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- ATA N.º 12/2015 - 

 

 ---------- Aos nove dias do mês de junho 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 Nobre Rodrigues Rosa  

 ----------  ---------------------------------------------- Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

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

 ----------  -------------------------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre  

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

 ---------- 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 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 - Certidão de destaque ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- B4 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

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

 ---------- B6 - Subsídios---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B7 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 109 da Tesouraria, referente ao dia oito do 

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

de 701.894,17 € (Setecentos e um mil oitocentos e noventa e quatro euros e 

dezassete cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- TRANSMISSÃO DE PRÉDIOS RÚSTICOS - REQUERIDO POR MARIA DAS DORES NOBRE 

PEIXEIRO PAIS FIGUEIRA ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

do art.º 35.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à consideração da Câmara para 

ratificar. Aljustrel, 29 de maio de 2015. O Presidente, a)assinado.” ------------------------- 

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

 ---------- B2 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS -------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 161, em que Mariana Carneiro 

Mata e Maria Filomena Carneiro Elias Marques, residentes na Rua do Município n.º8, 

em Aljustrel, solicitam parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 16 

oliveiras no prédio rústico denominado “Balsa”, inscrito na matriz sob o artigo 75 da 
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Secção B e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

1106/20090506. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 02/06/2015. -------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 160, em que Mariana Carneiro 

Mata e Maria Filomena Carneiro Elias Marques, residentes na Rua do Município n.º8, 

em Aljustrel, solicitam parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 2 

oliveiras no prédio rústico denominado “Balsa”, inscrito na matriz sob o artigo 74 da 

Secção B e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

83/19860205 . -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 02/06/2015. -------------------------------- 

 ---------- B3 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/12 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 64 em que João Manuel Korrodi da 

Silva Gravato, residente na Avenida do Brasil n.º 15, 2.º E, em Lisboa, requer, na 

qualidade de proprietário, autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

com a área coberta de 59,92 m2 e área descoberta de 0,00 m2 do prédio urbano sito 

no Beco da Esperança n.º 3 e 5, em Aljustrel, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 3431/20081008 e inscrito na respetiva matriz predial 

urbana sob o artigo 3907, da freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, ao abrigo do 

disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. -------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 27/05/2015. -------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 ---------- B4 - OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 126 em que Dragados, CME - 

Empreitada Roxo-Sado, ACE com sede na Avenida Duque de Ávila n.º 46, 7.01, em 

Lisboa requer a licença para a instalação do estaleiro de apoio à obra, sito no recinto 

da feira, em Montes Velhos. -------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Antes de se passar à votação os Vereadores da CDU salientaram a 

preocupações apontadas no parecer técnico. ---------------------------------------------------- 

 ---------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade autorizar a instalação 

de estaleiro de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 25/05/2015. ---------------- 

 ---------- B5 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua Branco 

Rodrigues n.º 10, em Aljustrel, do qual são herdeiros/proprietários conhecidos 

Arminda Palma de Jesus, Manuel Palma de Jesus, Bernardete Palma de Jesus, 

Faustino Palma de Jesus, Maria Odete Costa e Idália Palma de Jesus Gomes, já se 

encontrava em estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e 

para a segurança das pessoas, deliberou a Câmara Municipal em 26/11/2014, 

ordenar os herdeiros/proprietários para procederem às obras de reparação do imóvel 

pelo prazo de 90 dias. Passado o referido prazo sem que o imóvel tenha sido 

reparado, e verificando-se que o seu estado de degradação se agravou, propõe-se 

que os serviços técnicos façam nova vistoria para determinar da realização de obras 

de conservação ou de demolição, nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e 

n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. ---------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, 

Engenheiro Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma 

para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros conhecidos da data da 

sua realização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua Almeida Garrett 

n.º 54, em Aljustrel, do qual são herdeiros/proprietários conhecidos João Baião, 

António Baião e Maria Augusta Baião, já se encontrava em estado de degradação, 

oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, deliberou a 

Câmara Municipal em 29/05/2013, ordenar os herdeiros/proprietários para 

procederem às obras de reparação do imóvel pelo prazo de 180 dias. Passado o 
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referido prazo sem que o imóvel tenha sido reparado, e verificando-se que o seu 

estado de degradação se agravou, propõe-se que os serviços técnicos façam nova 

vistoria para determinar da realização de obras de conservação ou de demolição, 

nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 09 de setembro. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, 

Engenheiro Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma 

para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros conhecidos da data da 

sua realização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito no Largo de Santo 

António n.º 5, em Aljustrel, do qual são herdeiros/proprietários conhecidos Antero 

Beltrão Fernandes e Maria Luísa de Oliveira Afonso Beltrão Fernandes, já se 

encontrava em estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e 

para a segurança das pessoas, deliberou a Câmara Municipal em 31/10/2007, 

ordenar os herdeiros/proprietários para procederem às obras de reparação do imóvel 

pelo prazo de 90 dias. Passado o referido prazo sem que o imóvel tenha sido 

reparado, e verificando-se que o seu estado de degradação se agravou, propõe-se 

que os serviços técnicos façam nova vistoria para determinar da realização de obras 

de conservação ou de demolição, nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e 

n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. ---------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, 

Engenheiro Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma 

para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros conhecidos da data da 

sua realização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua Cândido dos 

