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- ATA N.º 14/2016 - 

 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de junho 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 15,00 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 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - 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-01/14 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 121 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

sete do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 824.809,71 € ( Oitocentos e vinte e quatro mil oitocentos e 

nove euros e setenta e um cêntimos ).  ----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- UTILIZAÇÃO DAS REDES VIÁRIAS MUNICIPAIS - REQUERIDO POR JUNTA DE FREGUESIA 

DE ERVIDEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/14 

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

 ---------- “Não existe inconveniente na utilização da rede viária municipal. 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, 17 

de junho de 2016. O Presidente, a) assinado.” ----------------------------------------------------  

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

  --------- OBRAS PARTICULARES - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO - 

REQUERIDO POR BRUNO DOS SANTOS SARDINHA GRANCHO ------------------------------------------  

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

 ---------- 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, 16 de junho de 2016. O Presidente, a) assinado.” ------------------------  

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

  --------- B2 - OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/14 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1800 em que Isidro Ramos, 

residente no Bairro de São João do Deserto n.º 1126, 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 construção de um jazigo, no Cemitério Municipal de 

Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 09/2016. -----------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 17/06/2016. -------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/14 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1719 em que Daniel José Anjos 

Palma, residente na Rua Infante D. Henriques n.º 36, 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 construção de edifício para instalação de industria, na 

Zona Industrial de Messejana, lote 9, a que se refere o processo de obras n.º 

08/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 21/06/2016. -------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALICAÇÃO URBANA DOS BAIRROS 

MINEIROS DO PLANO E ALGARES” --------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/14 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 4/2016 referente à empreitada em título que visa 

obter autorização para aprovação do projeto, a memória descritiva, o plano de 

segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e a elaboração do 

programa de concurso e caderno de encargos com vista à abertura do procedimento 

por concurso público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a apresentação e os esclarecimentos efetuados pelo Sr. Presidente a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto, a memória descritiva, o plano 

de segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
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demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e determinar aos 

respetivos serviços a elaboração do programa de concurso e caderno de encargos 

com vista à abertura do procedimento por concurso público.----------------------------------   

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALICAÇÃO URBANA DO BAIRRO MINEIRO DE 

SÃO JOÃO DO DESERTO” ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/14 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 11/2016 referente à empreitada em título que 

visa obter autorização para aprovação do projeto, a memória descritiva, o plano de 

segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e a elaboração do 

programa de concurso e caderno de encargos com vista à abertura do procedimento 

por concurso público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a apresentação e os esclarecimentos efetuados pelo Sr. Presidente a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto, a memória descritiva, o plano 

de segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e determinar aos 

respetivos serviços a elaboração do programa de concurso e caderno de encargos 

com vista à abertura do procedimento por concurso público.----------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “REQUALICAÇÃO URBANA DO TROÇO CENTRAL DA 

AVENIDA DA LIBERDADE - FASE I” ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente a proposta n.º 12/2016 referente à empreitada em título que 

visa obter autorização para aprovação do projeto, a memória descritiva, o plano de 

segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e a elaboração do 

programa de concurso e caderno de encargos com vista à abertura do procedimento 

por concurso público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a apresentação e os esclarecimentos efetuados pelo Sr. Presidente a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto, a memória descritiva, o plano 

de segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e determinar aos 
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respetivos serviços a elaboração do programa de concurso e caderno de encargos 

com vista à abertura do procedimento por concurso público. ---------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA AO 

CARREGUEIRO E RESERVATÓRIO” -------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/14 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 13/2016 referente à empreitada em título que 

visa obter autorização para aprovação do projeto, a memória descritiva, o plano de 

segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e a elaboração do 

programa de concurso e caderno de encargos com vista à abertura do procedimento 

por concurso público. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a apresentação e os esclarecimentos efetuados pelo Sr. Presidente a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto, a memória descritiva, o plano 

de segurança e saúde, o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, o mapa de trabalhos, as medições, o orçamento e determinar aos 

respetivos serviços a elaboração do programa de concurso e caderno de encargos 

com vista à abertura do procedimento por concurso público. ---------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA -------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/14 

