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- ATA N.º 8/2018 - 

 

 ---------- Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 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:  ---------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre 

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

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

 ----------  ---------------------------------------------- Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro  

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

 ---------- A reunião foi secretariada pela Assistente Técnica – Susete Cristina Vicente 

Reis. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

exercício do ano de 2017 --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano------------------------  

 ---------- B3 - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos -----------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na actual 

redacção) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 - Arranque de oliveiras --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

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

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Assistente Técnica – Susete 

Cristina Vicente Reis, 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 73 da Tesouraria, referente ao dia 

dezassete do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 869.246,96 € ( Oitocentos e sessenta e nove mil duzentos e 

quarenta e seis euros e noventa e seis cêntimos ).  ----------------------------------------  

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

 ---------- B1 - APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2017 -----------------------------------------------  

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

 ---------- O Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------  

 ----------  - Considerando que compete à Câmara Municipal nos termos da alínea i) do 

n.º 1 do Art.º 33º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro “elaborar e aprovar (...) os 

documentos da prestação de contas, a submeter à apreciação e votação do órgão 

deliberativo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que compete à Assembleia Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 2 do 

Art.º 25º da Lei acima citada ”(...) apreciar e votar os documentos de prestação de 
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contas”, em sessão ordinária do mês de abril do ano seguinte àquele a que 

respeitam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Que a Câmara Municipal aprecie e vote os documentos de prestação de 

contas do exercício de 2017; ---------------------------------------------------------------------------  

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

ordinária a realizar no próximo dia 27, pelas 20,00 horas os possa apreciar e votar.---  

 ---------- Colocados os documentos à apreciação dos membros da Câmara e após a 

prestação de alguns esclarecimentos, a Câmara deliberou por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores João Mestre e Pedro Amieiro, aprovar os documentos de 

Prestação de Conta do Exercício de 2017 e submetê-los à Assembleia Municipal, 

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

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

 ---------- “Da leitura e análise dos documentos de prestação de contas do exercício de 

2017, constata-se desde logo a pertinência das nossas chamadas de atenção ao 

longo do ano em relação ao assunto em apreço. Confirma-se que o executivo da 

Câmara insistiu, por mais um ano, em tomar decisões que coíbem o 

desenvolvimento harmonioso do concelho, ao mesmo tempo que condicionam o 

futuro do município, apesar das inúmeras manifestações ao estilo “apitos e flaitas” 

que vão entretendo os mais distraídos. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Fica bem evidente por este documento que as questões fundamentais e 

mais prementes para o desenvolvimento do concelho foram por mais um ano 

adiadas, e diríamos mesmo iludidas por uma subida da taxa de execução, em virtude 

de reportar a um período pré-eleitoral na administração local. --------------------------------  

 ---------- As receitas de capital arrecadadas em 2017 apresentam um aumento de 

57,35%, aumento este que se deve aos fundos comunitários, os quais podiam ser 

canalizados para investimentos mais prementes como é o caso da criação das zonas 

de atividades económicas de Aljustrel, Ervidel e Rio de moinhos, assim como a 

circular ao concelho de Aljustrel, investimento este que Aljustrel vê adiado por mais 

um ano.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A urgência destes investimentos não é compatível com outros calendários, 

uma vez que a criação de condições para atrair investimentos também na área da 
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transformação seria uma grande mais-valia para o desenvolvimento económico do 

concelho. Urge potenciar as oportunidades proporcionadas pelos fins múltiplos do 

Alqueva, a proximidade com a autoestrada e a existência da indústria mineira.  --------  

 ---------- Qualquer ano de atraso é um ano perdido, uma vez que é esta a altura em 

que as empresas procuram novas possibilidades de instalação.  ---------------------------  

