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- ATA N.º 6/2016 - 

 

 ---------- Aos dezasseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, 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 - Proposta de Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação --  

 ---------- B2 - Arranque de oliveiras --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B4 - 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-01/06 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 51 da Tesouraria, referente ao dia quinze do 

mês de março do ano de dois mil e dezasseis, que regista um saldo em dinheiro no 

valor de 852.796,29 € (Oitocentos e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e 

seis euros e vinte e nove cêntimos).  -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO CONSELHO DE 

COORDENAÇÃO DA AVALIAÇÃO ------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/06 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a proposta do Regulamento do 

Conselho de Coordenação da Avaliação. -----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento do Conselho 

de Coordenação da Avaliação. -------------------------------------------------------------------------    

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 26, em que Fitagro Grupo, SL, 

com sede na Herdade do Sobrado, Estrada dos Gasparões, Km 6.7, em Ferreira do 

Alentejo, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 11.308 

oliveiras no prédio rústico denominado “Pedra Alva”, inscrito na matriz sob o artigo 

10 da Secção H e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

890/20000107, da freguesia de São João de Negrilhos. ----------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 07/03/2016. ---------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/06 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 381 em que Estilos Rústicos, 

Lda., com sede na Rua Vieira da Silva, n.º 80 - 1.º Esq., em Lisboa, requer, em 

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

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

do projeto de arquitetura para construção de edifício para restaurante na Rua de 

Nossa Senhora do Castelo n.º 9, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras 

n.º 33/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 02/03/2016. -------------------------------------    

 ---------- B4 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/06 

 ---------- Foi presente a proposta dos serviços do seguinte teor: ------------------------------  

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

para 2015, ainda em vigor para o ano de 2016, 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, informo o Sr. Vereador dos Recursos Humanos que estão a 

chegar ao fim os seguintes contratos a termo resolutivo certo: -------------------------------  

 ---------- - em 31 de março de 2016, os contratos de trabalho celebrados com Carlos 

Manuel Orelha Piteira, Cristiniana Palmeira Graça e Catarina Benvinda Silva 

Saragaço, na categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais), sendo que 

estes trabalhadores desempenham funções no Edifício dos Paços do Concelho, no 

Centro de Animação Infantil, e no Estádio Municipal, respetivamente. ---------------------  

 ---------- - em 4 de abril de 2016, do contrato de trabalho celebrado com Milene 

Alexandra Mendes Borralho, na categoria de Técnica Superior (Serviço Social), que 

desempenha funções no Gabinete de Ação Social e Saúde e na CPCJ de Aljustrel. --  

 ---------- Uma vez que se mantêm as necessidades identificadas a quando da 

contratação destes trabalhadores, sugiro que o Sr. Vereador proponha que a 

Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar a renovação, pelo período de um 
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ano dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo acima 

identificados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

previstos no orçamento do município para 2016 e que se encontram cumpridos os 

deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro.” ---------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a renovação pelo prazo de 

um ano, todos os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo 

acima identificados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- CANDIDATURA “EmCante” ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A tradição do Cante em Aljustrel, tanto quanto se sabe, terá tido o seu início 

nos finais do século XIX. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para que esta tradição e a história não se percam, para que se consiga atrair 

novos públicos e novos cantadores, para continuar nas próximas gerações, o 

importante é implementar um conjunto de medidas que permitam dar futuro ao 

Cante, de forma a realçar as novas dinâmicas de mudança que irão certamente 

ocorrer com a recente classificação como Património da Humanidade. Por outro 

lado, abre-se um vasto espaço de partilha e pesquisa académica, tendo como 

objetivo aprofundar os estudos sobre a História do Cante, bem como a compilação 

de um Cancioneiro das Modas que permita a salvaguarda deste património e facilite 

o intercâmbio entre as tradições polifónicas nesta “aldeia global”. Salvaguarda que 

pode passar por um crescente envolvimento da comunidade através da educação 

formal e não formal, facto que facilita também a sua transmissão entre gerações, 

atraindo novos autores e diversificando os locais tradicionais de divulgação. ------------  

 ---------- Considerando que no âmbito do Regulamento Específico “Domínio da 

sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos”, prioridade de investimento 6.3. 

