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- ACTA N.º 5/2009 - 

 
 ---------- Aos quatro dias do mês de Março 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 - Ratificação de despachos do Sr. Presidente ---------------------------------------  

 ---------- B2 - 2º Alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano ----------------------  

 ---------- B3 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - 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-01/05 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 41 da Tesouraria, referente ao dia três do 

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

de 1.365.671,87 € (Um milhão trezentos e sessenta e cinco mil seiscent os e 

setenta e um euros e oitenta e sete cêntimos ). -----------------------------------------------  

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

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/05 

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

 ---------- “Concordo com o teor do presente parecer. Nos termos do n.º 4 do art.º 50.º 

do CCP deverá o presente esclarecimento ser junto às peças do procedimento que 

se encontram patentes para consulta e serem imediatamente notificados todos os 

interessados que as tenham adquirido. 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, 19/02/2009. O 

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/05 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  
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 ---------- “Concordo com o teor do presente parecer. Publique-se em Diário da 

República. 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, 25/02/2009. O Presidente. a) assinado”. ------------------  

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

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

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

 ---------- “Concordo com o teor do presente parecer. Notifique-se o interessado. 

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, 03/03/2009. O Presidente. a) assinado”. ------------------------------------  

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

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

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

 ---------- “Concordo com o teor do presente parecer. Nos termos do n.º 4 do art.º 50.º 

do CCP deverá o presente esclarecimento ser junto às peças do procedimento que 

se encontram patentes para consulta e serem imediatamente notificados todos os 

interessados que as tenham adquirido. 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, 25/02/2009. O 

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

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/05 

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

 ---------- “Concordo com o teor do presente parecer. Nos termos do n.º 4 do art.º 50.º 

do CCP deverá o presente esclarecimento ser junto às peças do procedimento que 

se encontram patentes para consulta e serem imediatamente notificados todos os 

interessados que as tenham adquirido. 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, 20/02/2009. O 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.    
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  --------- B2 - 2º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLA NO

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/05 

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

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 2.ª Alteração ao Orçamento 

e Grandes Opções do Plano. --------------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS PARTICULARES ------------------------------ --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 563, em que Manuel Agostinho 

Horta Caetano, residente na Rua Manuel da Fonseca n.º 5, 1º Esq., em Aljustrel, 

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

Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

aprovação do projecto de arquitectura para construção de moradia e arrumos no 

Braz da Gama, em Rio de Moinhos, a que se refere o processo de obras n.º 50/2008. 

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 27/02/2009. -------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/05 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 4/2009, 

de que são titulares Egídio Ramos Torres e Doroteia Inácia Ramos Torres, deferida 

por despacho do Sr. Presidente datado de 12/02/2009, de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 16/02/2008. -----------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/05 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 6/2009, 

de que é titular Maria José da Silva Camacho, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 25/02/2009. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/05 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 5/2009, 

de que é titular SOPORCEL, SA, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

09/02/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------- ------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/05 

 ---------- Foi presente a minuta do contrato de adjudicação a celebrar com a firma 

Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A., referente à empreitada identificada em 

título. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a presente minuta e notificar o 

adjudicatário do teor da mesma, nos termos do n.º 1 do art.º 98 e n.º 1 do art.º 100 

do CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B5 - SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o ofício de refª 7/2009 datado de 10/02/2009 do Grupo Coral de 

Ervidel “As Margens do Roxo” a solicitar apoio financeiro para o encontro de grupos 

corais a realizar no dia 12 de Setembro de 2009.-------------------------------------------------  

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

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/05 

 ---------- Foi presente carta datada de 19/01/2009 da Sociedade Recreativa de Rio de 

Moinhos, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com as 

comemorações do I Aniversário do Grupo de Animação Cultural da Sociedade 

Recreativa de Rio de Moinhos “Maravilhas do Alentejo” a realizar no dia 14 de Março 

de 2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

  --------- B6 - DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/05 

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

insalubridade existente na habitação de Mariana de Campos Coelho Vilhena, sita na 

Rua Dr. Rafael Barradas, n.º 4, em Aljustrel, a qual, segundo informação dos 
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serviços técnicos necessita de uma intervenção ao nível da cobertura, pavimento, 

rebocos, janela e pintura interior/exterior, de modo a dotá-la de condições de 

habitabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.500,00€, em espécie e mão-de-obra. -------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/05 