 ---------- Por outro lado, assistimos a um descontrolo financeiro, que já tinha sido 

alertado pelos vereadores da CDU desde 2015, devido ao incumprimento dos 

pagamentos às Águas Públicas do Alentejo por parte da Câmara Municipal, 

somando em 31 de Dezembro uma dívida superior a 1.235.000,00 euros, sem falar, 

obviamente, de outros fornecedores, levando à assunção de mais e novos encargos, 

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

capacidade de intervenção nos próximos anos. Tememos que se traduza numa 

enorme irresponsabilidade com consequências desastrosas para a saúde do 

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

 ---------- No que diz respeito ao Plano Plurianual de Investimento, comprova-se a 

tendência dos anos anteriores. Muitas ações inscritas nos documentos e 

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

passaram das intenções. Apesar de muitas delas serem de execução urgente e 

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

a criação de zonas de atividades económicas que atingiram uma taxa de execução 

de 13, 51%, vias de comunicação 42,70%, turismo 13,01%. Há ainda a questão do 

cemitério, do relvado do estádio municipal, das estradas municipais, entre outras 

tantas. Não podemos neste ponto deixar de salientar a baixíssima taxa de execução 

num setor importantíssimo, como o do “abastecimento de água”, com apenas 

16,64%. Trata-se de uma questão de fundamental importância, pois indica que, 

apesar de reconhecer a existência de um défice tarifário associado a um volume 

muito elevado de perdas na rede em baixa, o município decidiu continuar a não 

investir o mínimo exigível na requalificação do sistema de fornecimento de água à 

população. Esta situação é ainda menos compreensível quando é conhecido e por 

todos reconhecido que a qualidade da água é das piores, se não a pior, da região do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Desta forma concluímos que o executivo adiou por mais um ano 

intervenções importantes e necessárias para o desenvolvimento sustentável e 

equilibrado do concelho de Aljustrel, numa lógica de calendário de eleições, 

penalizando as populações do nosso concelho. --------------------------------------------------  

 ---------- Pelo atrás exposto, os vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal de 

Aljustrel abstêm-se na Votação deste relatório e contas de 2017.” --------------------------  

 ---------- B2 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a documentação referente ao assunto 

identificado em título. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após apreciação dos mesmos, a Câmara no uso da competência que lhe 

confere a alínea c) do n.º 1 do Art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

deliberou por unanimidade aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções 

do Plano 2018/2021 e submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta o possa 

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

 ---------- B3 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS ----  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 

correspondente a 2018. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos e submetê-lo à Assembleia Municipal, para que 

esta, nos termos da alínea m) do n.º1 do artigo 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro, a possa apreciar e votar. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

ACTUAL REDACÇÃO) ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua 5 de Outubro n.º 

4, em Aljustrel, do qual é proprietária/herdeira conhecida Maria da Graça Campos de 

Oliveira, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde 
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pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe que os serviços 

técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança do edifício, ou 

demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do 

Decreto-lei n.º 555/99, na sua atual redação. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Judite Aiveca; Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal 

Municipal Luis Palma para a feitura da mesma e notificar a proprietária/herdeira 

conhecida da data da sua realização. ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua de Montes 

Velhos n.º 12, em Aljustrel, do qual é proprietária a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo 

de Aljustrel e Almodôvar, CRL , se encontra em estado de degradação, oferecendo 

perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe 

que os serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança do 

edifício, ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do 

Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, na sua atual redação. ------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Judite Aiveca; Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal 

Municipal Luis Palma para a feitura da mesma e notificar a proprietária da data da 

sua realização. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua Almeida Garrett 

n.º 87, em Aljustrel, do qual são proprietários/herdeiros conhecidos Francisco Baião, 

José Baião e Francisca Pepe Baião, se encontra em estado de degradação, 

oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que 

se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da 

realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção de más 

condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 

3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, na sua atual redação. ---  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Judite Aiveca; Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal 

Municipal Luis Palma para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros 

conhecidos da data da sua realização. --------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua 5 de Outubro n.º 

10, na Corte Vicente Anes, do qual são proprietários/herdeiros conhecidos João do 

Rosário Romão e Vitória Romão, se encontra em estado de degradação, oferecendo 

perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe 

que os serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, 

de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança do 

edifício, ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do 

Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, na sua atual redação. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Judite Aiveca; Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal 

