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- ACTA N.º 13/2009 - 

 
 ---------- Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e nove, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

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

 ----------  Presidente:  ------------------------- --------  Manuel Francisco Colaço Camacho  

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

 ---------- Vereadores:  -------------------------- --------- Manuel Joaquim Martins Frederico 

 ----------  ---------------------------------------------- José Manuel Marques da Silva Mariano  

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

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

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

 ---------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS  --------------- -----------------------------------------------  

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

 ---------- De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, foi aprovada por unanimidade a justificação da falta dos Srs. Vereadores 

Nelson Domingos Brito e Carlos Miguel Castanho Espada Teles à presente.  -----------  

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

 ---------- 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 do Sr. Presidente ---------------------------------------  

 ---------- B2 - Clausulado do empréstimo até ao montante de 445.000,00 € ----------------  

 ---------- B3 - Prédio em Ruínas ( Lei n.º 60/2007) -------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR --- ---------------------------------  

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

 ---------- A acta 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-01/13 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 107 da Tesouraria, referente ao dia oito do 

mês de Junho do ano de dois mil e nove, que regista um saldo em dinheiro no valor 

de 1.249.400,46 € (Um milhão duzentos e quarenta e nove mil quatrocent os 

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

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

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE ------ --------------  

 ---------- 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/13 

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

 ---------- “Aprovo a 7ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 29 de Maio de 2009. O Presidente a) assinado.” ------------------  

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

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE ALJUSTREL – FASE I” --  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------DOC-02A/13 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: 
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 ---------- “Aprovo os trabalhos a mais à empreitada em título a preços contratuais com 

o valor de 198.337,75 €; aprovo e mando executar os trabalhos a mais à empreitada 

a preços não contratuais, devendo notificar-se o empreiteiro a apresentar preços, e 

aprovo os trabalhos a menos à empreitada no valor de 15.106,00 €. -----------------------  

 ---------- Solicite-se o plano de trabalhos definitivo rectificado e o respectivo 

cronograma financeiro. Mais, dispensa-se a realização do estudo prévio, nos termos 

do n.º 3 do art.º 45.º do D.L. n.º 59/99, de 2 de Março.------------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 29 de Maio de 2009. O Presidente a) assinado.” -------  

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

  --------- MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE 

“PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS 

PLUVIAS EM ALDEIA NOVA E MONTES VELHOS” --------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02B/13 

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

 ---------- “Aprovo a presente minuta nos termos do n.º 1 do art.º 98.º do CCP, 

devendo a mesma ser notificada ao adjudicatário. Submeta-se o presente despacho, 

nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 03 de Junho 

de 2009. O Presidente a) assinado.” -----------------------------------------------------------------  

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

  --------- MINUTA DO CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE 

“REMODELAÇÃO DA ETAR DE ERVIDEL” --------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02C/13 

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

 ---------- “Aprovo a presente minuta nos termos do n.º 1 do art.º 98.º do CCP, 

devendo a mesma ser notificada ao adjudicatário. Submeta-se o presente despacho, 

nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 03 de Junho 

de 2009. O Presidente a) assinado.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  
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  --------- B2 - CLAUSULADO DO EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE DE 

445.000,00 € ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/13 

 ---------- Foi presente o clausulado do empréstimo em título a celebrar com a Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL. ------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as cláusulas do empréstimo a 

celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL até 

ao montante de 445.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( LEI N.º 60/2007) ------------- -----------------------------  

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

 ---------- Foi presente o relatório de vistoria efectuada ao prédio sito na Rua de 

Aljustrel n.º 19, em Rio de Moinhos, pertencente ao Sr. Martinho Figueira Gonçalves, 

onde se verificou que o prédio se encontra devoluto, parcialmente ruído e com 

grandes rombos na cobertura e nas paredes laterais e posteriores da habitação e 

dos respectivos anexos. A fachada principal e a respectiva cobertura da habitação 

não se encontram tão degradadas, mas também não asseguram a 

impermeabilização às águas pluviais, devendo o mesmo ser demolido e 

posteriormente efectuada a sua limpeza. -----------------------------------------------------------  

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

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, notificar o proprietário do prédio sito na Rua de 

