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- ATA N.º 23/2016 - 

 

 ---------- Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano 

de 2017 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B4 - Arranque de oliveiras ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/23 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 208 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

oito do mês de outubro do ano de dois mil e dezasseis, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 1.099.269,09 € (Um milhão noventa e nove mil duzentos e 

sessenta e nove euros e nove cêntimos).  ------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- EMPREITADA “QUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO MALACATE VIPASCA” - 

CONCURSO PÚBLICO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/23 

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

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 61.º do CCP deverão ser notificados do 

presente facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. 

Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 28 de outubro de 2016. 

O Presidente, a) assinado.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “EXPANSÃO DA CICLOVIA URBANA DE ALJUSTREL” - CONCURSO PÚBLICO

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/23 

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

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 61.º do CCP deverão ser notificados do 

presente facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. 

Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 28 de outubro de 2016. 

O Presidente, a) assinado.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E 

RESERVATÓRIO” - CONCURSO PÚBLICO ------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/23 

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

 ---------- “Aceitam-se alguns erros e omissões, nos termos do n.º 5 do art.º 61.º do 

CCP. Notifiquem-se os interessados do presente facto, bem como da nova data para 

apresentação das propostas. Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 

do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 21 de outubro de 2016. O Presidente, a) assinado.” --------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E 

RESERVATÓRIO” - MAPA DE QUANTIDADES  --------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/23 

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

 ---------- “Aprovo o novo mapa de quantidades após aceitação de alguns erros e 

omissões. Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei 

n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 21 de 

outubro de 2016. O Presidente, a) assinado.” -----------------------------------------------------  
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 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E 

RESERVATÓRIO” - MAPA DE QUANTIDADES (ESQUEMA DAS ESCADAS) ------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/23 

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

 ---------- “Aprovo o novo mapa de quantidades após aceitação de alguns erros e 

omissões. Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei 

n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 21 de 

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

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E 

RESERVATÓRIO” - MAPA DE QUANTIDADES (ESQUEMA DA VEDAÇÃO) -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/23 

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

 ---------- “Aprovo o novo mapa de quantidades após aceitação de alguns erros e 

omissões. Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei 

n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 21 de 

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

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO MINEIRO SÃO JOÃO DO 

DESERTO”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  
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 ---------- “Declara tomar conhecimento da validação do desenvolvimento do plano de 

Segurança e Saúde para a empreitada em epígrafe, por parte do Coordenador de 

Segurança, e ao abrigo do n.º 1 do Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 273/2013 de 29 de 

outubro, considera o desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde aprovado. 

Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 20 de outubro de 2016. 

O Presidente, a) assinado.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO TROÇO CENTRAL DA AVENIDA DA 

LIBERDADE - FASE I”  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/23 

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

 ---------- “Adjudico o procedimento por Concurso Público “Empreitada de 

Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da Liberdade - Fase I” à 

Empripar - Obras Públicas e Privadas, S.A. pelo valor de 349.376,82 euros mais IVA 

e fixo até ao dia 3 de novembro para o adjudicatário apresentar os documentos 

previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 e na segunda parte do n.º 2 do artigo 81.º do 

Código dos Contratos Públicos. Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 

3 do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 20 de outubro de 2016. O Presidente, a) assinado.” --------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA “CORREDOR CICLÁVEL ALJUSTREL / BAIRRO DE SÃO JOÃO”  ---------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/23 

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

 ---------- “Adjudico o procedimento por Concurso Público “Empreitada do Corredor 

Ciclável Aljustrel / Bairro de São João” à Tecnovia - Sociedade de Empreitada, S.A. 
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pelo valor de 199.524,61 euros mais IVA e fixo até ao dia 4 de novembro para o 

adjudicatário apresentar os documentos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 e na 

segunda parte do n.º 2 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos. -----------------  

 ---------- Aprovo a minuta do contrato nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do 

CCP. Submeta-se o presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei n.º 

75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 21 de outubro 

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

 ---------- Antes de se passar à votação os Srs. Vereadores da CDU salientaram que 

não fizeram uma análise pormenorizada dos documentos, devido ao não envio em 

tempo útil dos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TRANSMISSÃO DE PRÉDIO - REQUERIDO POR ARNALDO 

PEREIRA MATIAS  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/23 

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

 ---------- Deferido. Proceda-se à emissão da certidão solicitada. Submeta-se o 

presente despacho nos termos do n.º 3 do art.º 35 da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à 

consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 13 de outubro de 2016. O 

