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- ATA N.º 4/2019 - 

 

 ---------- Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 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 - Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos termos 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos Diplomas Sectoriais -  

 ---------- B3 - Regulamento Interno de Uso de Veículos Municipais --------------------------  

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

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

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

 ---------- B7 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B8 - 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 Técnica Superior – Mónica 

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

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

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/04 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 28 da Tesouraria, referente ao dia doze do 

mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, que regista um saldo em dinheiro 

no valor de 606.974,64 € (Seiscentos e seis mil novecentos e setenta e quatro 

euros e sessenta e quatro cêntimos).  ------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO AOS INCENTIVOS MUNICIPAIS DE NATUREZA FINANCEIRA - 

REQUERIDO POR SÉRGIO MIGUEL BRÁS CAVACO --------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/04 

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

 ---------- “Deferida a pretensão do requerente para a isenção de taxas de ocupação 

do domínio público municipal e isenção de taxas para obras particulares que 

abranjam a construção de edifício devolutos, constantes no documento de Proposta 

de Desenvolvimento da ARU de Rio de Moinhos. Submeta-se o presente despacho, 

nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 11 de fevereiro de 2019. O 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  
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  --------- B2 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 

LOCAIS, NOS TERMOS DA LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO, E AO ABRIGO 

DOS RESPETIVOS DIPLOMAS SECTORIAIS ---------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/04 

 ---------- Considerando que foi aprovada a 16 de agosto a Lei n.º 50/2018, que aprova 

a Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local; -----------------------------  

 ---------- Considerando que este diploma, no seu artigo 4.º prevê que a transferência 

das novas competências (educação, ação social, saúde, proteção civil, cultura, 

património, habitação, áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, praias 

marítimas, fluviais e lacustres, informação cadastral, gestão florestal e áreas 

protegidas, transportes e vias de comunicações, estruturas de atendimento ao 

cidadão, policiamento de proximidade, proteção e saúde animal, segurança dos 

alimentos, segurança contra incêndios, estacionamento público, modalidades afins 

de jogos de fortuna e azar) para as autarquias locais e entidades intermunicipais seja 

efetuada em 2019, admitindo-se a sua concretização gradual até 2021, nos termos 

previstos no referido diploma. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que os diplomas de âmbito sectorial relativos às diversas 

áreas a descentralizar, entretanto publicados, vieram determinar que os Municípios 

que não pretendam a transferência das competências previstas nos referidos 

diplomas devem comunicar esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após a entrada 

em vigor dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Aljustrel entende que a lei-quadro da 

transferência de competências, ainda que seja demonstrativa de uma nova atitude 

do Estado relativamente às autarquias, é extemporânea e está a ser concretizada de 

forma avulsa, quando o que fazia falta ao país era uma efetiva descentralização nos 

vários níveis: nacional, regional, concelhio e de freguesia.  -----------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Aljustrel defende uma decentralização que 

permita aos territórios de baixa densidade, não só tornarem-se territorialmente mais 
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coesos relativamente ao todo nacional, mas também envolverem-se ativamente num 

aprofundamento da democracia nacional, através da participação das autarquias e 

das entidades intermunicipais na definição de políticas e na gestão nas várias áreas 

de atuação do poder público nos seus territórios. ------------------------------------------------    

 ---------- Considerando que esta transferência de competências não responde à 

necessidade de reforma dos vários níveis intermédios do Estado, que têm poucos 

poderes, nomeadamente as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, as Direções Regionais e os vários Serviços Desconcentrados do Estado. --  

 ---------- Considerando que, neste momento, ainda não existe clarificação 

relativamente aos envelopes financeiros que acompanham a maioria das 

competências a transferir para as autarquias. -----------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que foram publicados diplomas sectoriais que não estão 

acompanhados dos anexos a que fazem referência, o que limita a capacidade dos 

municípios se pronunciarem sobre os mesmos.  --------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que, analisados os diplomas setoriais, subsistem muitas 

dúvidas sobre as competências a transferir, uma vez que a regulamentação não é 

clara e, em alguns casos, é omissa, relativamente à operacionalização deste 

processo, o que não permite às autarquias preverem, com rigor, os recursos 

humanos e financeiros a afetar às novas competências a assumir. -------------------------  

 ---------- Considerando que, no que respeita à transferência de competências no 

domínio da educação, apesar de se conhecerem os envelopes financeiros previstos 

para recursos humanos e funcionamento, se verifica insuficiente informação ao nível 

do previsto para o Investimento, particularmente quando estão em causa pequenos 

municípios, como é o caso de Aljustrel. Mais concretamente, não é possível à 

Câmara Municipal de Aljustrel, garantir a viabilidade e a sustentabilidade de se 

assumirem competência ao nível da construção, requalificação e modernização de 

edifícios escolares; manutenção e conservação de edifícios escolares; ação social 

escolar; refeitórios escolares; transportes escolares e escola a tempo inteiro.  ----------  