Aljustrel n.º 19, em Rio de Moinhos, Sr. Martinho Figueira Gonçalves, morador na 

Rua do Serrado do Zambujeiro n.º 26, 4.º Esq. Buraca, Amadora, para, num prazo 

de 30 dias, proceder às obras de demolição do referido prédio que ameaça ruína e 

oferece perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas. --------------------  

 ---------- Determinou ainda que se notifique o proprietário que: -------------------------------  

 ---------- - Se não concluir as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, pode a 

Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma legal; -----  

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

de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 13 /2009  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 09 DE JUNHO DE 2009  
125 

 

contra-ordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de Outubro, a que 

corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros (n.º 4 do art. 98.º); -----  

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

Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro 

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

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art. 348.º do Código Penal, imputável ao respectivo 

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

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

Desobediência, por parte do ora notificado.  -------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/13 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

24/2009, de que é titular José Manuel Peres Mestre, que se encontra em 

conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/06/2009. -------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/13 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 154 em que Maria Alice Marques 

Rodrigues Sequeira, residente na Rua José Afonso n.º 9 – 1º Esq., em Aljustrel, 

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

Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/2001 de 4 de 

Junho, aprovação do projecto de alteração ao inicialmente aprovado em reuniões 

ordinárias realizadas nos dias 15/11/2006 e 16/05/2007 para construção de moradia 

no Bairro Azul, lote 3, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 65/2006. -  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as alterações de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 04/06/2009. --------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/13 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 540 em que Silvino da Conceição 

Espada, residente na Rua Vista Alegre, n.º 27, em Montes Velhos, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/2001 de 4 de Junho, aprovação do 
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projecto de arquitectura para construção de lar de 3ª idade no Monte Branco, a que 

se refere o processo de obras n.º 69/2007. --------------------------------------------------------  

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

parecer da Divisão Técnica de 04/06/2009. --------------------------------------------------------  

  --------- B5 - OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------- -----------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE AL JUSTREL – FASE I”  

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 48/2009 do Engº Fiscal da empreitada em 

título a referir que, tendo sido o empreiteiro notificado para apresentar a melhor 

proposta para os trabalhos a mais a preços novos vem o mesmo apresentar um 

orçamento no valor de  49.630,61 € + IVA.---------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar e mandar executar os 

trabalhos a mais à empreitada a preços novos com o valor de 49.630,61 € + IVA, nos 

termos do art.º 26 do Decreto-Lei n.º  59/99, de 2 de Março. ---------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ETAR DE E RVIDEL” ----------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/13 

 ---------- Foi presente o plano de segurança e saúde para a execução da obra em 

título, nos termos do D.L. 273/2003. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Segurança e 

Saúde apresentado pela empresa Chupas e Morrão -  Construtores de Obras 

Públicas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

  --------- EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DA ETAR DE M ESSEJANA” -----------  

 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------- DOC10/13 

 ---------- Foi presente informação dos serviços técnicos a referir que o empreiteiro da 

obra em título solicitou um adiantamento no valor de 80.381,73 € para aquisição dos 

equipamentos electromecânicos e dos materiais para as instalações eléctricas da 

empreitada supra identificada, ao abrigo do n.º 5, do art.º 214.º do Decreto-Lei n.º 

59/99, de 02 de Março. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Analisado o pedido e tendo em conta o equipamento a instalar, propõem os 

serviços técnicos que o adiantamento concedido seja no valor de 56.676,11 €. --------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder ao empreiteiro um 

aditamento no valor de 56.676,11 €, mediante a apresentação de garantia bancária, 
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no valor do mesmo, de acordo com o disposto no n.º 5, art.º 214 do Decreto-Lei n.º 

59/99 de 2 de Março. -------------------------------------------------------------------------------------   

  --------- EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO/ REMODELAÇÃO 

DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ALDEIA NOVA E MONTES V ELHOS” ----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/13 

 ---------- Foi presente o plano de segurança e saúde para a execução da obra em 

título, nos termos do D.L. 273/2003. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Segurança e 

Saúde apresentado pela empresa Protecnil – Sociedade Técnica de Construções, 

S.A. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/13 

 ---------- Foi presente ofício de refª 10/AFC/09 datado de 21/05/2009 do Alvorada 