Presidente, a) assinado.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B2 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE 

PESSOAL PARA O ANO DE 2017 ------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/23 

 ---------- Pelo Sr. Presidente e em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do Art.º 33.º da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos Art.ºs 4.º e 5.º da 

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, foram presentes as propostas dos documentos 

acima referidos para aprovação. ----------------------------------------------------------------------   

 ---------- Após a prestação de alguns esclarecimentos, por parte do Sr. Presidente, às 

questões colocadas pelos Vereadores da CDU, os mesmos apresentaram as 

seguintes propostas para o Plano de Atividades de 2017: -------------------------------------  

  --------- Visando dar alguns contributos julgados oportunos e inadiáveis para o 

desenvolvimento do nosso concelho, os vereadores da CDU propõem a inclusão de 
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algumas propostas a inserir nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento da 

Câmara Municipal de Aljustrel para 2017, com o objetivo claro de valorizar o nosso 

concelho:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- 1 - Avanço efetivo da variante à vila de Aljustrel: ---------------------------------------  

 ---------- Elaboração do projeto técnico da variante à Vila de Aljustrel, bem como o 

início das expropriações dos terrenos envolvidos na futura operação; ---------------------  

  --------- 2 – Aquisição de Terreno e início efetivo da construção do Centro cultural de 

Messejana: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta comunidade carece de um espaço cultural e comunitário, que dinamize 

e envolva as várias faixas etárias da freguesia; ---------------------------------------------------  

  --------- 3 - Ampliação efetiva da Zona Industrial de Aljustrel ou em alternativa a 

implementação de um novo espaço, colmatando assim, a ausência sentida de 

espaços para a fixação de potências unidades empresariais: ---------------------------------  

 ----------  Aljustrel não pode continuar a registar uma ausência total de oferta de lotes 

para instalação de unidade industriais, obstaculizando assim, a diversificação da sua 

base económica; -------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- 4 - Início das obras da Zona de Atividades Económicas de Ervidel: --------------  

 ---------- Processo que se arrasta há vários anos e que urge iniciar, esta freguesia 

possui enormes potencialidades agrícolas e de excelente localização estratégica, 

factos que não permitem mais adiamentos no avanço desta obra que para o 

concelho é fundamental. Dando desta forma, satisfação à procura por parte de 

investidores na área da agricultura de regadio, potenciando assim o perímetro de 

rega implementado e em funcionamento; -----------------------------------------------------------  

  --------- 5 - Retoma do processo para a construção do Museu do Tipógrafo e das 

Artes Gráficas -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Depois da gorada hipótese de construção deste importante equipamento, 

importa não perder de vista a sua efetiva construção, tendo em conta o importante e 

significativo espólio doado ao município; ------------------------------------------------------------  

  --------- 6 - Valorização da rede viária municipal e dos arruamentos nos diversos 

aglomerados do concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Impõe-se concluir a reabilitação das estradas municipais, entretanto 

interrompida, e realizar ações destinadas à sua manutenção, dando assim sequência 
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a uma ação de garantia de existência de uma rede viária, que se pretende eficaz e 

segura;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- 7 - Melhoria da rede de caminhos rurais e vicinais: -----------------------------------  

 ---------- Esta área de intervenção do município deverá ter uma especial dedicação, 

no atual mandato não ocorreram intervenções planeadas e sistemáticas no concelho, 

tendo-se limitado as intervenções a questões pontuais. O município com os seus 

meios humanos e utilizando a maquinaria que dispõe, deverá avançar em 2017 com 

um plano de melhoria das vias rurais e vicinais; --------------------------------------------------  

  --------- 8 - Na área da saúde, reforçamos o propósito para a construção das 

Extensões de Saúde de Messejana e Rio de Moinhos: -----------------------------------------  

 ---------- A população de Rio de Moinhos há muito tempo que anseia e reivindica a 

construção desta Extensão de Saúde para poderem ai retomar as consultas e 

assistência médica. Quanto à Freguesia de Messejana propomos que sejam 

tomadas, com caracter de urgência, as diligências necessárias para a construção de 

novas instalações, uma vez que as atuais não apresentam as condições necessárias 

de acessibilidade e salubridade; ----------------------------------------------------------------------  

