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- ATA N.º 8/2016 - 

 

 ---------- Aos vinte dias do mês de abril 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 - Ratificação de despachos --------------------------------------------------------------  

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

exercício do ano de 2015--------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B4 - Alteração ao Mapa de Pessoal para 2016 -----------------------------------------  

 ---------- B5 - Arranque de oliveiras --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Informação prévia-------------------------------------------------------------------------  

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

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

valor de 992.922,54 € (Novecentos e noventa e dois mil novecentos e vinte e 

dois euros e cinquenta e quatro cêntimos).  ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- OPERAÇÃO: BENEFICIAÇÃO DE TROÇOS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE 

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

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

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

 ---------- “Procedeu recentemente este Município, através de protocolo de 

colaboração com o RE1 (Regimento de Engenharia n.º 1) assinado em 20 de março 

de 2012, ao melhoramento da rede viária rural, cujas despesas se encontravam 

inscritas nas GOP’s e orçamentos de 2012 e 2013. Dado que no âmbito do QREN - 

Programa Operacional Alentejo 2007/2013, Eixo 3 - Coesão Local Urbana - 

Regulamento Específico - Mobilidade Territorial, está a decorrer um prazo para 

apresentação de candidaturas conforme aviso de abertura n.º ALENT-60-2016-02 

em regime de aprovação condicionada em overbooking, no qual as presentes obras 
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se enquadram, determino que seja efetuada candidatura da operação que se 

designará “Beneficiação de troços da rede viária municipal do concelho de Aljustrel” -  

 ---------- 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, 30 de março de 2016. 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 2015 -----------------------------------------------  

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

 ---------- 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.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 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 2015; ---------------------------------------------------------------------------  

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

ordinária a realizar no próximo dia 29, 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 Nobre e João Mestre, aprovar os documentos de 

Prestação de Conta do Exercício de 2015 e submetê-los à Assembleia Municipal, 

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

 ---------- Os Vereadores da CDU apresentaram a seguinte declaração de voto:  --------  

 ---------- “A análise dos Documentos de Prestação de Contas do Exercício do Ano de 

2015, confirma as continuadas e desastrosas opções políticas do executivo da 

Câmara, que, mais um ano, insistem em decisões que coíbem o desenvolvimento 
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harmonioso do Concelho, ao mesmo tempo que condicionam o futuro do município, 

em muitas matérias, de forma irreversível. ---------------------------------------------------------  

  --------- Destacamos a expressiva arrecadação de receitas através dos impostos, 

com aumentos significativos muito acima do orçamentado, com taxas de execução 

acima dos 140% do previsto, somando a quantia de 2.304.124,60€. Esta realidade 

levou a que, por exemplo, enquanto a Derrama representou uma receita de 

1.156.244,00€, por sua vez o executivo insistiu em não atender à proposta dos 

vereadores da CDU em baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), o qual teve 

uma receita de 645.777,88€, o que nos leva a afirmar que não só o município 

aumentou as receitas por via dos impostos, como não utilizou parte dessa receita 

para aliviar os munícipes de outras contribuições. -----------------------------------------------  

  --------- Por outro lado, assistimos a um descontrole financeiro no ano de 2015, em 

parte, devido ao incumprimento dos pagamentos às Águas Públicas do Alentejo 

(APA), somando em 31 de Dezembro uma divida superior a 1.000.000 de euros, sem 

falar obviamente de outros fornecedores, onde se verifica um elevado volume de 

dívidas a terceiros de curto prazo, levando à assunção de mais e novos encargos, 

contribuindo assim para a asfixia financeira do Município e condicionando a sua 

capacidade de intervenção nos próximos anos, traduzindo desta forma uma enorme 

irresponsabilidade, com consequências desastrosas para a saúde financeira do 

município.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- A rubrica referente ao Orçamento Participativo, demonstra também aqui, 

uma taxa de execução muito abaixo do previsto, comprovando a fundamentação das 

dúvidas e críticas dos vereadores da CDU relativamente às intervenções previstas e 

a sua priorização. Apesar das solicitações, os vereadores da CDU continuam sem 

conhecer a relação das intervenções a realizadas pela Câmara nesta rubrica ao 

longo de 2015.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- No que concerne ao Plano Plurianual de Investimentos, comprova-se a 

tendência dos anos anteriores, muitas das ações inscritas nos documentos, e 

consideradas necessárias para o desenvolvimento e bem estar das populações, não 

passaram do campo das intenções; apesar de muitas delas serem de execução 

urgente e inadiável, tiveram um nível de execução anual nulo ou ténue. Veja-se, por 

exemplo:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- - No âmbito das requalificações urbanas, muitas foram as ações que ficaram 

sem qualquer avanço efetivo, demonstrando uma taxa de execução indigente; --------  

