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- ATA N.º 8/2017 - 

 

 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezassete, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ---------------------------------------  

 ----------  Presidente:  --------------------------------------------------- Nelson Domingos Brito  

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

 ---------- Vereadores:  ---------------------------------------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa  

 ----------  ------------------------------------------------ Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

 ----------  ---------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira 

 ----------  ---------------------------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre  

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

 ---------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. -------  

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

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO -----------------------------------------------------  

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

 ---------- Após verificação da existência de quorum foi pelo Sr. Presidente declarada 

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - Ratificação de despachos ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

redação) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Informação prévia -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Hasta pública - Concessão de Lojas no Mercado Municipal de Aljustrel --  

 ---------- B6 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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-01/08 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 60 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

oito do mês de março do ano de dois mil e dezassete, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 803.448,27 € ( Oitocentos e três mil quatrocentos e quarenta 

e oito mil e vinte e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- CONCURSO PÚBLICO - AQUISIÇÃO DE UMA VARREDORA MECÂNICA DE 4M
3
 COM 

RETOMA DE UMA USADA ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- “Adjudico o procedimento por Concurso Público “Aquisição de uma 

Varredora Mecânica de 4m3 com Retoma de uma Usada” à Certoma - Comércio 

Técnico de Máquinas, Lda. pelo valor de 135.709,88 euros + IVA e fixo até ao dia 31 

de março para o adjudicatário apresentar os documentos previstos nas alíneas a) e 

b) do n.º 1 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. Notifique-se. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da lei n.º 

75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 17 de março 

de 2017. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  
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 ---------- AJUSTE DIRETO - RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM ASSESSOR JURÍDICO DE ÂMBITO GERAL --------  

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

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

 ---------- “Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, o qual é prestado com 

autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e direção do Município verificando-

se assim a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir, e, embora a administração local se encontre 

abrangida pela aplicabilidade da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, está 

dispensada de consultar o INA, assumindo cada entidade elencadas no n.º 1 do art.º 

15.º do DL n.º 209/2009 a posição de EGRA, enquanto essa não esteja constituída 

nos termos do art.º 16.º-A do mesmo diploma legal; a verba está classificada e 

cabimentada no orçamento de 2017; não se conhece qualquer grau de parentesco 

ou pessoa com quem viva em economia comum, com atuais colaboradores ou ex-

colaboradores do Município, relativamente à pessoa a renovar a contratação; ficou 

demonstrado a não violação do disposto no n.º 2 do art.º 49.º da Lei n.º 49/2016, de 

28 de dezembro (OE 2017) emito parecer favorável vinculativo à proposta de início 

de procedimento para Renovação da Contratação em Regime de Prestação de 

Serviços, na Modalidade de Avença, de um Assessor Jurídico de Âmbito Geral. 

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, 03 de março de 2017. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA DE “EXPANSÃO DA CICLOVIA URBANA DE ALJUSTREL” - APROVAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE ----------------------------------------------  

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

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

 ---------- “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 disposto no n.º 3 do art.º 35.º da 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 17 de março de 2017. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------  

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

  --------- B2 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

ATUAL REDAÇÃO) --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua 5 de Outubro 

n.º 31, em Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar a herdeira/proprietária do prédio sito na 

Rua 5 de Outubro n.º 31, em Aljustrel para, num prazo de 120 dias, proceder às 

obras de recuperação geral do edifício a fim de permitir corrigir as más condições de 

segurança e salubridade do edifício e impedir situações de risco para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem a herdeira/proprietária que: -----  

 ---------- - Se não concluírem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal ou; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 

atual redação, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro 

no qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 
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imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte dos ora notificados.  ----------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua D. Sancho II 

n.º 12, em Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar os herdeiros/proprietários do prédio sito na 

Rua D. Sancho II n.º 12, em Aljustrel para, num prazo de 120 dias, proceder às obras 

de recuperação geral do edifício a fim de permitir corrigir as más condições de 

segurança e salubridade do edifício e impedir situações de risco para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas. -----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem a herdeira/proprietária que: ------  

 ---------- - Se não concluírem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal ou; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 

atual redação, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro 

no qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte dos ora notificados.  ----------------------------------------------------  

 ---------- B3 - INFORMAÇÃO PRÉVIA ----------------------------------------------------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/08 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 396 em que ExpoentFokus, Lda., 

com sede na Casa da Vessada, 363, Avenida da Abelha, em Santo Tirso, solicita 

informação prévia acerca da viabilidade de instalação de parque solar fotovoltaico, 

na Herdade do Sargaçal, em Messejana. ----------------------------------------------------------  

