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- ACTA N.º 4/2009 - 

 
 ---------- Aos dezoito dias do mês de Fevereiro 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:  -------------------------- ------------------------- Nelson Domingos Brito 

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

 ----------  -----------------------------------------------------Manuel Joaquim Martins Frederico  

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

António José Gonçalves Soares Godinho à presente.  ------------------------------------------  

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

 ---------- 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 - Hasta pública - Venda de 2 apartamentos, sitos no Bairro de São Pedro, 

em Aljustrel  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Ratificação de despachos do Sr. Presidente --------------------------------------  
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 ---------- B3 - Aprovação das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias 

Habitacionais -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Aprovação das Normas Municipais de Atribuição do Cartão Social --------  

 ---------- B5 - Hasta pública - Venda de lotes no Loteamento da Rua Coronel Mourão 

em Ervidel ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Licenciamento sanitário -----------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99) ----------------  

 ---------- B8 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 - Hasta pública - venda de lotes na Zona Industrial de Aljustrel --------------  

 ---------- B11 - Subsídios ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B12 - 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-01/04 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 32 da Tesouraria, referente ao dia 

dezassete do mês de Fevereiro do ano de dois mil e nove, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 1.641.885,06 € (Um milhão seiscentos e quarenta e um mil 

oitocentos e oitenta e cinco euros e seis cêntimos ).  --------------------------------------  

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

 ---------- B1 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE 2 APARTAMENTOS, SITOS N O 

BAIRRO DE SÃO PEDRO, EM ALJUSTREL  ---------------- ------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/04 
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 ---------- À hora marcada procedeu-se à abertura da única proposta apresentada em 

carta fechada por Jorge Manuel Loures Banza, para alienação de um apartamento, 

sito em São Pedro, e passou-se à licitação a partir do valor da proposta, tendo sido 

efectuado apenas um lance. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Anunciado o mesmo três vezes sem ser coberto, a Câmara deliberou por 

unanimidade adjudicar provisoriamente a fracção autónoma designada pela letra E, 

2º Dto., do prédio urbano sito na Rua Ary dos Santos, Aljustrel, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 4706 a Jorge Manuel Loures Banza e Isabel Maria 

Santos da Cruz, pelo valor de 58.050,00 €. --------------------------------------------------------  

  --------- B2 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE ----- ---------------  

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

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

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

 ---------- “Determino que se realize, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 90.º do 

DL n.º 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 

4/09, uma vistoria ao prédio sito na Rua de Aljustrel, em Montes Velhos e nomeio os 

técnicos, Arquitecta Maria Judite Aiveca, e Engenheiros João Paulo Rodrigues 

Ferreira e João Carlos Soares Mestre para a realização da vistoria. ------------------------  

 ---------- Notifique-se a proprietária, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 90.º da 

legislação acima mencionada. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto 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, 09 de Fevereiro de 2009. O Presidente. a)assinado”. -  

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

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

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

 ---------- “Determino que se notifique o herdeiro conhecido do prédio sito na Rua 25 

de Abril no Carregueiro, Sr. José Manuel Martins Saturnino, para, no prazo de 20 

dias, proceder à remoção de todo o entulho existente, resultante da demolição do 

referido prédio, limpar e vedar convenientemente toda a zona da propriedade. ---------  
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 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto 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, 09 de Fevereiro de 2009. O Presidente. a) assinado.”  

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

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

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

 ---------- “Determino, 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, que se notifique a proprietária do prédio sito na Rua Infante D. Henrique, 

n.º 73 em Aljustrel para, no 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. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determino ainda que se notifique a proprietária 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 

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 2 do art. 98.º); -----  

 ---------- -   E que, face ao estipulado no n.º 1 do art. 100.º 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 da ora notificada.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto n.º 3 do art. 68.º 

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

Câmara para ratificar. Aljustrel, 09 de Fevereiro de 2009. O Presidente. a)assinado.”  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 4 /2009  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009  
31 

 

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

  --------- B3 - APROVAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS DE APOIO SOCIAL PARA 

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

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

 ---------- Foram presentes para apreciação as normas municipais de apoio social para 