  --------- - No plano cultural, é notória a fraca execução, abaixo dos 50%, refletindo as 

opções do executivo, e confirmando a existência de uma estratégia cultural débil e 

pouco consistente, condicionando as potencialidades do concelho a uma visão 

limitada e pouco ambiciosa; ----------------------------------------------------------------------------  

  --------- - No que respeita ao abastecimento de água, e apesar das várias carências 

e problemas sentidos pela população relacionados com as redes de distribuição do 

concelho, a taxa execução em 2015 foi abaixo dos 50%; --------------------------------------  

 ---------- - Relativamente ao Parque da Vila de Aljustrel, os vereadores da CDU por 

várias vezes chamaram à atenção do executivo da Câmara acerca da forma como 

esta empreitada decorreu, para as constantes alterações que o executivo, por sua 

opção, realizou ao longo da construção em causa, sem discussão ou aprovação 

prévia em sede de Reunião de Câmara. Estas opções confirmam as nossas 

preocupações, acrescentaram custos atrás de custos à empreitada, por via da sua 

consequente substituição por outros trabalhos, levando a que uma obra de pouco 

mais de 500 mil euros tenha ficado acima do dobro, mais de um milhão de euros, 

demonstrando também por esta via as opções políticas deste executivo, onde ao 

mesmo tempo que apresenta “derrapagens” orçamentais destes montantes, adia 

outras importantes ações estruturantes para o Concelho; -------------------------------------  

  --------- - Em matéria de apoio à Indústria e Energia, a taxa de execução é de 22%, 

ficando por mais um ano adiadas importantes e necessárias intervenções com 

expressão na captação de investimentos para o concelho e na promoção do 

desenvolvimento equilibrado do território. A ampliação da zona industrial de Aljustrel 

e a zona de atividades económicas de Ervidel, continuam há vários anos a ser 

adiadas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- - Em matéria de conservação de vias, enquanto elemento fundamental para 

o desenvolvimento estratégico do Concelho, tem sido uma área descurada por parte 

do Executivo ao longo de 2015, e mesmo dos últimos anos, o que tem levado à 

quase inexistente manutenção das vias e caminhos, a comprovar isso sublinhamos a 

reduzida taxa de execução; ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Apesar do resultado do exercício ser positivo, do ponto de vista das ações e 

investimentos em infraestruturas e equipamentos no Concelho, o ano de 2015, 

conforme os documentos refletem, confirmando a tendência dos últimos anos, foi 

mais um ano de fraca execução, o que na prática reduziu a ação da Câmara a uma 

quase mera gestão corrente, adiando deliberadamente as intervenções estruturantes 

e necessárias para o concelho.  Podemos concluir que o executivo adiou pelo 

terceiro ano consecutivo intervenções importantes e necessárias para o 

desenvolvimento sustentável, económico e equilibrado do Concelho de Aljustrel, 

empurrando para o último ano do mandato, e simultaneamente ano de eleições 

autárquicas, todas aquelas obras que deveriam ter sido realizadas e concretizadas, 

até para benefício e usufruto da população.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Desta forma, os Vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal de 

Aljustrel, abstêm-se na votação deste Relatório e Contas de 2015.” ------------------------  

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

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

 ---------- 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 2016/2019 e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta o possa 

apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2016 --------------------------  

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

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

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

 ---------- “Considerando que, por força de situações verificadas desde o início do ano 

de 2016, nomeadamente, pedidos de reforma/aposentação, início de licenças sem 

vencimento, incapacidade de trabalhadores para as funções que habitualmente 

desempenhavam, entre outros aspetos, o atual mapa de pessoal do Município de 

Aljustrel deixou de satisfazer as necessidades e especificidades exigidas pelos 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 8 /2016  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 20 DE ABRIL DE 2016  
84 

 

 ---------- Face ao exposto, e tendo presente uma maior eficiência e funcionalidade dos 

serviços, bem como uma correta adequação aos mesmos, propõe-se ao abrigo do 

disposto no artigo 29º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho e do artigo 3º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a seguinte alteração para aprovação da Câmara 