 ---------- Considerando que, ao nível da transferência de competências no domínio da 

educação, a toda a indefinição atrás descrita acresce a pouca clarificação na prevista 

partilha de competência entre autarquia e agrupamento de escolas, nomeadamente 

no que diz respeito à gestão do pessoal não docente, situação que, a não ser 
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devidamente salvaguardada, é propensa a descoordenações num aspeto crucial 

para o bom funcionamento das escolas. ------------------------------------------------------------    

 ---------- Face ao exposto propõe-se que: -----------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos da alínea ccc) do n.º1 do art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro seja aprovada a presente proposta de não aceitação das transferências de 

competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 2020, a que se 

referem os diplomas sectoriais abaixo indicados: ------------------------------------------------  

 ---------- a. Decreto-Lei n.º20/2019,de30/01/2019, no domínio da Proteção e Saúde 

Animal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b. Decreto-Lei n.º21/2019,de30/01/2019, no domínio da Educação. -------------  

 ---------- c. Decreto-Lei n.º22/2019, de 30/01/2019, no domínio da Cultura. ---------------  

 ---------- d. Decreto-Lei n.º23/2019,de30/01/2019, no domínio da Saúde. ------------------  

 ---------- Se submeta a presente proposta à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto no n.º2 do art.º 4 da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto para que esta a possa 

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

 ---------- Colocada à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

de não aceitação da transferência das competências para o Município de Aljustrel, 

nos anos de 2019 e 2020, a que se referem os diplomas abaixo identificados e 

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

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

 ---------- “Apoiamos a decisão do executivo municipal recomendar à Assembleia 

Municipal a rejeição da totalidade dos diplomas em questão. Há algumas ordens de 

razão para esta tomada de posição que passamos a enumerar: ----------------------------  

 ---------- Em primeiro lugar, o orçamento para 2019 já foi aprovado, sendo que a 

transferência de competências poderá trazer constrangimentos orçamentais 

significativos. Esta situação assume especial relevância na medida em que tanto 

quanto conhecemos, não estão ainda definidos os montantes a transferir para as 

autarquias. Aliás, no nosso entendimento, aceitar as novas competências sem ter o 

conhecimento do financiamento associado é um ato de irresponsabilidade que pode 

vir a revelar-se muito prejudicial ao orçamento municipal. -------------------------------------  

 ---------- Em segundo lugar, há uma análise mais profunda que deve ser realizada. A 

coesão territorial, a diminuição de assimetrias, o desenvolvimento integrado das 
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regiões, segurança, a justiça, a saúde e a educação são pilares da vida do país que 

devem estar sob a responsabilidade do estado central. Uma descentralização 

descuidada, apressada e descontextualizada pode resultar na degradação do serviço 

público prestado, num acentuar de assimetrias entre territórios mais ricos e outros 

mais deprimidos, com prejuízos evidentes para as zonas de menor densidade 

populacional, tipicamente localizadas no interior do país. Estará ainda mais em 

causa a igualdade de acesso aos bens e serviços constitucionalmente defendidos. ---  

 ---------- A atribuição de um cada vez maior número de competências às autarquias 

num previsível quadro de suborçamentação, atendendo ao histórico, é mais um 

ataque ao poder local, na perspetiva que livrará o poder central de alguns incómodos 

que tradicionalmente têm impacto na opinião pública. O reforço do poder local deve 

ser feito num quadro diferente, num reforço da capacidade de decisão e não da mera 

obrigatoriedade de execução. Para tal, deverá ser pensado um nível intermédio para 

o poder local, diferente das CIM, numa verdadeira dimensão regional com autonomia 

e poderes decisórios reforçados. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta nossa opinião não invalida que em algumas áreas, como a Proteção 

Civil, o Estacionamento, Jogos ou Atendimento, as autarquias não possam assumir 

maiores responsabilidades, até porque em muitos casos já o fazem de uma forma ou 

de outra. No entanto, tal só deverá ser discutido depois de ser conhecido o 

financiamento associado, ou seja, as autarquias só deverão aceitar as 

responsabilidades quando tiverem totais garantias da existência de adequados 

meios financeiros e humanos. --------------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - REGULAMENTO INTERNO DE USO DE VEÍCULOS MUNICIPAIS -------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Regulamento Interno de Uso de 

Veículos Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento Interno de Uso 

de Veículos Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 206, em que Maria da Conceição 

Pereira, residente na Travessa do Passadiço, n.º 10, em São Domingos da Serra, na 
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qualidade de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao 

arranque de 7 oliveiras no prédio rústico denominado “Abelheira”, inscrito na matriz 

sob o artigo 56.º da Secção A e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 467/19920227 da freguesia de Ervidel. -------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/02/2019. --------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 208, em que Maria da Conceição 

Pereira, residente na Travessa do Passadiço, n.º 10, em São Domingos da Serra, na 

qualidade de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao 

arranque de 9 oliveiras no prédio rústico denominado “Abelheira”, inscrito na matriz 

sob o artigo 55.º da Secção A e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 55/19850702 da freguesia de Ervidel. ---------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/02/2019. --------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 207, em que Maria da Conceição 