 ---------- Foi presente informação interna n.º 393 datada de 26/06/2016 referente à 

empreitada em título, a informar que decorre mais um ano após a receção provisória 

pelo que poderá proceder-se à liberação de mais 30 % da caução, conforme a alínea 

b) do n.º 2 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. ----------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a liberação da caução de 

acordo com a informação dos serviços. -------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/14 

 ---------- Foi presente carta datada de 16/06/2016 do Grupo Etnográfico de Danças e 

Cantares “Planície Alentejana” de Montes Velhos a solicitar a concessão de um 

subsídio para fazer face às despesas com a realização do XX Encontro Nacional de 

Folclore a Mega Açorda. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de  

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

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

 ---------- Foi presente carta datada de 05/06/2016 do Rancho Folclórico “Verdes 

Campos de Jungeiros” a solicitara a concessão de um subsídio para fazer face às 

despesas com a realização do 15.º Festival de Folclore no dia 2 de julho. ----------------  

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

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

  --------- B5 - DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- PROTOCOLO ENTRE A SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 

(SPA) E O MUNICÍPIO DE ALJUSTREL -----------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/14 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do Protocolo a celebrar 

entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município de Aljustrel. ----------------------  

 ---------- Após a apresentação e os esclarecimentos efetuados pelo Sr. Vereador 

Carlos Teles a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo a 

celebrar entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município de Aljustrel. ----------  

  --------- NORMAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO 

TEMPO LIVRE DOS JOVENS “VIVA ALJUSTREL +” -----------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação e votação as Normas Municipais do Programa 

de Ocupação do Tempo Livre dos Jovens “Viva Aljustrel +”. ----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as Normas Municipais do 

Programa de Ocupação do Tempo Livre dos Jovens “Viva Aljustrel +”. --------------------  

 ---------- Foi apresentada pelos Srs. Vereadores da CDU a seguinte declaração de 

voto: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Subjacente à ocupação de tempos livres de jovens, está o facto de se 

pretender com isso promover hábitos de voluntariado, o contacto experimental com 

atividades profissionais para uma melhor e mais fácil definição destes, relativamente 

às escolhas futuras, e potenciar a capacidade de intervenção e participação social e 

cívica destes jovens num processo de educação não formal. ---------------------------------  
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 ---------- A remuneração, independentemente do valor estipulado, é uma subversão 

de todos estes princípios e um claro aproveitamento político de um contexto 

económico, politico e legislativo permissivo e que valida um conjunto de novas 

formas precárias de emprego, contrárias ao modelo de contratação laboral e do 

trabalho com direitos.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O perfil do trabalhador precário é caracterizado por jovens com menos de 25 

anos, mulheres e grupos profissionais menos qualificados, numa clara situação de 

debilidade e objeto da agora muito oportuna “preocupação social” do executivo 

camarário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Município de Aljustrel, ao mesmo tempo que promove atividades como as 

“Férias Desportivas” em que se impõe o pagamento pelos jovens de 150,00 euros 

para poderem usufruir dessa ocupação, logo só acessível a alguns, apresenta agora 

um programa paralelo que, apesar do seu regulamento ser duvidoso no que 

concerne às garantias da promoção das igualdades de oportunidades, ainda 

“premeia” monetariamente os “escolhidos”, o que demonstra bem a discrepância 

entre programas e a falta de uma coerente estratégia política que responda às reais 

potencialidades e anseios dos jovens do Concelho de Aljustrel.” ----------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles referiu que o Sr. Vereador Manuel Nobre está a 

comparar coisas que são incomparáveis, pois o Programa Viva Aljustrel trata-se de 

um prolongamento da resposta dada pela Componente de Apoio à Família, ao 

contrário do Programa Viva Aljustrel+ é um programa em que os jovens se 

inscrevem em regime de voluntariado para prestar serviços, recebendo no fim uma 

compensação financeira pelo trabalho prestado. -------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara por sua vez referiu que os pagamentos 

efetuados no âmbito do programa Viva Aljustrel resumem-se a 8,00 € semanais, isto 