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

 ---------- Após análise e discussão das mesmas a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar as Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais. ----------   

 ---------- B4 - APROVAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS DE ATRIBUIÇÃO DO  

CARTÃO SOCIAL ------------------------------------- ----------------------------------------------------  

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

 ---------- Foram presentes para apreciação as normas municipais de atribuição do 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão das mesmas a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar as Normas Municipais de Atribuição do Cartão Social. ------------------------------  

  --------- B5 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE LOTES NO LOTEAMENTO DA RUA 

CORONEL MOURÃO EM ERVIDEL ------------------------- ----------------------------------------  

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

 ---------- À hora marcada deu-se início à hasta pública para venda do lote n.º 10 no 

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

 ---------- Havendo apenas um concorrente, passou-se à licitação a partir do preço 

base, tendo sido efectuado apenas um lance. -----------------------------------------------------  

  --------- Anunciado o mesmo três vezes sem ser coberto, a Câmara deliberou por 

unanimidade adjudicar o lote n.º 10 do Loteamento na Rua Coronel Mourão – Ervidel 

a Paulo Jorge Guerreiro Maurício pelo valor de 11.877,50 €. ---------------------------------  

  --------- B6 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO ------------------------ ------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 865, requerido por 

Jacinto Ludovina de Brito, residente na Rua de Beja n.º 33, em Aljustrel, referente a 

um veículo automóvel, destinado à venda de produtos à base de carne, queijos e 

outros produtos alimentares. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Antes da votação o Sr. Vereador Nelson Brito retirou-se da sala, não tendo 

tomado parte na votação. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o alvará sanitário ao veículo 

automóvel de matrícula 77-CV-40 para a venda de carne, queijos e outros produtos 

alimentares. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B7 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LE I N.º 555/99) ----  

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

 ---------- Já com a presença de todos os seus membros foi presente informação do 

Sr. Vereador Martins Frederico do seguinte teor:-------------------------------------------------  

 ---------- “Atendendo a que o edifício sito na Rua José Falcão, n.º 17 em Aljustrel, do 

qual são proprietários Mariana das Dores Vilhena Fernandes, Antero Vilhena Beltrão 

Fernandes, este último com residência na Rua Gonçalo Mendes da Maia, lote 7 – 1.º 

Dt. em Oeiras, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo para a  

saúde pública e para a segurança das pessoas, proponho a esta Câmara Municipal 

que delibere que os serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da 

realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correcção das más 

condições de segurança no referido 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 ambos do DL n.º 555/99, 16 de 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade realizar, nos termos do n.º 1 do art.º 

90.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, uma vistoria ao prédio; nomear os técnicos, Arq.ª 

Maria Judite Aiveca, Eng.º Paulo Jorge Ferreira e Eng.º João Carlos Soares Mestre 

para a feitura da mesma; e notificar os proprietários, nos termos do disposto no n.º 2 

e 3 do art.º 89 da referida legislação, da data da mesma. -------------------------------------   

  --------- B8 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 689 em que LLOPIS PORTUGAL, 

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

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 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 armazém na Herdade do Xacafre, em 

Montes Velhos, a que se refere o processo de obras n.º 87/2007.---------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 16/02/2009. -------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que Rui Manuel Mata Paulino 

não requereu no prazo fixado no n.º 2 do Art.º 71 do 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 e pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro, o licenciamento do projecto de 

arquitectura para remodelação/ampliação do prédio sito na Rua Estêvão Godinho nº 

15, em Ervidel, a que se refere o processo de obras n.º 59/2007, pelo que deverá a 

Câmara declarar a caducidade do acto que aprovou o licenciamento e determinar o 

arquivamento de respectivo processo. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, declarar a caducidade do acto que 

aprovou o licenciamento do projecto de arquitectura para remodelação/ampliação de 

moradia prédio sito na Rua Estêvão Godinho n.º 15 em Ervidel, requerido por Rui 

Manuel Mata Paulino e o seu arquivamento. -------------------------------------------------------  

  --------- B9 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- -------------------------------------  