Património natural e cultural do Alentejo 2020”, se encontra a decorrer um prazo para 

apresentação de candidaturas em que as medidas atrás referidas se enquadram, 

conforme aviso de abertura ALT20-14-2016-03 e dado que esta intervenção está 

inscrita nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, no Plano de 

Salvaguarda e valorização do Cante Alentejano no Concelho de Aljustrel e na 
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Estratégia de Promoção Turística do Concelho de Aljustrel, proponho que a Câmara 

delibere no sentido de ser efetuada a candidatura da respetiva operação a qual se 

designará “EmCante”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a candidatura da operação 

designada “EmCante”, no âmbito do Regulamento Específico “Domínio da 

sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos” prioridade de investimento 6.3. 

Património natural e cultural do Alentejo 2020”. --------------------------------------------------  

  --------- PROJECTO DE ALTERAÇÃO DE ARQUITETURA - REABILITAÇÃO E 

ADAPTAÇÃO DO EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA DOS EUCALIPTOS A “CASA 

DO CANTE” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/06 

 ---------- Foi presente para aprovação o projeto de alteração de arquitetura de 

reabilitação e adaptação do Edifício da Antiga Escola dos Eucaliptos a “Casa do 

Cante”, sito na Rua de Santa Bárbara, em Aljustrel ---------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de alteração - 

Reabilitação e adaptação do Edifício da Antiga Escola dos Eucaliptos a “Casa do 

Cante”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO -------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para aprovação o Protocolo de Cooperação entre o Município 

de Aljustrel e a Optica e Papelaria Silvestre, Lda. que tem como finalidade o 

estabelecimento de vantagens para os colaboradores da Câmara Municipal de 

Aljustrel e respetivo agregado familiar, na aquisição dos produtos e serviços ao 

primeiro outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Cooperação 

entre o Município de Aljustrel e a Optica e Papelaria Silvestre, Lda. ------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/06 

 ---------- Foi presente ofício datado de 12 de março de 2016, do Centro Republicano 

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

autorização para a realização da IV Maratona “Por Trilhos Mineiros”, que se realiza 

no próximo dia 20 de março. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/06 

 ---------- Foi presente e-mail de ref.ª 1657/2016 da Câmara Municipal de Ferreira do 

Alentejo a solicitar autorização para a realização de uma prova desportiva - 4.º 

Passeio BTT das Olhas, promovido pelo Centro de Recreio e Convívio das Olhas, no 

dia 24 de abril de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/06 

 ---------- 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 fevereiro 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. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO -----  

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

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

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

 ---------- “Aprovo a 3.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2016/2019, 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, 04 de março de 2016. O 

Vereador, a) assinado.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 34.º VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA - ISENÇÃO DE TAXAS ---------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/06 

 ---------- Foi presente e-mail de registo n.º 992 de Podium Events, S.A. a requerer a 

isenção do pagamento de taxas especiais de ruido e de licença de ocupação de 

espaços públicos municipais no âmbito da realização da 34.º Volta ao Alentejo, a 

decorrer entre 16 e 20 de março. ----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade isentar a Podium Events, S.A. do 

pagamento de taxas especiais de ruido e de licença de ocupação de espaços 

públicos municipais. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

LOTEAMENTO NAS TRASEIRAS DA RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO EM 

RIO DE MOINHOS; LOTEAMENTO DO MONTE BRANCO EM MONTES VELHOS; 

LOTEAMENTO NA RUA CORONEL MOURÃO EM ERVIDEL; ZONA INDUSTRIAL 

DE MESSEJANA - AGENDAMENTO DE HASTA PÚBLICA --------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para a venda 

em hasta pública dos lotes livres nos loteamentos em título. ---------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas dos 

dias 24 de março, 21 de abril, 19 de maio, 16 de junho, 14 de julho, 11 de agosto, 08 

de setembro, 06 de outubro, 03 de novembro e 30 de novembro para a venda de 

lotes, em hasta pública, a realizar nos dias 30/03/2016, 27/04/2016, 25/05/2016, 

22/06/2016, 20/07/2016, 17/08/2016, 14/09/2016, 12/10/2016, 09/11/2016 e 

07/12/2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ---------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que 

depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada 

pelo Presidente e Vereadores presentes. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 16 DE MARÇO DE 2016 
 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
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SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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