Municipal e posterior apreciação e aprovação da Assembleia Municipal: -----------------  

 ----------  - Criação de três lugares de Assistente Operacional – Condutor de 

Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, a preencher por Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas a termo; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de três lugares de Assistente Operacional – Cantoneiro de 

Limpeza, a preencher por Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo.” -------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração ao 

Mapa de Pessoal para 2016 e submetê-la à Assembleia Municipal para que esta a 

possa apreciar e votar. -----------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B5 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1371, em que Maria Vitória 

Camacho Godinho Afonso, residente na Rua de Garvão n.º3, em Ervidel, solicita 

parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 15 oliveiras no prédio 

rústico denominado “Corte Margarida”, inscrito na matriz sob o artigo 9 da Secção T 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1697/19950824 

da freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 14/04/2016. --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1373, em que Maria Vitória 

Camacho Godinho Afonso, residente na Rua de Garvão n.º3, em Ervidel, solicita 

parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 8 oliveiras no prédio 

rústico denominado “Godinho”, inscrito na matriz sob o artigo 5 da Secção T e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 2061/19980227 da 

freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos. ------------------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 14/04/2016. --------------------------------  
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  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/08 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1372, em que Maria Vitória 

Camacho Godinho Afonso, residente na Rua de Garvão n.º3, em Ervidel, solicita 

parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 135 oliveiras no prédio 

rústico denominado “Brejo”, inscrito na matriz sob o artigo 135 da Secção U e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 7166 da freguesia 

de Aljustrel e Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 14/04/2016. ---------------------------------  

  --------- B6 - INFORMAÇÃO PRÉVIA ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 203 em que José da Silva 

Parreira, residente na Rua General Humberto Delgado n.º11, em Beja, solicita 

informação prévia acerca da viabilidade de instalação de empreendimento turístico - 

parque de campismo naturista, em Foros de Vale de Água, na freguesia de 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na pretensão do 

requerente de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 13/04/2016. -----------------  

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 62 em que Mundo Recente, Lda., 

com sede na Rua de Messejana n.º 12 em Aljustrel, requer, nos termos do disposto 

no n.º 2 do art.º 12.º do Regulamento do PDM de Aljustrel, vistoria ao prédio urbano 

sito no Monte Corta Rabos, freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos para demolição e 

posterior reconstrução. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após os esclarecimentos efetuados pelos Chefe da Divisão Técnica, a 

Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente nas obras propostas e 

ainda autorizar a demolição do prédio de acordo com o parecer da Divisão Técnica 

de 19/04/2016 e respetivo auto de vistoria. ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 291 em que Orica - Mining 

Services Portugal, S.A., com sede em Val D’Oca, em Aljustrel, requer, em 
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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 dois paióis e ampliação do 

estabelecimento de explosivos sito na Herdade do Mau Ladrão, em Val D’Oca, na 

freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a que se refere o processo de obras n.º 

28/2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

obrigar a requerente ao cumprimento do estipulado nos pereceres das entidades 

consultadas, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/04/2016. --------------    

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 407 em que António Francisco 

Estácio, residente no Sítio do Besouro, em Faro, 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 moradia unifamiliar na Rua da Escola n.º 28, em 

Jungeiros, a que se refere o processo de obras n.º 36/2015. ---------------------------------  

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

condicionado à apresentação dos esclarecimentos em falta, de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 11/01/2016. --------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 397 em que Sociedade Agro-

Pecuária Afonso e Banza, Lda., com sede no Monte da Minhota, EN2, em Aljustrel, 

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

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, aprovação do projeto de arquitetura para alteração/ampliação de 

edificação para instalação de unidade de produção, embalagem e armazenagem de 

cogumelos na Monte da Minhota, EN2, na freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a 

que se refere o processo de obras n.º 34/2015. --------------------------------------------------  

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

prejuízo do requerente ter de cumprir o estipulado nos pareceres, de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 07/04/2016. --------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/08 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1215 em que Francisco Luís 

Palmito Rodrigues e Francisco José das Dores Felício, residentes na Rua do 

Município n.º 11, em Aljustrel, requerem, 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 armazém/arrumos na Rua de São Salvador, em Aljustrel, a que 

se refere o processo de obras n.º 4/2016. ----------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 07/04/2016. -------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 15 em que Mara Isabel Ramos 

