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- ATA N.º 15/2016 - 

 

 ---------- Aos seis dias do mês de julho 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 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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-01/15 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 127 da Tesouraria, referente ao dia cinco do 

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

valor de 809.199,02 € ( Oitocentos e nove mil cento e noventa e nove euros e 

dois cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------   

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/15 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 58 em que Sociedade Agrícola 

Vila do Rosário e Álamos, Unip., Lda. com sede na Herdade da Vila do Rosário, em 

Messejana, 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 da arquitetura para reconstrução de armazém 

na Herdade da Vila do Rosário, em Messejana, a que se refere o processo de obras 

n.º 14/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

conceder a aprovação final e o respetivo licenciamento de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 30/06/2016. -----------------------------------------------------------------------    

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

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 2432 em que Bio Beco - Sociedade 

Agrícola, Lda. com sede na Rua Quartel da GNR n.º 3, em Almodôvar, requer, ao 

abrigo da alínea a) e b), do art.º 12.º do Regulamento do PDM de Aljustrel, vistoria 

ao edifício situado na Herdade do Perobeco, freguesia de Messejana. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a demolição do edifício, de 

acordo com o auto de vistoria. -------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                        
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 ---------- B2 - OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE RIO DE MOINHOS” -----  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/15 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeito de liberação da caução referente à 

empreitada em título. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à liberação de 30 % da 

caução  prestada, de acordo com o presente auto de vistoria. --------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO CINE ORIENTAL DE 

ALJUSTREL” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/15 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeito de liberação da caução referente à 

empreitada em título. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a liberação de 30 % da 

caução prestada, de acordo com o presente auto de vistoria e informação da Divisão 

Técnica de 06/07/2016. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/15 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 13-A/2016 que visa obter autorização para 

aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos, a constituição do júri e 

determinar lançar o concurso da empreitada em título. -----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso, o 

caderno de encargos, a constituição do júri e determinar lançar o concurso. -------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/15 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 11-A/2016 que visa obter autorização para 

aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos, a constituição do júri e 

determinar lançar o concurso da empreitada em título. -----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso, o 

caderno de encargos, a constituição do júri e determinar lançar o concurso. -------------  
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  --------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA DOS BAIRROS 

MINEIROS DE PLANO E ALGARES” --------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente a proposta n.º 4-A/2016 que visa obter autorização para aprovar 

o programa de concurso, o caderno de encargos, a constituição do júri e determinar 

lançar o concurso da empreitada em título. --------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso, o 

caderno de encargos, a constituição do júri e determinar lançar o concurso. ------------  

  --------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO TROÇO CENTRAL 

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/15 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 12-A/2016 que visa obter autorização para 

aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos, a constituição do júri e 

determinar lançar o concurso da empreitada em título. -----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de concurso, o 

caderno de encargos, a constituição do júri e determinar lançar o concurso. ------------  

  --------- B3 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/15 

 ---------- Foi presente carta datada de 14 de janeiro de 2016, da Secção de 

BTT/Cicloturismo do Centro Republicano de Instrução e Recreio Aljustrelense a 

solicitar apoio financeiro para o pagamento das refeições da IV Maratona “Por Trilhos 

Mineiros” que decorreu no dia 20 de março de 2016. -------------------------------------------  

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

750,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/15 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 8 de março de 2016 do Grupo Motard N2-8 

Barragem do Roxo a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às 

despesas com a realização da 1ª Concentração Motard que se realizou nos dias 17, 

18 e 19 de junho de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

  --------- B4 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- NORMAS DO I “DUATLO BTT (RUN-BTT) “VILA DE ALJUSTREL” ----------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação e votação as normas em título. ----------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as Normas do I Duatlo BTT 

(RUN-BTT) “Vila de Aljustrel”. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/15 

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

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

 ---------- “Tendo em atenção a necessidade de mais trabalhadores para assegurar a 

limpeza urbana (limpeza de ruas e recolha de resíduos sólidos); 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. ---------------------------------------  

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. --------------------------  
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 ---------- 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 – 

cantoneiro de limpeza.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- 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 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. --------------------------------------  

 ---------- 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 
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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 – 

Condutor de Máquinas pesadas e veículos especiais.” -----------------------------------------  

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

  --------- 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO -----  

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

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

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

 ---------- “Aprovo a 6.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, nos 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro. Aljustrel, 06 de julho de 2016. O Vereador, a) 

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

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

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

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

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

a reunião eram 11:45 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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