  --------- 9 - Qualificação do Estádio Municipal e dos campos desportivos das 

freguesias: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De forma a contribuir para a dinamização da prática desportiva e para 

melhorar as condições dos equipamentos desportivos, propomos a aplicação de 

relva sintética nos campos de futebol das freguesias de forma gradual, 

melhoramentos nos balneários e anexos aos equipamentos, e substituição do 

relvado do estádio municipal; --------------------------------------------------------------------------  

  --------- 10 – Ampliação do Cemitério de Aljustrel: -----------------------------------------------  

 ---------- O atual cemitério encontra-se praticamente esgotado, sem contudo existir 

um projeto técnico para a inevitável ampliação. Entretanto, a Câmara tem vindo a 

arrecadar significativas verbas resultantes das vendas de terrenos de sepulturas as 

quais, deveriam ser canalizadas para a efetiva ampliação do cemitério. ------------------  

  --------- 11 – Construção de uma via pedonal entre o cemitério e a entrada da aldeia 

de Ervidel (EN2): ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O caminho existe entre a aldeia e o cemitério é bastante utilizado, quer para 

a prática desportiva, mais concretamente nas caminhadas, quer para o acesso 
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àquele equipamento; tendo em consideração esta utilização, a qual é feita 

atravessando a EN2, o que comporta sérios riscos de segurança, assim, é de 

primordial e urgente importância a criação de uma via pedonal; -----------------------------  

  --------- 12 – Medidas efetivas de melhoramento da qualidade do ar na Vila de 

Aljustrel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A qualidade do ar tem que merecer uma atenção especial por parte da 

Câmara. Propomos que se estudem soluções que atenuem os efeitos da exploração 

mineira, quer na produção de roídos, quer de poeiras; ------------------------------------------  

  --------- 13 – Reforço dos Protocolos com as Juntas de Freguesia: -------------------------  

 ---------- Propomos que sejam atualizados e reforçados os protocolos com as juntas 

de freguesia, no sentido de lhes permitir uma maior intervenção junto das suas 

comunidades, com especial atenção para as juntas que, em 2012, viram reduzidas 

por parte da Câmara Municipal as transferências de Capital.”  -------------------------------  

 ---------- De seguida procedeu-se à votação da proposta dos documentos previsionais 

para o ano de 2017, tendo a Câmara Municipal deliberado por maioria, com a 

abstenção dos Senhores Vereador Manuel Nobre e João Mestre, aprovar as 

Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2017 e 

submetê-los à Assembleia Municipal, para que esta os possa apreciar e votar de 

acordo com o estipulado na alínea a) e o) do n.º 1.º do Art.º 25, conjugado com a 

alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e com o disposto 

nos artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.--------------------------------  

 ---------- Pelos Vereadores da CDU foi apresentada a seguinte declaração de voto:- 

 ---------- “O orçamento para 2017 e as Grandes Opções de Plano (GOP), propostos 

pelo executivo da Câmara Municipal de Aljustrel, não vão ao encontro das 

necessidades efetivas do concelho, nem dos reais anseios das populações. Como é 

referido no texto introdutório das GOP, a estratégia passa por estabelecer objectivos 

que se integrem nas disponibilidades dos financiamentos definidos pelas instâncias 

europeias, o que só por si não deverá invalidar as disponibilidades e as respostas às 

reais necessidades do concelho. Este orçamento, à imagem dos documentos 

análogos aprovados em anos anteriores, contém muitas ações que se arrastam sem 

terem execução, não passando de meras declarações de intenção. Com estes 

documentos previsionais agora propostos, antevê-se que o ano de 2017, ano de 
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eleições autárquicas, tem um aumento significado no campo dos investimentos para 

a Freguesia de Aljustrel, sem contudo ficar demonstrado a pertinência das opções 

assumidas pelo executivo para o desenvolvimento e bem-estar do concelho como 

um todo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- De relevar também, o facto de, por mais um ano, não ter sido cumprido o 

Estatuto do Direito de Oposição, estabelecido na Lei n.º 24/98 de 26 de Maio, em 

particular no que concerne às alíneas, 2 do art.º 3.º, alínea 2 do art.º 4.º e, alínea 3 

do art.º 5.º, a qual esclarece que “os partidos políticos representados nos órgãos 

deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos correspondentes 

órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou 

outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções 

executivas, têm o direito de serem ouvidos sobre as propostas dos respetivos 

orçamentos e planos de atividades”, princípios que não foram tidos em conta pelo 

executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- No que concerne às receitas, o orçamento de 2017 continua a insistir em 

onerar as famílias do Concelho, através da não aplicação da taxa mínima do IMI. Por 

outro lado, assistimos a um descontrole financeiro no ano de 2016 e anteriores, 

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

da Câmara Municipal, levando à assunção de novos encargos, contribuindo assim 

para a asfixia financeira do Município nos próximos anos e condicionando a sua 

capacidade de intervenção. ----------------------------------------------------------------------------  