Municipal Luis Palma para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros 

conhecidos da data da sua realização. --------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1150, em que Arlindo Vitorino 

Jerónimo, residente na Rua Zeca Afonso, n.º 12, em Montes Velhos, solicita parecer 

de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 11 oliveiras no prédio rústico 

denominado “Palmeira”, inscrito na matriz sob o artigo 55 da Secção I e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 231/19880211 da freguesia 

de São João de Negrilhos. ------------------------------------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 05/04/2018. ---------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1242 em que Innolivo Portugal, 

Unipessoal, Lda., com sede no Lagar do Carapetal, em Alvalade, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à plantação de oliveiras no prédio rústico 

denominado “Pedra Alva”, inscrito na matriz sob o artigo 14.º da Secção H e descrito 
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na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1119/20061212 da 

freguesia de São João de Negrilhos.-----------------------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/04/2018. --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1244 em que Innolivo Portugal, 

Unipessoal, Lda., com sede no Lagar do Carapetal, em Alvalade, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à plantação de oliveiras no prédio rústico 

denominado “Herdade do Monte da Lagoa”, inscrito na matriz sob o artigo 66.º da 

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

1252/20100108 da freguesia de São João de Negrilhos. --------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/04/2018. --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1240 em que Innolivo Portugal, 

Unipessoal, Lda., com sede no Lagar do Carapetal, em Alvalade, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à plantação de oliveiras no prédio rústico 

denominado “Herdade do Monte de São João”, inscrito na matriz sob o artigo 19.º da 

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

1105/20060421 da freguesia de São João de Negrilhos. --------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/04/2018. --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1241 em que Innolivo Portugal, 

Unipessoal, Lda., com sede no Lagar do Carapetal, em Alvalade, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à plantação de oliveiras no prédio rústico 

denominado “Herdade do Monte de São João”, inscrito na matriz sob o artigo 22.º da 

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

1119/20061212 da freguesia de São João de Negrilhos. --------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/04/2018. --------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/08 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1243 em que Innolivo Portugal, 

Unipessoal, Lda., com sede no Lagar do Carapetal, em Alvalade, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à plantação de oliveiras no prédio misto 

denominado “Carniceira”, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1.º da Secção 

E e matriz predial urbana sob o artigo 574.º e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 429/19910312 da freguesia de São João de Negrilhos. --  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/04/2018. ---------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1239 em que Innolivo Portugal, 

Unipessoal, Lda., com sede no Lagar do Carapetal, em Alvalade, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à plantação de oliveiras no prédio rústico 

denominado “Herdade do Monte de São João”, inscrito na matriz sob o artigo 15.º da 

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

955/20010705 da freguesia de São João de Negrilhos. -----------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 06/04/2018. ---------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1124 em que Sociedade Agrícola 

Barrada Oriental, Lda., com sede na Estrada Nacional 121, 8, em Ferreira do 

Alentejo, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo à instalação de pivôs 

de rega nos prédios rústicos denominados “Boa Ideia”, inscrito na matriz sob o artigo 

3.º da Secção B e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

460/19910603 e “Monte Alegre”, inscrito na matriz sob o artigo 4.º da Secção B e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 466/19910603, 

ambos da freguesia de São João de Negrilhos. ---------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 05/04/2018. ---------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1123 em que Pomarfresh, Lda., 

com sede em Cercado Menino Jesus, s/n.º, em Castro Verde, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à instalação de culturas permanentes (frutícolas) 
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nos prédios rústicos denominados “Romeiral”, inscrito na matriz sob o artigo 17.º da 

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

456/19870203; “Romeiral”, inscrito na matriz sob o artigo 18.º da Secção Q e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 3318/20070420; 

“Corte Romeira”, inscrito na matriz sob o artigo 19.º da Secção Q e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1760/19960304; e “Corte 

Romeira”, inscrito na matriz sob o artigo 20.º da Secção Q e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 3319/20070420 todos da 

União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. --------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/04/2018. --------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/08 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1310 em que Águas Públicas do 