Futebol Clube a solicitar apoio financeiro para a aquisição de uma carrinha para o 

transporte dos atletas. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

750,00 € (Setecentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente carta datada de 05/05/2009 da Comissão de Festas de S. João 

de Negrilhos a solicitar apoio financeiro para a realização da Festa dos Santos 

Padroeiros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

250,00 € (Duzentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/13 

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

 ---------- “Constitui pretensão antiga dos moradores da zona nascente da Rua 25 de 

Abril, em Rio de Moinhos a construção de um arruamento nas traseiras das suas 

habitações por lhe permitir acesso directo aos logradouros.-----------------------------------  

 ---------- Tal ainda não foi possível já que os proprietários dos prédios extremos não 

mostraram disponibilidade para ceder, em qualquer situação, uma parcela de 
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terreno, atendendo a que o seu logradouro tem ligação directa a um arruamento e 

como tal não necessitam do arruamento que a Câmara se propõe construir. ------------  

 ---------- Finalmente e após inúmeros contactos com o Sr. José de Oliveira Marques, 

proprietário do prédio urbano sito na Rua Grande, em Rio de Moinhos, inscrito na 

respectiva matriz predial sob o art.º 339, da freguesia de Rio de Moinhos, propôs 

este vender o mesmo por 30.000,00 €.--------------------------------------------------------------  

 ---------- Após diversas negociações chegou-se ao valor de 22.500,00 €, valor que 

consideramos justo se atendermos ao resultado da avaliação do referido imóvel 

efectuada por peritos exteriores à Câmara, que se junta. --------------------------------------  

 ---------- Assim, propõe-se que a Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 

do art.º 64 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro delibere adquirir o prédio supra identificado pelo valor de 

22.500,00 € (vinte e dois mil e quinhentos euros) e autorize o Sr. Presidente na 

outorga da competente escritura de compra.” -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a aquisição do prédio 

identificado na presente proposta pelo valor de 22.500,00 € e mandatar o Sr. 

Presidente para a outorga da competente escritura de compra e venda.------------------   

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

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

 ---------- “A Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 

estabelece no n.º 3 do seu artigo 3.º que “cada município pode decidir da repartição 

dos montantes referidos na alínea a) do n.º 1 do art.º 19.º entre receita corrente e de 

capital, não podendo a receita corrente exceder 65% do FEF, e no n.º 4 desse artigo 

que “os municípios devem informar anualmente, até 30 de Junho do ano anterior ao 

ano a que respeita o orçamento, qual a percentagem do FEF que deve ser 

considerada com transferência corrente, na ausência da qual é considerada a 

percentagem de 60%”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta conformidade, e atento o peso das receitas correntes, proponho que a 

Câmara delibere que a percentagem de FEF como receita para o ano de 2010 seja 

de 65%”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade que a percentagem de FEF como 

receita corrente para o ano de 2010 seja de 65%. -----------------------------------------------  
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  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/13 

 ---------- Foi presente carta datada de 8 de Junho de 2009 de David Raimundo 

Ramos Patinha a solicitar autorização para vender o lote n.º 29 da Zona industrial de 

Aljustrel a terceiros, alegando para esse efeito não continuar interessado em 

desenvolver a actividade profissional de carpintaria, dada a conjuntura de crise 

nacional e internacional que se vive. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a venda a terceiros do lote n.º 

29 da Zona Industrial de Aljustrel, desde que a unidade industrial a instalar obedeça 

ao disposto no Regulamento de Venda de Lotes na Zona Industrial de Aljustrel. -------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/13 

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

Vieira Estrela, residente na Rua de São Pedro n.º 22, em Ervidel. --------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Luísa Vieira Estrela e a 

Manuel Rosa Piaçab, com a validade de 2 anos. -------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Luísa Vieira 

Estrela e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/13 

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

Gonçalves Figueira, residente na Rua das Eiras de Cima n.º 13, em Ervidel. ------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a António Gonçalves Figueira 

e a Ana Azevedo das Candeias, com a validade de 2 anos. ----------------------------------  

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

Gonçalves Figueira e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/13 

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

das Dores Martins, residente na Rua dos Moinhos n.º 17, em Ervidel. ---------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Palmira das Dores Martins e 

a António Rodrigues Toucinho, com a validade de 2 anos. ------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Palmira das 

Dores Martins e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------------   

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/13 

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

José Messias, residente na Rua Vasco da Gama n.º 1, em Jungeiros. --------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Guerreiro José Messias, com 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Guerreiro 

