presente ofício datado de 27 de janeiro da Comissão Parlamentar de 

Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a enviar cópia do Projeto de Lei 

n.º722/XII (criação da Freguesia de Rio de Moinhos, no concelho de Aljustrel, Distrito 

de Beja) e do Projeto de Lei n.º730/XII (criação da Freguesia de Aljustrel, no 

concelho de Aljustrel, Distrito de Beja), ambos da iniciativa do Partido Comunista 

Português, a solicitar a emissão de parecer por parte da Câmara Municipal de 

Aljustrel, acerca dos projetos de lei em causa. --------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável aos projetos 

de lei em causa, uma vez que vão de encontro com a posição já tomada 

anteriormente por este órgão autárquico. ---------------------------------------------------------  

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

uma vez, a listagem dos consumidores com dívidas de água ao município e a 

listagem das obras a que se refere o orçamento participativo. ------------------------------  

 --------- Questionou ainda o executivo acerca da fraca execução dos protocolos de 

descentralização de competências durante o ano de 2014, nomeadamente em 

termos de investimentos de capital. ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por fim solicitou ainda a listagem das transferências efetuadas em 2014 para 

o movimento associativo. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- 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 11:15 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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