Alentejo, com sede na Rua Dr. Aresta Branco n.º 51, em Beja, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo à construção do ramo adutor entre a atual Estação 

Elevatória de Rio de Moinhos e Alvalade, localizado na ER 261 (troço compreendido 

entre Rio de Moinhos a Alvalade), no concelho de Aljustrel. ----------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 05/04/2018. --------------------------------  

 ---------- B6 - OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1374 em que António Manuel 

Duarte Batalha, residente no Bairro do Malpique, lote 14, 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 da arquitetura para construção de duas moradias 

unifamiliares na Rua Vasco da Gama n.º 18 e 18-A, em Aljustrel, a que se refere o 

processo de obras n.º 18/2018.------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 16/04/2018. -------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1840 em que Cocaria - 

Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos, com sede social na Rua 1.º 
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de Maio n.º 41, em Rio de Moinhos, requer, em conformidade com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, aprovação do projeto 

de reconversão, remodelação e ampliação do Centro de Dia para Estrutura 

Residencial, sito na Rua 1.º de Maio n.º 41, em Rio de Moinhos, a que se refere o 

processo de obras n.º 9/2015. --------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 18/04/2018. -------------------------------------  

 ---------- B7 - OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “EXPANSÃO DA CICLOVIA DE ALJUSTREL” -------------  

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

 ---------- Foi presente a revisão de preços provisória da empreitada em título no valor 

de 3.108,45 € + IVA. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo provisório da revisão 

de preços no valor de 3.108,45 € + IVA.-------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DO “CORREDOR CICLÁVEL ALJUSTREL/BAIRRO DE 

SÃO JOÃO”-------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente a revisão de preços definitiva da empreitada em título no valor 

de 2.269,28 € + IVA. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo definitivo da revisão 

de preços no valor de 2.269,28 € + IVA.-------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Foi presente a revisão de preços definitiva da empreitada em título no valor 

de 699,05 € + IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo definitivo da revisão 

de preços no valor de 699,05 € + IVA. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “QUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO 

MALACATE VIPASCA” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/08 
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 ---------- Foi presente a revisão de preços provisória da empreitada em título no valor 

de 2.218,43 € + IVA. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo provisória da revisão 

de preços no valor de 2.218,43 € + IVA. ------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeitos de receção provisória da 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título provisório, 

conforme o presente auto. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- “Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A empresa JCGI Engenharia e Construções Lda., vem através de ofício 

datado de 08/02/2018, solicitar ao Município de Aljustrel que, no âmbito do Contrato 

de Adjudicação da Empreitada de Construção da Conduta Adutora ao Carregueiro e 

Reservatório, autorize a cessão da posição contratual, do contrato supra identificado 

à empresa Sociedade de Construções José Coutinho, S.A., instruindo o processo 

com os seguintes documentos da empresa em causa:  ----------------------------------------  

 ---------- a) Alvará de Construção; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Declaração conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º CCP;  -------------------  

 ---------- c) Certidão da Segurança Social; ----------------------------------------------------------  

 ---------- d) Certidão do Serviço de Finanças; ------------------------------------------------------  

 ---------- e) Registo Criminal da Empresa;   ---------------------------------------------------------  

 ---------- f) Registo Criminal dos membros do Conselho de Administração;  ---------------  

 ---------- g) Certidão Permanente da Empresa; ----------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do Código dos Contratos Públicos, a Cessão da Posição 

Contratual implica a transferência, total ou parcial, de direitos e obrigações para 

outra entidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para que tal cessão possa produzir efeitos, é necessário o consentimento do 

outro contraente, logo no próprio contrato (ou caderno de encargos), ou durante a 

fase de execução do contrato. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A autorização da cessão da posição contratual depende, designadamente, 

da prévia apresentação dos documentos de habilitação relativos ao potencial 

cessionário que sejam exigidos ao cedente na fase de formação do contrato em 

causa. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tais elementos foram entregues pela empresa interessada no processo, 

juntamente com o respetivo pedido.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, e uma vez que o pedido cumpre os requisitos para a 

admissão da cessão da posição contratual, não existe inconveniente em que a 

Câmara Municipal delibere:   ---------------------------------------------------------------------------  