Pereira, residente na Travessa do Passadiço, n.º 10, em São Domingos da Serra, na 

qualidade de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao 

arranque de 3 oliveiras no prédio rústico denominado “Abelheira”, inscrito na matriz 

sob o artigo 57.º da Secção A e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 53/19850702 da freguesia de Ervidel. ---------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/02/2019. --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 508, em que Rio d’ Azeite, S.A., 

com sede na Herdade do Monte Branco, freguesia de São João de Negrilhos, na 

qualidade de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo à 

plantação de olival em sebe no prédio rústico denominado “Monte Branco”, inscrito 

na matriz sob o artigo 21.º da Secção F e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 1353/20140226 da freguesia de São João de Negrilhos.  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 05/02/2019. ---------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 532 em que Daniel José Anjos 

Palma, residente na Rua Infante D. Henrique n.º 36, 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 armazém na Zona 

Industrial de Messejana, lote 10, em Messejana, a que se refere o processo de obras 

n.º 19/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/02/2019. -------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 510 em que Helder José Banza 

da Palma, residente na Rua dos Ferreiros n.º 11, 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 moradia na Rua 

Luís de Camões n.º 81, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 

18/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 08/02/2019. -------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 5165 em que Luís Miguel 

Terramoto Fernandes, residente na Rua 5 de Outubro n.º 2, 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 casão no prédio 

rústico “Vale Leitão”, na freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a que se refere o 

processo de obras n.º 13/2017. ------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 01/02/2019. -------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA DE “CENTRO DE NEGÓCIOS DE ALJUSTREL” ----------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 4 /2019  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019  
38 

 

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/04 

 ---------- Foi presente a proposta n.º 3/2019 referente à empreitada em título que visa 

obter autorização para aprovação do Caderno de Encargos, o Programa de 

Concurso e a Minuta do Anúncio a publicar no Diário da República, escolher o 

concurso público como procedimento a adotar e designar os membros do júri e o 

gestor do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Caderno de Encargos, o 

Programa de Concurso e a Minuta do Anúncio a publicar no Diário da República, 

escolher o concurso público como procedimento a adotar e designar os membros do 

júri e o gestor do contrato. ------------------------------------------------------------------------------   

  --------- B7 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/04 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 16/01/2019 do Alvorada Futebol Clube a 

solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com a realização 

do Baile de Carnaval no dia 02 de março. ----------------------------------------------------------  

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

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

  --------- B8 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE ERVIDEL, MESSEJANA 

E SÃO JOÃO DE NEGRILHOS -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/04 

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

 ---------- “Propõe-se que a Câmara autorize a realização no presente ano, das obras 

inscritas no Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências em anos 

transatos e que não foram executadas pelas Juntas de Freguesia, bem como as 

respetivas alterações, de acordo com os mapas anexos, e que se submeta a 

presente proposta à Assembleia Municipal, para que esta possa apreciar e votar.” ----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submetê-la à 

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

  --------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO 2019 -----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/04 
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   -------- Com base no disposto no Art.º 33º n.º 1 alínea e), alínea k) e alínea ff) da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, propõe o Sr. Presidente que a Câmara aprove o 

Regulamento da Feira do Campo Alentejano 2019, a realizar de 07 a 09 de junho de 

2019. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento da Feira do 

Campo Alentejano para o ano 2019. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/04 

 ---------- Propõe o Sr. Presidente que a Câmara aprove o Programa de Concurso para 

atribuição de lugares de terrado para a Feira do Campo Alentejano 2019. ----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa de Concurso para 

atribuição de lugares de terrado para a Feira do Campo Alentejano 2019 e respetivo 

Edital e abrir inscrições até ao dia 30 de abril para apresentação das candidaturas. ---  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/04 

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

Isabel Ribeiro Mestre, residente na Rua 1.º de Abril n.º 28, em Aljustrel. ------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Vanda Isabel Ribeiro Mestre 

com a validade de 2 anos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Vanda Isabel 

Ribeiro Mestre. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/04 

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

António Sebastião Justo Godinho, residente na Rua Dr. Rafael Barradas n.º 15, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a José António Sebastião 

Justo Godinho com a validade de 2 anos. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a José António 

Sebastião Justo Godinho. -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/04 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Cecília 

Maria Chumbinho Simão, residente na Rua da Estação n.º 9, em Aljustrel. --------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Cecília Maria Chumbinho 

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

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

Chumbinho Simão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/04 

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

Manuel Fortunato, residente na Rua Infante D. Henrique n.º 4 A, em Aljustrel. ----------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Francisco Manuel Fortunato 

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

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

Manuel Fortunato. -----------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/04 

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

Soares Rosa, residente na Rua D. Sancho II, n.º 43, em Aljustrel. --------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Joana Soares Rosa com a 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Joana Soares 

Rosa. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/04 

 ---------- 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 janeiro 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. ------------------------------------  

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

 ---------- UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL -----------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/04 
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 ---------- Foi presente e-mail datado de 05 de fevereiro de 2019, do Grupo Motard N2-

8 Barragem do Roxo, a solicitar autorização para utilizar a via pública com a 

realização do espetáculo de Freestely no dia 15 de junho de 2019. -------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 11:40 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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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