  --------- A CDU, na Câmara Municipal, tem procurado, com seriedade e 

responsabilidade, apresentar propostas, com o objetivo de melhorar as condições de 

vida da sua população. Neste sentido, ao longo do ano fomos sugerindo um conjunto 

de recomendações ao Executivo, e que, à semelhança dos anos anteriores, 

culminaram com a recente entrega de propostas a integrar no orçamento de 2017. ---  

  --------- Contrariamente ao que é propalado pelo Executivo Municipal em todo o texto 

introdutório, onde predomina uma visão generalista e pouco consistente não 

encontrando correspondência nas GOP, sendo disso exemplo as referências aos 

eixos estratégicos, onde o investimento na educação, a dinamização e oferta 

cultural, o apoio social ou ainda a dinamização do tecido empresarial, têm valores 

residuais no orçamento. A falta de visão estratégica no que respeita ao 
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desenvolvimento económico é igualmente evidente, insistindo em adiar a efetiva 

construção da zona de atividades económicas de Ervidel, a ampliação da Zona 

industrial de Aljustrel, e a não dinamização da zona de atividades económicas de 

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

  --------- Em termos culturais, consideramos que a perspetiva apresentada assenta 

numa fraca dinamização de atividades, resumindo-se a iniciativas pontuais, sem uma 

estratégia sólida, consistente e com uma fraca visão de futuro. Também nesta área 

os valores inscritos ficam muito aquém das potencialidades do concelho. ----------------  

  --------- As acessibilidades, enquanto elemento fundamental para o desenvolvimento 

estratégico do Concelho, tem sido uma área descurada por parte do Executivo ao 

longo dos últimos anos, o que tem levado à quase inexistente manutenção das vias e 

caminhos. A comprovar isso sublinhamos a verba irrisória destinada às estradas 

municipais. Quanto aos caminhos vicinais, tendo em conta a urgente e imperiosa 

necessidade do município dar resposta às preocupações sentidas por quem utiliza 

estes caminhos, deveriam os mesmos ser alvo de intervenções regulares, utilizando 

os recursos materiais e humanos da Autarquia, o que não se verifica neste 

orçamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- No que concerne às freguesias continuamos a não acompanhar as medidas 

implementadas pelo Executivo Municipal, pelo que voltamos a insistir que sejam 

atualizados e reforçados os protocolos com as juntas de freguesia, no sentido de 

lhes permitir uma maior intervenção junto das suas populações, com especial 

atenção para as juntas que, em 2012, viram reduzidas por parte da Câmara 

Municipal as transferências de capital.  --------------------------------------------------------------  

  --------- Por último consideramos incompreensível o facto de existir uma rubrica 

destinada ao orçamento participativo sem qualquer identificação das ações a 

realizar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Em suma, podemos concluir que, em várias matérias, não existe uma visão 

estratégica para o desenvolvimento integrado do Concelho e bem-estar das 

populações, realidade que é visível nas propostas do Orçamento e GOP para 2017, 

pelo facto de que os Vereadores da CDU na Câmara Municipal de Aljustrel abstêm-

se na votação da proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 

de 2017.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 - CERTIDÃO DE DESTAQUE ----------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/23 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 3757 em que António Joaquim 

Ramos Maralhas e Francisca Maria Gonçalves Dinis Maralhas, residentes na Rua 5 

de Outubro n.º 21, r/c, em Montes Velhos, na qualidade de proprietários, solicitam 

autorização para o destaque de uma parcela de terreno com a área descoberta de 

980 m2 do prédio urbano sito na Avenida 25 de Abril, em Montes Velhos, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1239/20090821 e inscrito na 

respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1241, da freguesia de São João de 

Negrilhos, ao abrigo do disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 

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

de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 14/10/2016. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3992 em que Carlos Alberto Rosa 