  --------- Autorizar a Cessão da Posição Contratual requerida pela empresa JCGI 

Engenharia e Construções Lda., no âmbito do Contrato de Empreitada de 

Construção da Conduta Adutora ao Carregueiro e Reservatório, à empresa 

Sociedade de Construções José Coutinho, S.A e solicite aos cocontratantes, os 

seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- a) Contrato de Cessão da Posição Contratual celebrado entre a empresa 

JCGI Engenharia e Construções Lda. e a empresa Sociedade de Construções José 

Coutinho, S.A, o qual passa a fazer parte do contrato inicial celebrado entre a 

Câmara Municipal e a referida empresa; ------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Apresentação de caução equivalente a 5% do valor do contrato, para 

garantir a boa execução dos trabalhos.” -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a cessão da posição 

contratual requerida pela empresa JCGI Engenharia e Construções Lda., no âmbito 

do Contrato de Empreitada de Construção da Conduta Adutora ao Carregueiro e 

Reservatório, à empresa Sociedade de Construções José Coutinho, S.A e solicitem 

os documentos mencionados na presente informação. -----------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/08 
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 ---------- Foi presente adenda à proposta de apoios financeiros no âmbito do NAMA - 

Normas de Apoio ao Movimento Associativo, para o ano de 2018 para as entidades - 

Alvorada Futebol Clube, Grupo Coral Feminino “Flores de Primavera”, Rancho 

Folclórico “Verdes Campos”, Negrilhos Futebol Clube, Grupo Etnográfico Danças e 

Cantares “Planície Alentejana” e Associação “Engenho e Arte”. -----------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de apoio financeiro 

a conceder no ano de 2018 às entidades supras identificadas, no âmbito das Normas 

de Apoio ao Movimento Associativo. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/08 

 ---------- Foi presente carta datada de 09 de abril de 2018 do Grupo Coral Feminino 

“Flores de Primavera” a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às 

despesas com a realização da Comemoração do 39.º Aniversário no dia 19 de maio 

de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

 ---------- Foi presente carta datada de 27 de março de 2018 da Associação de 

Combatentes do Concelho de Aljustrel a solicitar a concessão de um subsídio para 

fazer face às despesas com a realização do Encontro Anual dos Combatentes de 

Guerra, nas Comemorações do 25 de Abril. -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL ----------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de referência 1064/DEA/2018 datado de 7 de março de 

2018 da Águas Públicas do Alentejo a solicitar a emissão de Declaração de Interesse 

Municipal para a construção do ramo adutor entre a atual Estação Elevatória de Rio 

de Moinhos e Alvalade. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de Declaração de 

Interesse Público Municipal referente à adução de Alvalade e submeter à Assembleia 
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Municipal para que esta a possa apreciar e votar, de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 04/01/2018. ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente carta datada de 28 de março de 2018 da Santa Casa da 

Misericórdia de Aljustrel a solicitar a emissão de Declaração de Interesse Municipal 

referente à viabilidade de ampliação do infantário da Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o pedido de Declaração de 

Interesse Público Municipal referente à viabilidade de ampliação do infantário da 

Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel e submeter à Assembleia Municipal para que 

esta a possa apreciar e votar, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

16/04/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC32/08 

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

 ---------- “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “O Município de Aljustrel pretende efetuar uma permuta entre uma parcela 

de terreno pertencente ao domínio público da Câmara Municipal, com a área de 

948,97m2 e uma parcela de terreno com a área de 483,84m2, a desanexar do prédio 

rústico inscrito na matriz cadastral sob o n.º 59 da secção J, propriedade da Sr.ª 

Zoraida Isabel da Silva Fonseca; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O terreno a ceder pela Sr.ª Zoraida Isabel da Silva Fonseca irá conduzir à 

criação efetiva de uma via de circulação rodoviária, conforme a planta em anexo; -----  

 ---------- Considerando ainda que: ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A parcela de terreno a ceder pelo Município pertence ao domínio público 

municipal, que é caraterizado pela sujeição a um regime especial que tem em vista a 

salvaguarda e a realização de interesses públicos de coletividade; -------------------------  