José Messias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/13 

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

Galhofa Zabumba, residente na Rua da Zurreira n.º 6, em Ervidel. -------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Rosaria Galhofa Zabumba, 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Rosaria 

Galhofa Zabumba. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/13 

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

Zabumba Galhofa, residente na Rua Oriental da Zurreira n.º 16, em Ervidel. ------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria Zabumba Galhofa, 

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

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

Zabumba Galhofa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

José Chaiça Leal, residente na Rua do Sertão  n.º 13, em Ervidel. -------------------------  

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

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

a validade de 2 anos. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a António José 

Chaiça Leal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/13 

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

Antónia Augusta, residente na Rua do Poceirão n.º 14, em Ervidel. ------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Maria Antónia Augusta e a 

Luís António Cascalheira, com a validade de 2 anos. -------------------------------------------  

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

Augusta e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/13 

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

Margarida Martins Lourencinho Guerreiro, residente na Rua do Pocinho n.º 29, em 

Ervidel.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Lisdália Margarida Martins 

Lourencinho Guerreiro e a Francisco A. Guerreiro Lobo, com a validade de 2 anos. ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Lisdália 

Margarida Martins Lourencinho Guerreiro e respectivo agregado familiar. ----------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/13 

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

Leal Rocha, residente na Rua da Palma n.º 33, em Ervidel. -----------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Eulália Leal Rocha e a João 

José Emídio, com a validade de 2 anos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Eulália Leal 

Rocha e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/13 

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

Mata Caixinha, residente na Rua das Eiras n.º 11, em Ervidel. -------------------------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Mariana Mata Caixinha e a 

Manuel Guerreiro Martins, com a validade de 2 anos. ------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Mariana Mata 

Caixinha e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/13 

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

Aurélia Simão, residente na Rua do Sertão n.º 32, em Ervidel. ------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Laura Aurélia Simão, com a 

validade de 2 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Laura Aurélia 

Simão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/13 

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

Maria Emídio, residente na Rua 5 de Outubro n.º 17, em Rio de Moinhos. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Clotilde Maria Emídio e a 

Pedro da Lança, com a validade de 2 anos. -------------------------------------------------------  

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

Emídio e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/13 

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

Justino Caetano Caramujo, residente na Rua do Sobradinho n.º 8, em Ervidel.---------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Manuel Justino Caetano 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Manuel 

Justino Caetano Caramujo. -----------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/13 

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

Maria Dias, residente na Rua da Canada n.º 4, em Ervidel. -----------------------------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Rosa Maria Dias e a João 

Dias Parreira, com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------------  

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

Dias e respectivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/13 

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

Guerreiro Torcato, residente na Rua da Quinta Nova n.º 64, em Ervidel. ------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a António Guerreiro Torcato e 

a Amélia Torres Dias, com a validade de 2 anos. -------------------------------------------------  

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

Guerreiro Torcato e respectivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/13 

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

Martins Narciso, residente na Rua das Eiras de Cima n.º 12, em Ervidel. -----------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Mariana Martins Narciso e a 

Francisco Abílio Zorro, com a validade de 2 anos. -----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Mariana 

Martins Narciso e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/13 

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

Isabel Ribeiros Bartolomeu, residente no Largo Dom Sancho n.º 2, em Messejana. ---  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Mónica Isabel Ribeiros 

Bartolomeu, Cláudio Cristiano Cinzas Martins, Rodrigo Alexandre Bartolomeu 

Martins, Leandro Miguel Bartolomeu Martins, Irís Cláudia Bartolomeu Martins, Igor 

Filipe Bartolomeu Martins e a Maria da Conceição Ribeiros Afonso Bartolomeu, com 

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

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

Ribeiros Bartolomeu e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/13 

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

Maria Silva, residente na Rua Almeida Garrett n.º 56, em Aljustrel. -------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Emília Maria Silva Reis, 

Patrícia Maria Silva Coelho e a Catarina Sofia Reis Guerreiro, com a validade de 1 

ano. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Silva e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-36/13 

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

Pereira Segurado, residente na Rua de Aljustrel n.º 7, em Ervidel. -------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Amador Pereira Segurado, 