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

II” -------  -------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente a proposta dos serviços do seguinte teor: ------------------------------  

 ---------- “Para efeitos do disposto no n.º 2 do art.º 344.º do CCP, proponho que seja 

designado para director da obra o técnico desta Câmara, Eng.º João Mestre.” ----------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade designar o Eng.º João Mestre para 

fiscal da obra em título. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- “Para cumprimento do n.º 2 do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29/10, 

proponho que seja nomeado o Técnico Superior de Higiene e Segurança (exterior à 

Câmara) Daniel Pereira de Oliveira Felício, para Coordenador de Segurança da 

empreitada de “REGENERAÇÃO URBANA DE ALJUSTREL – FASE II”. -----------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade nomear para Coordenador de 

Segurança da empreitada em título o Técnico Superior de Higiene e Segurança – 

Daniel Pereira de Oliveira Felício. --------------------------------------------------------------------    

 ---------- B10 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE LOTES NA ZONA INDUSTRIA L DE 

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/04 

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para venda de lotes do 

loteamento em título, tendo a Câmara deliberado por unanimidade adjudicar: ----------  

 ----------  - O lote n.º 23 a Rui Miguel da Costa Braz pelo valor de 2.750,00 €, 

sujeitando-se o mesmo às condições e indicações fixadas no Regulamento de Venda 

dos Lotes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Adjudicado o lote n.º 20 a Fernando Brás Teixeira Caetano pelo valor de 

2.750,00 €, sujeitando-se o mesmo às condições e indicações fixadas no 

Regulamento de Venda dos Lotes. -------------------------------------------------------------------  

  --------- B11 - SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de refª D39/09 datado de 09/02/09, da Associação de 

Pessoas Especiais (APE), a solicitar apoio financeiro para o desenvolvimento de 

actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

250.00 € (Duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de refª 26/09 datado de 12/02/2009, da Irmandade 

Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de Messejana a solicitar apoio financeiro 

para a aquisição e instalação de sistema contra incêndio, de uma rampa de 

emergência e de equipamento. ------------------------------------------------------------------------  

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

3.750,00 € (Três mil setecentos e cinquenta euros). --------------------------------------------   

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

 ---------- Foi presente informação do Sr. Vereador Manuel Camacho referindo que 

após a aplicação das Normas de Apoio ao Movimento Associativo -  NAMA, foi 

elaborada listagem de todas as entidades, que em devido tempo, apresentaram 
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candidaturas, pelo que propõe que a Câmara delibere aprovar os valores aí 

indicados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os valores propostos na 

listagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS --------------------- ----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/04 

 ---------- Foi presente proposta do Sr. Presidente no sentido da Câmara deliberar, 

atribuir aos alunos carenciados, do 1º Ciclo do Ensino Básico, constantes da relação 

que se anexa, um auxílio económico no valor de 75,00 € para o escalão A (99) e 

37,50 € para o escalão B (39). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir aos alunos mais carenciados 

das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, constantes da relação anexa, um auxílio 

económico no valor de 75,00 € para o escalão A (99) e 37,50 € para o escalão B 

(39). ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19A/04 

 ---------- Foi presente informação Sr. Presidente do seguinte teor: ---------------------------  

 ---------- “No âmbito do apoio às iniciativas culturais e recreativas, propõe-se que a 

Câmara delibere atribuir um subsídio de apoio ao Cortejo de Máscaras das escolas 

do Concelho, que se realizará no dia 20 de Fevereiro de 2009, no valor de 3,50 € por 

aluno a um total de 450 alunos de acordo com a relação de participantes nesta 

iniciativa:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 79 alunos do 3º ciclo e ensino secundário da Escola Secundária com 3º 

ciclo de Aljustrel; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 201 alunos do 1º ciclo do AVECA; -------------------------------------------------------  

 ----------  - 170 alunos de 2º e 3º ciclo do AVECA.” ------------------------------------------------  

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

1.575,00 € à Escola Secundária com 3º Ciclo de Aljustrel e ao Agrupamento Vertical 

de Aljustrel, para posterior distribuição pelas escolas que participam no Desfile de 