 ---------- Tratando-se de uma área do domínio público do município, esta apenas 

poderá ingressar no comércio jurídico, desde que seja desafetada do domínio 

público municipal e integrada no domínio privado do Município; -----------------------------  
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 ---------- A área prevista a desafetar do domínio público não irá diminuir ou afetar 

qualquer direito particular que, ponderado com o interesse público subjacente à 

desafetação, imponha a não desafetação; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo contrário, a desafetação irá conduzir a uma permuta com um terreno, 

propriedade da Sr.ª Zoraida Isabel da Silva Fonseca, que é utilizado como uma 

passagem, permitindo assim a legalização da realidade física existente. -----------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se que a Câmara delibere, ao abrigo do artigo 33º 

n.º1 alínea ccc) conjugado com o artigo 25º n.º1 alínea q) e artigo 56º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Iniciar o procedimento de desafetação do domínio público municipal de 

uma parcela com a área de 948,97 m2, conforme identificada na planta em anexo, 

de forma a integrá-la no domínio privado municipal; --------------------------------------------  

 ---------- b)Submeter o processo de desafetação da referida área à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal;  ---------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Autorize a permuta entre a parcela de terreno com a área de 483,84m2, a 

desanexar do prédio rústico inscrito na matriz cadastral sob o n.º 59 da secção J, 

propriedade da Sr.ª Zoraida Isabel da Silva Fonseca, conforme identificada na planta 

em anexo, à qual se atribui o valor de 1.450,00€, e a parcela de terreno com a área 

de 948,97m2, resultante da desafetação do domínio público, conforme identificado 

na planta em anexo, à qual se atribui o valor de 2.600,00€, ficando a Sr.ª Zoraida 

Isabel da Silva Fonseca responsável pelo pagamento da diferença no valor de 

1.150,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Proceder à apreciação pública da referida desafetação através da 

afixação em edital nos locais públicos do costume, conferindo-se um prazo de 10 

dias úteis para apresentação de eventuais reclamações.” -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e iniciar o 

procedimento de desafetação do domínio público municipal de uma parcela com a 

área de 948,97 m2, de forma a integra-la no domínio privado municipal e submeter à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. -------------------------------  

 ---------- EMISSÃO DE PARECER --------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/08 
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 ---------- Foi presente ofício de referência 118-MS-IG datado de 03 de abril de 2018 

da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça a solicitar a emissão de parecer 

relativo à abertura do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância e ao Curso 

Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e 

Publicidade e Técnico Comercial para o ano letivo 2018/2021. -------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação dos 

cursos para o ano letivo 2018/2021. ------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/08 

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

Batista Parreira, residente na Rua Alexandre Herculano n.º 24, em Aljustrel. ------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Maria Alice Batista Parreira 

e Manuel António Sacramento Banza com a validade de 1 ano. -----------------------------  

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

Batista Parreira e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

 ---------- MELHORIAS HABITACIONAIS ------------------------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/08 

 ---------- Foi presente o requerimento em que António Rafael Pereira, residente na 

Rua de Odemira n.º 31, em Messejana, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

coloca à consideração superior a comparticipação de 6.000,00 € + IVA, de acordo 

com o estabelecido no n.º 2 do artigo 2.º das Normas Municipais de Apoio Social 

para Melhorias Habitacionais, uma vez que o requerente aufere rendimentos 

superiores aos estabelecidos nas referidas normas. ---------------------------------------------  

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

6.000,00 € + IVA (6.360,00 €). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALJUSTREL E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJUSTREL -----------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-36/08 
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 ---------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do protocolo em título que 

tem como objeto estabelecer as condições segundo as quais o Município de Aljustrel 

apoia a Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel na prossecução do projeto de 

Construção da Unidade de Cuidados Continuados. ---------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Município de Aljustrel e a Santa Casa da Misericórdia 

de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- INFORMAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-37/08 