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

requerente, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 21/03/2017. ----------------  

 ---------- B4 - OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1907 em que Llopis Portugal, 

S.A., Lda., com sede na Herdade do Xacafre, em Montes Velhos, requer, em 

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

redação, aprovação do projeto de arquitetura para alterações de edificações 

existentes na Herdade do Xacafre, na freguesia de São João de Negrilhos, a que se 

refere o processo de obras n.º 10/2016. ------------------------------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 07/09/2016 e 23/03/2017. ----------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 978 em que Carlos Manuel 

Guerreiro Marçalo, residente na Rua 1.º de Dezembro n.º 43-A, em Aljustrel, requer, 

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

atual redação, aprovação do projeto de arquitetura para construção de habitação 

unifamiliar no Loteamento do Rossio da Feira, lote 2, em Aljustrel, a que se refere o 

processo de obras n.º 11/2017.------------------------------------------------------------------------  

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

respetivo licenciamento, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/03/2017. 

 ---------- B5 - HASTA PÚBLICA - CONCESSÃO DE LOJAS NO MERCADO 

MUNICIPAL DE ALJUSTREL -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para concessão de lojas no 

Mercado, tendo a Câmara deliberado por unanimidade: ---------------------------------------  
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 ---------- Adjudicar a loja n.º 1 do Mercado Municipal de Aljustrel a Maria de Fátima 

Alves Rodrigues Mestre pelo valor de 101,25 € (cento e um euros e vinte e cinco 

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

 ---------- B6 - SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente carta da Sociedade Recreativa Vicente Anes a solicitar apoio 

financeiro para fazer face às despesas com a realização do Baile da Pinha que se 

realiza no próximo dia 15 de abril. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- Foi presente a proposta de apoios financeiros no âmbito do NAMA - Normas 

de Apoio ao Movimento Associativo, para o ano de 2017. -------------------------------------  

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

financeiros para conceder no ano de 2017 às entidades supra identificadas, no 

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

 ---------- B7 - DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- “Nos termos do disposto nos números 4 e 12 do art.º 49.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2017, “A celebração ou 

renovação de contrato de aquisição de serviços é obrigatoriamente comunicada, no 

prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato à Câmara.” ---------------------------  

 ---------- Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, de um Técnico de 

Comunicação e Imagem – Adjudicado em 02/03/2017 a Rui Miguel Capeta dos 

Santos Gomes pelo valor mensal de 450,00 euros mensais + IVA. -------------------------  

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

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

 ---------- Foi presente informação do seguinte teor: -----------------------------------------------  
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 ---------- “Nos termos do disposto nos números 4 e 12 do art.º 49.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2017, “A celebração ou 

renovação de contrato de aquisição de serviços é obrigatoriamente comunicada, no 

prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato à Câmara.” ---------------------------  

 ---------- Contratação em Regime de Prestação de Serviços, na Modalidade de 

Avença, de um Consultor Jurídico de Âmbito Geral – Renovado em 03/03/2017 a 

Celso António Fialho Peixeiro Serra pelo valor mensal de 860,00 euros mensais + 

IVA.  ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- APOIO SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONAIS ---------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento em que Marsília Loução Coelho Guerreiro, 

residente na Rua 5 de Outubro n.º 1, na Corte Vicente Anes, requer apoio social para 

melhorias habitacionais. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a comparticipação de 4.000,00 €, para conforme estabelecido no artigo 5º, 

n.º 3 e artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias 

Habitacionais.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4.000,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Capeta Gomes, residente na Rua de Alvalade s/n.º , em Aljustrel. --------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Alice Capeta Gomes 

e Diogo André Gomes Fragoso com a validade de 1 ano. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Maria Alice 

Capeta Gomes e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

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

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

Cristina Ramos Flores, residente na Rua dos Ferreiros n.º 44, em Aljustrel. -------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Cátia Cristina Ramos 

Flores, Helder Fialho Ramos, Maria Natália Ramos Filho, Solange Ramos Fialho, 

Helder Fialho Ramos e Salomé Ramos Fialho com a validade de 1 ano. ------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Cátia Cristina 

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

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

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

Santos Vieira, residente na Rua Almeida Garrett n.º 62, em Aljustrel. ----------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Manuel dos Santos Vieira 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Manuel dos 

Santos Vieira. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 12:00 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. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 29 DE MARÇO DE 2017 
 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
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