Carnaval. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B12 - DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO-PATROCÍNIOS - --------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/04 
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 ---------- Foi presente ofício de refª 126 datado de 10 de Fevereiro de 2009, da Caixa 

de  Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar a enviar proposta de patrocínio 

para a IX Feira do Campo Alentejano. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio no valor de 

1.500,00 € para a IX Feira do Campo Alentejano. -----------------------------------------------   

 ---------- SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE ------------- -------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente relatório dos serviços sociais, referente à situação de 

insalubridade existente na habitação de Verónica Fabiana dos Santos Feliciano, sita 

na Rua Nova do Castelo, n.º 2, em Messejana, concelho de Aljustrel, a qual, 

segundo informação dos serviços técnicos necessita de uma intervenção ao nível da 

cobertura, pavimento, rebocos e construção de instalação sanitária, de modo a dotá-

la de condições de habitabilidade. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio em espécie e 

mão-de-obra no valor de 1.500,00€, para a realização das obras. --------------------------  

  --------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCI AÇÃO 

COMERCIAL DO DISTRITO DE BEJA E A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a minuta do protocolo de colaboração entre a 

Associação Comercial do Distrito de Beja e a Câmara Municipal de Aljustrel. -----------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar a minuta do protocolo de colaboração entre a Associação Comercial do 

Distrito de Beja e a Câmara Municipal de Aljustrel. ----------------------------------------------    

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

 ---------- Foi presente carta datada de 13 de Janeiro de 2009 em que, Ana Rita 

Salgadinho e Luís Pedro solicitam o Pavilhão do Parque de Exposições e Feiras para 

a celebração do casamento, no dia 16 de Maio de 2009. --------------------------------------                                                                                                                                                 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ceder o pavilhão para a realização do 

evento devendo serem observadas as seguintes condições: ---------------------------------  

 ----------  - A higiene e limpeza do espaço interior e envolvente do edifício é da 

responsabilidade do requerente; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A confecção dos alimentos terá de ser efectuada no exterior do pavilhão; --  
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 ----------  - A cedência do espaço tem como contrapartida o pagamento de 500,00 €. --  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/04 

 ---------- Foi presente ofício de refª D30/09 datado de 09/02/2009 da Associação de 

Pessoas Especiais (APE), a solicitar a cedência do edifício onde funcionava a Escola 

Primária da Corte Vicente Anes, para funcionamento da Associação. ----------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ceder a Escola Primária da Corte 

Vicente Anes e autorizar o Sr. Presidente na outorga do correspondente contrato de 

comodato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/04 

 ---------- Foi presente ofício de refª 84, datado de 09/02/2009 da Escola Profissional 

Bento de Jesus Caraça, a solicitar a emissão de parecer sobre a criação dos cursos 

profissionais de Técnico de Construção Civil; Animador Sociocultural e Técnico de 

Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente. ----------------------------------------------------  

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

seguintes cursos: Curso Profissional de Construção Civil, Curso Profissional de 

Animador Sociocultural e Curso profissional de Técnico de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/04 

 ---------- Foi presente ofício de refª 28462/617FGJS/09, datado de 12 de Fevereiro de 

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

pergunta dirigida ao Ministério da Economia Inovação, pelo Deputado José Soeiro, 

sobre “Retoma da actividade das Pirites Alentejanas - Aljustrel”. ----------------------------  

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

 ---------- CASA DA HORTA ------------------------- -----------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente informou que, não obstante ter sido autorizada a concessão 

para concepção, construção e exploração da Casa da Horta a uma unidade hoteleira 

e aprovado o respectivo programa de concurso e caderno de encargos em reunião 

ordinária de 20/02/2008 e de 16/04/2008, respectivamente, dada a conjuntura actual 

deixa de ser economicamente vantajosa a solução encontrada para o edifício Casa 

da Horta pelo que se propõe que sejam anuladas as deliberações supra referidas. ----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade anular as deliberações de  20/02/2008 

e de  16/04/2008 referentes à Casa da Horta. -----------------------------------------------------   
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/04 