Coelho, residente na Praça da República n.º 6, em Aljustrel, na qualidade de 

arrendatário, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 831 

oliveiras no prédio rústico denominado “Poço Salgado”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 525/19971114 e inscrito na respetiva matriz sob 

o Artigo 21 da Secção D, da freguesia de Messejana. ------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade certificar o constante no PDM, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/10/2016. -------------------------------------  

 ---------- B5 - OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3548 em que Manuel António 

Raposo Afonso, residente na Vivenda Raposo, em Ervidel, 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 
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de arquitetura de construção de garagem sita na Rua das Eiras de Cima n.º 2, a que 

se refere o processo de obras n.º 25/2016. ---------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 24/10/2016. -------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2209 em que António Manuel 

Rocha Parreira, residente na Rua Ferreira de Castro n.º 14, r/c esq., em Beja, 

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 ampliação/alteração de moradia/legalização sita 

na Herdade do Montinho do Roxo, freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a que se 

refere o processo de obras n.º 13/2016. -------------------------------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 16/06/2016 e 25/10/2016. ----------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1425 em que Ruben Emanuel 

Monteiro de Sousa, residente na Rua da Paz n.º 1, em Alfeiria, 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.º136/2014, de 09 de setembro, aprovação 

do projeto de construção de armazém agrícola sita na Herdade de Vila Cortes, 

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

5/2016.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respetivo licenciamento condicionado à apresentação dos elementos em falta, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 28/10/2016. -------------------------------------  

 ---------- B6 - OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------  

 ---------- LOTEAMENTO DAS TRASEIRAS DA RUA DE ALJUSTREL, EM 

MESSEJANA -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/23 

 ---------- Foi presente a proposta de alteração ao projeto tipo de arquitetura para as 

habitações que constituem o Loteamento Urbano das Traseiras da Rua de Aljustrel, 

em Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao projeto tipo de 

arquitetura do Loteamento Urbano das Traseiras da Rua de Aljustrel, em Messejana.  

 ---------- EMPREITADA DE “PARQUE DA VILA DE ALJUSTREL” ------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/23 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria da empreitada em título para efeito de 

liberação da caução. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

caução prestada nos termos do presente auto de vistoria. ------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/23 

 ---------- Foi presente informação dos serviços do seguinte teor: -----------------------------  

 ---------- “ A Firma JASFEC - Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda., 

prestou uma garantia bancária inicial n.º 30513192.90.005 no valor de 29.905,53 € 

(Vinte e nove mil novecentos e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos), destinada 

a garantir 5 % do contrato de Adjudicação da “Empreitada do Parque da Vila de 

Aljustrel”. Acontece que, em função dos trabalhos a menos no valor de 39.704,31 €, 

torna-se necessário solicitar junto da Caixa Económica Montepio Geral a redução da 

garantia bancária para o valor de 27.910,31 € pelo que se sugere que a Câmara 

delibere no sentido de solicitar a redução da referida garantia para esse valor.” --------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a redução da garantia 

bancária para o valor de 27.920,31 € e solicitar a sua redução junto da Caixa 

Económica Montepio Geral. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/23 

 ---------- Foi presente o auto de consignação da obra em título. ------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/23 

 ---------- Foi presente o plano de trabalhos e o respetivo cronograma financeiro da 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o plano de trabalhos e o 

respetivo cronograma financeiro, de acordo com a informação dos Serviços Técnicos 

datada de 26/10/2016. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B7 - DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- “Tendo em consideração a abertura ao público de novos espaços municipais 

como sendo o Centro de Artes; 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. --------------------------  

 ---------- 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. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 Técnico – 

Expressões Plásticas. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/23 

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

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

 ---------- “Tendo em consideração o alargamento das ofertas dos serviços educativos, 

nomeadamente ao nível do Ensino da Música na Educação Pré-Escolar e do CAIM; 

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 
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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 Técnico – 

Expressão Musical. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/23 

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

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

 ---------- “Tendo em consideração a abertura ao público de novos espaços municipais 

como sendo o Centro de Artes; 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 Técnico – 

Design.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ---  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/23 

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

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

 ---------- “Aprovo a 13.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, 13 de outubro de 2016. O Vereador, a) 

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/23 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 3819/PCA/GAJ/BJ/2016 datado de 11 de outubro 

de 2016 da EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. 

a informar que estão concluídas as infraestruturas e reunidas as condições técnicas 

para que se possa fazer a adução de água à albufeira do Roxo, a partir do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. --------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 17:45 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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