Reis n.º 20, em Aljustrel, do qual são herdeiros/proprietários conhecidos Armando 
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Lopes D’Aboim Inglês, Mariana Paula Lobo D’Aboim Inglês e Aboim Inglês, Lda., já 

se encontrava em estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e 

para a segurança das pessoas, deliberou a Câmara Municipal em 26/11/2014, 

ordenar os herdeiros/proprietários para procederem às obras de reparação do imóvel 

pelo prazo de 90 dias. Passado o referido prazo sem que o imóvel tenha sido 

reparado, e verificando-se que o seu estado de degradação se agravou, propõe-se 

que os serviços técnicos façam nova vistoria para determinar da realização de obras 

de conservação ou de demolição, nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e 

n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro. ---------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, 

Engenheiro Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma 

para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros conhecidos da data da 

sua realização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/12 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 12 datado de 25/05/2015 da Sociedade 

Columbófila Aljustrelense a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às 

despesas com a realização de um leilão de borrachos no dia 27 de junho de 2015. --- 

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

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

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

 ---------- CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO BAR DO JARDIM PÚBLICO DE 

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

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

 ---------- Foi presente para aprovação o programa de concurso e o caderno de 

encargos referente ao procedimento do concurso público para adjudicação de 

concessão do direito de exploração do Bar do Jardim Público de Aljustrel. --------------- 

 ---------- Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de Aljustrel referiram que “não 

tendo conhecimento de todas as alterações introduzidas pelo Executivo Municipal ao 
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projeto inicial do Jardim, não será com propriedade plena que tomamos posição 

sobre o mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Contudo, apelamos para que o concurso proposto para a concessão do, agora 

apresentado Bar do Jardim, seja suficientemente claro e esclarecedor, de forma a 

garantir a igualdade de informação e de esclarecimentos a todos os interessados na 

concessão.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o caderno de encargos e 

respetivo edital para a Concessão de Exploração do Bar do Jardim Publico de 

Aljustrel e dar início ao procedimento.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Carmo Pinto do Nascimento, residente na Rua das Forças Armadas n.º 14, em Corte 

Vicente Anes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria do Carmo Pinto do 

Nascimento, José Duarte Garcia, José Ricardo do Nascimento Garcias, José Ângelo 

do Nascimento e Idílio do Nascimento Garcia com a validade de 1 ano. ------------------ 

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

Carmo Pinto do Nascimento e respetivo agregado familiar. ----------------------------------  

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

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

Marques Magalhães, residente na Rua da Escola  n.º 14, em Jungeiros. ----------------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Vivien Marques Magalhães 

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

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

Marques Magalhães. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cristina Camacho Amaro, residente na Rua José Afonso, Bloco A - 2.º Esq., 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-17/12 

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

Silva Batista Garcias, residente na Rua Heliodoro Salgado n.º 9, em Aljustrel. ---------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Alda da Silva Batista 

Garcias, Dionísio António Parreira Garcias e Raquel Sofia Batista Garcias com a 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Alda da Silva 

Batista Garcias e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------- 

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

 ---------- Antes de terminar a reunião o Sr. Vereador Carlos Teles referiu que esta 

Câmara Municipal está a ponderar a possibilidade das Juntas de Freguesia 

passarem doravante a efetuar as leituras dos consumos de água nas freguesias de 

Ervidel, Messejana, Rio de Moinhos e S. João de Negrilhos. Esta mudança tem 

como objetivo melhorar os serviços prestados aos munícipes, nomeadamente 

passando a ter condições de faturar com base na leitura real todos os meses, ao 

invés do que acontece atualmente em que alternadamente se fatura por estimativa. -- 
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 ---------- Face a esta proposta os vereadores da CDU salientam as seguintes 

preocupações: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Os valores envolvidos, segundo os dados facultados nesta operação, 

ascendem a 3.000,00 € (três mil euros anuais), ou seja: 750,00 €/ano por freguesia, 

valor manifestamente exíguo para  cada junta de freguesia, contudo o somatório dos 

valores envolvidos nas quatro juntas, será um bom contributo para a Câmara 

assegurar o serviço criando um novo posto de trabalho; -------------------------------------- 

 ---------- - As eventuais falhas de leituras que porventura possam ocorrer e efetuadas 

pelas Juntas de Freguesias, não poderão ser assacadas a quem de agora em diante 

as efetuem, ou seja, a Câmara é a entidade que presta o serviço, logo, tem que na 

sua plenitude, assumir todos os eventuais erros que possam ocorrer e dirimi-los caso 

o entenda. Porém, sendo as juntas a efetuar esta operação (leituras de consumos) 

como é que a Câmara poderá efetuar a respetiva fiscalização a uma entidade 

exterior e não sob a sua responsabilidade. ------------------------------------------------------- 

 ---------- Desta forma, propõe que a Câmara mantenha o total controlo desta 

operação, para o efeito contratando um funcionário que satisfaça a lacuna agora 

detetada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto o Vereador Carlos Teles referiu que o executivo só está a 

ponderar adotar esta medida porque está limitado, pela lei, na contratação de 

recursos humanos. Como os vereadores sabem os sucessivos orçamentos de 

estado têm vindo a impor uma diminuição do quadro de pessoal, pelo que se torna 

extremamente difícil contratar novos funcionários e cumprir as cotas impostas. -------- 

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

 ---------- 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 12:30 horas. -------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 09 DE JUNHO DE 2015 

 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
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