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

 ---------- “Pretendendo proceder-se à alienação de património municipal, propõe-se a 

esta Câmara que, em cumprimento do disposto na alínea f) do n.º1 do art.º64 da Lei 

n.º169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, conjugado com a alínea i) do n.º 2 do artigo 53º do referido diploma, solicite 

autorização à Assembleia Municipal para alienação em hasta pública do prédio 

urbano denominado “Horta da Palmeira”, que confronta do norte com Avenida 1º de 

Maio, do sul com Rua da Quadra, do nascente com Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel e do poente com Travessa Pública, inscrito na matriz predial urbana da 

freguesia de Aljustrel sob o art.º 5369, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Aljustrel sob o n.º 1539 da freguesia de Aljustrel, com inscrição a favor do 

Município de Aljustrel, com um valor base fixado em 450.000,00 €, para a edificação 

e instalação de uma unidade hoteleira, bem como a aprovação do respectivo 

programa de alienação e edital para publicação nos locais públicos do costume.” -----  

 ---------- A Câmara deliberou, com a abstenção dos Vereadores Nelson Brito e Carlos 

Teles, aprovar a proposta de alienação do prédio urbano “Horta da Palmeira”, bem 

como o respectivo programa de alienação em hasta pública e edital para publicação, 

e submetê-la e à Assembleia Municipal, para que esta no uso da competência que 

lhe confere a alínea i) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na 

actual redacção, a possa aprovar. --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- O Sr. Presidente informou que irá realizar-se nos próximos dias 22 e 24 de 

Fevereiro um Cortejo de Carnaval programada por uma Comissão Organizadora 

criada para esse efeito, prestando esta Câmara Municipal todo o apoio logístico 

necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- OUTROS ASSUNTOS CONSIDERADOS URGENTES: ----------------------------  

 ---------- Seguidamente a Câmara deliberou por unanimidade nos termos do Art.º 83º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, incluir na ordem do dia mais os seguintes assuntos por reconhecer a 

urgência de deliberação imediata sobre os mesmos:  ------------------------------------------  

 ---------- ARRANQUE DE OLIVEIRAS ----------------- ----------------------------------------------  
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 41 em que António Joaquim de 

Campos Torres, residente na Rua do Sobradinho nº 21, em Ervidel, solicita parecer 

de enquadramento no PDM, relativo ao arranque de 22 oliveiras no prédio rústico 

denominado “Arroteias”, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Ervidel sob 

o Artigo 122 da Secção C, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel 

sob o n.º 1081/20081007. -------------------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 40 em que António Joaquim de 

Campos Torres, residente na Rua do Sobradinho nº 21, em Ervidel, solicita parecer 

de enquadramento no PDM, relativo ao arranque de 3 oliveiras no prédio rústico 

denominado “Chaiça”, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Ervidel sob o 

Artigo 31 da Secção D, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel 

sob o n.º 296/19890811. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- CERTIDÃO DE DESTAQUE ------------------ -----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 43 em que Rui Manuel Pereira 

Torres, residente na Rua Almeida Garrett n.º 46 – 3º Esq., no Barreiro e Manuel 

Guerreiro Martins, residente na Rua das Eiras, em Ervidel, requerem, na qualidade 

de comproprietários do prédio sito na Rua do Sertão nº 20 e 22, em Ervidel, inscrito 

na matriz predial urbana sob os artigo 1105 e 1106 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1090/20081211, ao abrigo do disposto do n.º 4 

do Art.º 6º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, autorização para o destaque de 

uma parcela de terreno com a área coberta de 55,00 m2 e descoberta de 70,00 m2 

do referido prédio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

da Divisão Técnica de 16/02/2009. -------------------------------------------------------------------  

  --------- LOTEAMENTO URBANO --------------------- -----------------------------------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/04 

 ---------- Foi presente o projecto do loteamento urbano sito na Aldeia Nova em Montes 

Velhos, elaborado pelos Serviços Técnicos desta Câmara Municipal. ---------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de loteamento 

urbano elaborado pelos serviços. ---------------------------------------------------------------------    

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

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

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 12,00 horas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente 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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