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

 ----------  - Ajuste Direto - Contratação de Serviços para Realização de um Filme 

sobre o Tema “Aljustrel Calcolítico” – adjudicado a Alex Martire em 23/03/2018 pelo 

valor de 10.000,00 euros + IVA (Contrato em 04/04/2018). -----------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-38/08 

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

 ----------  - Consulta Prévia - Elaboração do Projeto de Infraestruturas da área de 

Acolhimento Empresarial de Ervidel – adjudicado à Triangulesférico Unipessoal, Lda. 

em 12/04/2018 pelo valor de 35.900,00 euros + IVA. Dispensado de contrato escrito.  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-39/08 

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

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

 ----------  - Ajuste Direto - Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, de um 

Técnico Superior em Serviço Social – adjudicado a Ana Margarida Caldeta Guerreiro 

Silva em 19/03/2018 pelo valor de 12.750,00 euros + IVA. Contrato escrito 

(02/04/2018). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-40/08 

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

 ----------  - Consulta Prévia - Elaboração de projeto do Centro de Negócios de Aljustrel 

– adjudicado à Central de Projetos, Lda. em 12/04/2018 pelo valor de 72.550,00 

euros + IVA. Dispensado de contrato escrito. ------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-41/08 

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

 ----------  - Consulta Prévia - Elaboração de projeto de Infraestruturas da Área de 

Acolhimento Empresarial de Aljustrel – adjudicado à Engisphera - Engenharia, Lda. 

em 12/04/2018 pelo valor de 74.800,00 euros + IVA. Dispensado de contrato escrito.  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-42/08 

 ---------- Foi presente informação dos serviços comunicando a listagem de todos os 

contratos de prestação de serviços, os quais não ultrapassam o montante de 

5.000,00 €, celebrados no mês de março do corrente ano, conforme o disposto no n.º 

3 do art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro. -----------------------------------------  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  

 ---------- PROTOCOLO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE E O MUNICÍPIO DE 

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-43/08 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do protocolo entre a 

Dignitude e o Município de Aljustrel que tem por objeto estabelecer e articular um 

espaço de colaboração entre a Dignitude e o Município para prosseguimento comum 

dos objetivos do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. -----------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo entre a 

Dignitude e o Município de Aljustrel. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi entregue pelos Senhores Vereadores da CDU a seguinte declaração de 

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

 ---------- “No que concerne ao protocolo entre o município de Aljustrel e a associação 

Dignitude, os vereadores eleitos pela CDU votam favoravelmente com as reservas 

que passam a expressar na declaração de voto que se segue: ------------------------------  

 ---------- Em primeiro lugar, e não tendo nada a obstar às iniciativas da sociedade civil 

no que à superação de carências de vária ordem diz respeito, entendemos que, no 

caso em concreto (fornecimento de medicamentos em ambulatório), há espaço e 

necessidade para uma maior intervenção do estado na devida assistência aos mais 

desfavorecidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em segundo lugar, e tendo em consideração o princípio da prudência que 

deve ser observado na gestão de dinheiros públicos, recomendamos que sejam 

observadas todas as boas práticas de transparência e prestação de contas, 

nomeadamente com a apresentação anual de um relatório que discrimine os 

montantes despendidos pelo município e pela associação outorgante do protocolo, 

com dados devidamente desagregados em função do estipulado no protocolo. 

Recomendamos também que os dois elementos designados pelo município para a 

implementação do protocolo, acompanhem cuidadosamente o processo na 

observância do melhor interesse dos munícipes.-------------------------------------------------  

 ---------- Em terceiro lugar, e em sintonia com o expresso pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, sugerimos que o acesso às verbas disponibilizadas no âmbito 

deste protocolo seja para residentes recenseados no concelho há pelo menos dez 
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anos, privilegiando a população mais idosa e diminuindo a probabilidade de acessos 

fraudulentos e indevidos. “ ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- RELATÓRIO DO ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO ----------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/09 

 ---------- O Sr. Presidente fez a entrega do Relatório da Oposição referente ao ano de 

2017. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 18:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ------------------------------------------------------------------------------------------   
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