é, 32,00 € mensais, ao contrário dos 150,00 € que o Sr. Vereador Manuel Nobre 

acabou de referir. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este programa de ocupação apenas se refere a períodos de pausa letiva, 

logo nunca poderá responder às necessidades que o Município tem a nível laboral, 

que assumem um período mais dilatado temporalmente. Assim este normativo agora 

colocado a votação significa tão somente uma nova experiência pelo Município de 

Aljustrel em termos sociais, tendo em conta o momento, mas também um conjunto 
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de novas politicas locais que o Município de Aljustrel entende adotar, tal como já foi 

experimentado por outros Municípios, na região e no país. ------------------------------------  

 ---------- De referir ainda que o voluntariado jovem nem sequer é original no concelho 

de Aljustrel, tendo em conta que já houve experiências no passado, de protocolos 

com o IPJ, em que, nomeadamente no âmbito da vigilância de fogos e incêndios 

florestais, já tinha havido voluntariado compensado monetariamente neste Município. 

 ---------- Entendemos assim, que esta poderá ser uma experiência enriquecedora 

para muitos jovens do concelho de Aljustrel e esperamos que através deste novo 

programa o Município continue a contribuir para o reforço de conceitos, como a 

cidadania, a solidariedade e o espirito comunitário que a nossa comunidade deve 

abraçar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Manuel Nobre salientou que os 150,00 € a que se referiu na 

declaração de voto tiveram por base o valor aplicado no ano passado em relação às 

Férias Desportivas (Verão 2015). ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/14 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2345 em que Maria Ana Cordeiro 

Sevinato Pinto, residente na Rua Basílio Teles n.º 17 - 1.º A, em Lisboa, na 

qualidade de proprietário, solicita a emissão de parecer para a transmissão, em 

regime de compropriedade, através de doação, da quota-parte que detém nos 

prédios em causa, da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - ¼ do prédio rústico denominado “Herdade do Poço de Romba”, com a área 

de 114,725 ha, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 9 da Secção B, sito em São 

João de Negrilhos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob os 

n.º 897, a favor de Inês Mendonça de Lima Sevinate Pinto e Filipe Mendonça de 

Lima Sevinate Pinto, na proporção de ½ cada um; -----------------------------------------------  

 ---------- - ¼ do prédio rústico denominado “Herdade da Asseiceira”, com a área de 

60,675 ha, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 1 da Secção A, sito em São João 

de Negrilhos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob os n.º 

898, a favor de Vasco Manuel Delgado Sevinate Pinto e Rodrigo Delgado Sevinate 

Pinto, na proporção de ½ cada um; -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - ¼ do prédio rústico denominado “Herdade das Casinhas”, com a área de 

115,4625 ha, inscrito na respetiva matriz sob o artigo 14 da Secção A, sito em São 

João de Negrilhos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob os 

n.º 1431, a favor de Pedro Sevinate Pinto Rebelo Lopes e Margarida Sevinate Pinto 

Rebelo Lopes, na proporção de ½ cada um. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na transmissão 

dos prédios em causa em regime de compropriedade de acordo com o parecer 

jurídico de 22/06/2016. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/14 

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

 ---------- “Na sequência do procedimento concursal para constituição de relação 

jurídico de emprego público por tempo determinado, pelo período três meses, para 

ocupar dois postos de trabalho de Assistente Operacional (nadador-salvador), aberto 

por aviso publicado no Diário da República, 2.ª Série, N.º 57 de 22 de março de 

2016, encontra-se constituída reserva de recrutamento interna, nos termos do 

disposto no artigo 40º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. -------------------------  