Nobre, residente na Rua Vasco da Gama n.º112-A, em Aljustrel, requer, em 

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

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 136/2014 de 09/09, autorização para 

alteração do uso do edifício sito na Avenida da Liberdade n.º61-A em Aljustrel, 

adicionando a atividade secundária de “Institutos de Beleza”. --------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 11/01/2016 e 06/04/2016. ----------------------------------  

  --------- LOTEAMENTO URBANO --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª CA/0021 datado de 3 de fevereiro de 2016 da 

EDMI - Empresa de Projetos Imobiliários, S.A. a solicitar a vistoria para efeitos de 

receção definitiva às obras de urbanização do loteamento de Cerro do Malpique.------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a receção definitiva das obras 

de urbanização do Loteamento do Malpique e libertar as respetivas garantias 

bancárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 05/AFC/16 datado de 14/03/2016 do Alvorada 

Futebol Clube a solicitar a concessão de apoio financeiro para a realização do Baile 

da Pinha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 150,00 €.  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/08 

 ---------- Foi presente carta da Associação “Pais em Rede” a solicitar a concessão de 

um subsídio por conta do subsídio anual de 2016. ----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 500,00 €.  

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

 ---------- Foi presente carta do Grupo Motard “Os Cortenhos” a solicitar a concessão 

de um subsídio para o passeio motorizado que se realiza no dia 23 de abril de 2016.  

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

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

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

 ---------- Foi presente a carta datada de 05 de abril de 2016 do Grupo Coral Feminino 

“Flores de Primavera” a solicitar a concessão de um subsídio para a comemoração 

do 37.º aniversário no dia 04 de junho de 2016. --------------------------------------------------  

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

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

  --------- NAMA - NORMAS DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO ---------------  

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

 ---------- Foi presente adenda à proposta de apoios financeiros no âmbito do NAMA - 

Normas de Apoio ao Movimento Associativo, para o ano de 2016. -------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta dos apoios 

financeiros para conceder no ano de 2016 às entidades supra identificadas, no 

âmbito das Normas de Apoio ao Movimento Associativo. --------------------------------------  

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

 ---------- AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PRÉDIO RÚSTICO EM 

REGIME DE COMPROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 1213 em que Henrique José 

Marques da Costa Pulido Pereira, residente na Avenida Marquês de Tomar n.º 76, 

4.º B, em Lisboa, e Inês Maria Marques da Costa Pulido Pereira, residente Rua 

Infante D. Pedro, lote 4, 6.º esq., em Lisboa, na qualidade de proprietários e 

herdeiros, solicitam a emissão de parecer para a transmissão, em regime de 

compropriedade, do prédio rústico, denominado “Herdade de Vale de Coelheiros”, 
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situado na freguesia de Messejana, inscrito na matriz predial sob o Artigo 31 da 

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

516/19970925, a favor de 1/3 do prédio a sue favor, na proporção de metade cada 

um, que lhe adveio por partilha de herança. --------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente e emitir parecer 

favorável à pretensão da transmissão do prédio rústico em regime de 

compropriedade, de acordo com o parecer do consultor jurídico 20 de abril de 2016. -  

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

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

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

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

 ---------- “Face à necessidade de desenvolver obras por administração direta, que 

pela sua envergadura e duração prevista, implica a afetação de profissionais de 

várias áreas a tempo inteiro, como sejam pedreiros, entre outros. Sendo que a estas 

obras, embora previstas, não se poderão afetar à mesma os Assistentes 

Operacionais (Pedreiros) em funções no Município, uma vez que esta equipa já tem 

um conjunto de trabalhos a desenvolver, previamente planeados, tanto na sede do 

concelho como nas várias freguesias. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, verificada a impossibilidade de afetação dos profissionais deste setor 

de atividade e tendo-se ponderado o facto de ser mais vantajoso, em termos 

financeiros, à Autarquia desenvolver as obras por administração direta; atendendo às 

verbas afetas ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos 

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

de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado, e, tendo em 

consideração o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. ---------------------------------------  
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 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

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

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

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

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

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

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

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

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

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

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

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

Orçamento para 2016;  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

da Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 

n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado, pelo período de um ano, para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Pedreiro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- “Face à carência de recursos humanos e ao volume elevado de trabalho no 