Margarida Rosa G. Moreira Segurado e a Ana Carolina Moreira Segurado, com a 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Amador 

Pereira Segurado e respectivo agregado familiar.------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-37/13 

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

Luísa Figueira, residente na Rua da Escola Coronel Mourão n.º 3, em Ervidel. ---------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Luísa Figueira, José 

Augusto Matias Botas e a Artur Miguel Figueira Varrasquinho, com a validade de 1 

ano. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Figueira e respectivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-38/13 

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

Graça Sousa Diogo, residente na Rua da Quinta Nova n.º 10, em Ervidel. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Emília da Graça Sousa 
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Diogo, Manuel Pereira Diogo e a Fernando Manuel Sousa Pereira, com a validade de 

2 anos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Emília da 

Graça Sousa Diogo e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-39/13 

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

José Belchior, residente na Rua Nova n.º 37, em Montes Velhos. ---------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Hermínio José Belchior e a 

Lídia Maria Caixinha Silva, com a validade de 1 ano. -------------------------------------------  

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

Belchior e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-40/13 

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

Catarina das Dores, residente na Rua 5 de Outubro n.º 12, em Ervidel. -------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Isabel Catarina das Dores e 

a Manuel Rosa Torres, com a validade de 2 anos. -----------------------------------------------  

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

Catarina das Dores e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-41/13 

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

Mira Tarrapa, residente na Rua do Norte n.º 3, em Ervidel. ------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Mariana Mira Tarrapa com a 

validade de 2 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Mariana Mira 

Tarrapa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-42/13 

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

Soares Chaiça Mira, residente na Rua das Eiras de Cima n.º 9, em Ervidel. -------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Luísa Soares Chaiça Mira e 

a António Mira Agosto, com a validade de 2 anos. -----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Luísa Soares 

Chaiça Mira e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-43/13 

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

António Rosa, residente na Rua de Aljustrel n.º 34, em Rio de Moinhos. -----------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Cândido António Rosa e a 

Vitória Maria Lourenchinha Carlos, com a validade de 1 ano. --------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Cândido 

António Rosa e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-44/13 

 ---------- Foi presente ofício ref.ª 2262 datado de 25 de Maio de 2009 da AMBILITAL – 

Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM a solicitar, nos termos do disposto no art.º 

7º, alínea a) do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, a isenção de licença 

para operações urbanísticas relativa ao edifício “Estação de Recepção e 

Armazenamento de Recicláveis de Aljustrel”. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade deferir o pedido. ------------------------------  

  --------- PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS ----------- ---------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-45/13 

 ---------- Foi presente e-mail de ref.ª 29978-1223-1/GJS/09 datado de 22 de Maio de 

2009 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 

pergunta ao Ministério da Economia e Inovação elaborada pelo Deputado José 

Soeiro sobre “Instalação de Central Termoeléctrica a Biomassa em Alvito”. -------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-46/13 

 ---------- Foi presente e-mail de ref.ª 30083-1268/FGJS/09 datado de 28 de Maio de 

2009 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 

pergunta e do requerimento ao Ministério da Educação elaborada pelos Deputados 
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José Soeiro e João Oliveira sobre “Protocolos e Contratos de Execução celebrados 

entre o Governo e as Câmaras Municipais ao abrigo do Decreto-Lei n.º 144/08, de 28 

de Julho (requerimento)” e “Transferência de competências para os municípios em 

matéria de educação (pergunta)”. ---------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-47/13 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 30175-1294/FGJS/09 datado de 04 de Junho de 

2009 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 

pergunta ao Ministério da Saúde elaborada pelo Deputado José Soeiro sobre “Rede 

de Unidades de Cuidados Continuados no distrito de Beja”. ----------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-48/13 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 30171-1293/FGJS/09 datado de 03 de Junho de 

2009 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 

pergunta ao Ministério da Saúde elaborada pelo Deputado José Soeiro sobre 

“Unidade Rápida de Suporte Intermédio de Vida/URSIV – Concelho de Castro Verde” 

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

  --------- NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FÉR IAS ----------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-49/13 

 ---------- Foram presentes para apreciação as Normas de Funcionamento do Campo 

de Férias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as Normas de Funcionamento 

do Campo de Férias. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------- -------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, 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  -------------- ------------------------------------------  
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 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 11:30 horas. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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