 ---------- Havendo necessidade de se proceder ao recrutamento de mais um 

Assistente Operacional (nadador-salvador) para desempenho de funções nas 

Piscinas Municipais, por forma a se puder manter as duas Piscinas Municipais em 

funcionamento durante o período de Verão, e existindo vagas no Mapa de Pessoal e 

verba disponível para o recrutamento, e sendo estas funções de relevante interesse 

público, uma vez que estes locais não podem funcionar sem Assistentes 

Operacionais, proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar o 

recrutamento de mais um Assistente Operacional (nadador-salvador) mediante 

recurso à referida reserva de recrutamento.” ------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/14 

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

Silva Piedade, residente na Rua Alexandre Herculano n.º 51, em Aljustrel. --------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Rafael Silva Piedade com a 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social Rafael Silva 

Piedade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/14 

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

Manuel Ramos da Silva, residente no Bairro de São João n.º 1126, em Aljustrel. ------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a António Manuel Ramos da 

Silva, Maria Maximina Ramos Flores, José Filipe Flores da Silva e António de Deus 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social António Manuel 

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/14 

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

Maria Saragaço Isidoro, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 728, em Aljustrel. --  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Lucinda Maria Saragaço 

Isidoro e Joana Isidoro Neves com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  

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

Maria Saragaço Isidoro e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/14 

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

Cristina Camacho Amaro, residente na Rua José Afonso, Bloco A, 2º Esq.º, 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-21/14 
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 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Sandra 

Patrícia Mestre Alfândega, residente no Bairro da Cruz Vermelha Portuguesa n.º 48, 

no Carregueiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Sandra Patrícia Mestre 

Alfândega, Artur Manuel Silva Medeiro, Luis Miguel Mestre Silva,  Ricardo Manuel 

Mestre Silva e Gonçalo Mestre Silva com a validade de 1 ano. ------------------------------  

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

Patrícia Mestre Alfândega e respetivo agregado familiar. --------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/14 

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

Manuel Pereira Matias, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 755, em Aljustrel. ---  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Fernando Manuel Pereira 

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

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

Manuel Pereira Matias. ----------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/14 

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

Mestre Gomes, residente no Bairro dos Algares de Baixo n.º 518, em Aljustrel. --------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Ana Paula Mestre Gomes  e 

Vanessa Filipa Mestre Raposo com a validade de 1 ano. --------------------------------------  

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

Mestre Gomes e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/14 

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

Correia da Silva, residente no Bairro do Plano n.º 561, em Aljustrel. -----------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Paulo Jorge Correia da 

Silva com a validade de 1 ano. ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Paulo Jorge 

Correia da Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/14 

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

Espadinha Simão Pratas, residente na Travessa do Saco n.º 14, em Aljustrel. ----------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Maria Rosa Espadinha 

Simão Pratas, Fernando Pratas Coelho e Soraia Isabel Simão Pratas com a validade 

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

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

Espadinha Simão Pratas e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/14 

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

Matilde Ramos Flores, residente no Largo Marquês de Pombal n.º 3, em Aljustrel. ----  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Mariana Matilde Ramos 

Flores, Daniel Ramos Fialho, Mariana Matilde Ramos Fialho, Maria Isa Ramos 

Fialho, Daniel Ramos Fialho, Maria do Carmo Ramos Fialho e Susana Ramos Fialho 

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

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

Matilde Ramos Flores e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/14 

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

Sousa Raposo, residente na Rua 25 de Abril n.º 15, em Rio de Moinhos. -----------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Rogério de Sousa Raposo 

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

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

Sousa Raposo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- MERCADO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/14 
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 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Programa de Hasta Pública de 

uma loja no Mercado Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições para a alienação de 

uma loja no Mercado Municipal em Hasta Pública, a realizar no dia vinte de julho, 

pelas 10,30 h e aprovar o presente edital. ----------------------------------------------------------    

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

 ---------- 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 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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