Cemitério Municipal, uma vez que dispomos de apenas 1 Assistente Operacional 

(Coveiro); atendendo às verbas afetas ao recrutamento de trabalhadores 

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

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

por Tempo Determinado, e, tendo em consideração o seguinte: ----------------------------  
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 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

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

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

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

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

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

Orçamento para 2016;  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

da Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 

n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado, pelo período de um ano, para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Coveiro.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/08 

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

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Tendo em consideração o facto dos Motoristas de Pesados pertencentes ao 

Mapa de Pessoal do Município de Aljustrel estarem próximos da idade limite para 

condução deste tipo de transportes; atendendo às verbas afetas ao recrutamento de 

trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Indeterminado, e, tendo em consideração o 

seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. --------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

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

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

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

Orçamento para 2016;  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

da Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 

n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta 
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Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – Condutor de Máquinas 

Pesadas e Veículos Especiais.” ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- “Nos termos do ponto n.º 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro (Pocal) “A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 

órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 

simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro 

membro deste órgão em quem ele delegue.” ------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, proponho qua a Câmara delibere a abertura de uma conta específica 

para pagamentos e recebimentos, titulada pelo Município de Aljustrel, na agência de 

Aljustrel do Millennium BCP e que a mesma seja movimentada simultaneamente 

pelo tesoureiro ou seu substituto e pelo presidente do órgão executivo ou por outro 

membro deste órgão em quem ele delegue. -------------------------------------------------------  

 ---------- Proponho ainda o encerramento de uma conta com o IBAN PT 

50003300005011874754405 do Millennium BCP, titulada pelo Município de Aljustrel, 

na agência de Évora.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a abertura de uma conta 

específica para pagamentos e recebimentos na Agência de Aljustrel do Millennium 

BCP. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO -----  

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

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

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

 ---------- “Aprovo a 4.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, 06 de abril de 2016. O 

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/08 
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 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria 

Amélia da Palma Sequeira, residente no Bairro de São João n.º 1132, em Aljustrel. --  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Amélia da Palma 

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

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

da Palma Sequeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Espírito Santo Severino, residente na Rua José Afonso, Bloco A, 1.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 Ana Maria Espírito Santo 

Severino, Manuel Custódio Narciso Severino, Henrique Manuel do espirito Santo 

Severino, Marco Daniel do Espirito Santo Severino e João Carlos do Espirito Santo 

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

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

Espírito Santo Severino e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vitória Rocha Silvino Baltazar, residente na Rua da Liberdade n.º 33, 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 Maria Vitória Rocha Silvino 

Baltazar e Ricardo Manuel Rocha Baltazar com a validade de 1 ano. ----------------------  

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

Rocha Silvino Baltazar e respetivo agregado familiar. -------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/08 

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

Fonseca da Silva, residente na Rua São João de Deus n.º 38, em Aljustrel. -------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Amélia Fonseca da Silva, 

Marcelino da silva Fonseca, Joaquim Júlio Fonseca da Silva e Micael Fonseca da 

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

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

Fonseca da Silva e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------  

  --------- CIMBAL - MANDATO ADMINISTRATIVO ----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/08 

 ---------- Pelo Sr. Presidente foi introduzido o assunto propondo que seja deliberado a 

aprovação do mandato administrativo a favor da Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CC-CIM-Baixo Alentejo) de maneira a 

que esta se constitua como entidade agregadora dos municípios que a integram e 

habilitando-a a desempenhar funções representativas nos acordos quadros previstos 

no Código dos Contratos Públicos e desenvolver o Portal das Cotações do Baixo 

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

 ---------- Tendo presente que um Acordo Quadro é o contrato celebrado entre uma ou 

várias entidades adjudicantes e uma ou mais entidades, com vista a disciplinar 

relações contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período de 

tempo, mediante a fixação antecipada dos respetivos termos, propõe-se que seja 

nomeado um interlocutor que assegure a formação e a execução de contratos a 

celebrar ao abrigo dos acordos quadros na modalidade proposta pela CCCIM- Baixo 

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

 ---------- Colocado à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o mandato 

administrativo deste Município a favor da Central de Compras da Comunidade 
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Intermunicipal do Baixo Alentejo (CC-CIM-Baixo Alentejo), cuja minuta se anexa à 

presente ata dando-se, por isso, como aqui integralmente transcrita, assim como 

nomear como interlocutor neste processo a Técnica Superior, Dr.ª Maria Clara 

Angelino Guerreiro. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 17:00 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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