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

insalubridade existente na habitação de Olinto Manuel Simão Amaro, sita na Rua 

Luís de Camões, n.º 16, em Corte Vicente Anes, a qual, segundo informação dos 

serviços técnicos necessita de uma intervenção ao nível da cobertura, pavimento, 

rebocos, janela e pintura interior/exterior, de modo a dotá-la de condições de 

habitabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.500,00€, em espécie e mão-de-obra. -------------------------------------------------------------  

  --------- TOPONÍMICA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/05 

 ---------- Foi presente ofício datado de 26/02/2009 da Junta de Freguesia de Ervidel a 

propor a atribuição dos seguintes nomes a ruas de Ervidel: ----------------------------------  

 ----------  - Travessa 25 de Abril; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Rua Nova da Zorreira; e  -------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Rua Monte Acima. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela 

Junta de Freguesia de Ervidel para atribuição de nomes a ruas da freguesia de 

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

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

 ---------- O Sr. Presidente propôs que fosse aprovada a proposta apresentada pelo Sr. 

Vereador Nelson Brito, em reunião de câmara realizada em 11/07/2007 para 

atribuição do nome de Joaquim da Costa Pinto a uma artéria da vila de Aljustrel. ------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o nome de Joaquim da Costa 

Pinto a uma artéria da vila de Aljustrel. --------------------------------------------------------------   

 ---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA  MUNICIPAL DE 

ALJUSTREL E A ESDIME ------------------------------ -----------------------------------------------  
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/05 

 ---------- Foi presente para apreciação o protocolo de colaboração entre a Esdime – 

Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste e a Câmara Municipal 

de Aljustrel, com vista à prossecução de um projecto de dinamização do Centro 

Municipal de Acolhimento de Micro Empresas. ----------------------------------------------------  

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

aprovar o protocolo de colaboração entre a Esdime e a Câmara Municipal de 

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

  --------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ADMINIS TRAÇÃO 

REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P. (ARS ALENTEJO I .P.) E O 

MUNICÍPIO DE ALJUSTREL ---------------------------- ----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/05 

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

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. e o Município de Aljustrel. ----------  

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

aprovar a minuta do protocolo de cooperação entre a Administração Regional de 

Saúde do Alentejo, I.P. e o Município de Aljustrel. -----------------------------------------------  

  --------- DOAÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO LAR DE I DOSOS EM 

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/05 

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

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

 ---------- 1) A Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel pretende construir um Lar de 3ª 

Idade em Aljustrel. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) Este tipo de equipamento constitui uma necessidade premente da 

população do concelho de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) A construção do referido lar implica um elevado investimento financeiro, e 

não obstante a Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel pretender candidatar a sua 

construção ao POPH – Programa Operacional do Potencial Humano no âmbito do 

QREN, com vista à obtenção de fundos, será necessário suportar directamente uma 

parte substancial dos custos com a sua construção. --------------------------------------------  
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 ----------  4) É condição essencial para a candidatura ao referido programa, possuir 

um terreno onde possa edificar o referido equipamento social. ------------------------------  

 ---------- 5) A Santa Casa da Misericórdia não possui nenhum terreno com as 

condições necessárias para esse efeito. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 6) Nos termos do art.º 23 da Lei n.º159/99, de 14 de Setembro, os órgãos 

municipais têm competência para realizar investimentos na construção ou no apoio à 

construção de creches, jardins-de-infância, lares ou centros de dia para idosos e 

centros de dia para idosos e centros para deficientes. ------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea f) do 

n.º1, e a) e b) do nº 4, do artigo 64 da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, na 

redacção dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara delibere doar uma 

parcela de terreno com 10.000 m2, a destacar do prédio urbano omisso na matriz e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º1952, com o valor 

patrimonial de 50.000,00 euros, à Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, para nela 

ser construído e implantado o novo lar de idosos. -----------------------------------------------  

 ---------- Antes da votação o Sr. Vereador Martins Frederico retirou-se da sala não 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade doar o prédio identificado na presente 

proposta à Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel para nele ser construído e 

implantado o novo Lar de Idosos. ---------------------------------------------------------------------   

 ---------- SUSPENSÃO DE MANDATO ------------------ --------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/05 

 ---------- Já com a presença de todos os seus membros foi presente carta datada de 

28 de Fevereiro de 2009 do Sr. Presidente da Câmara Municipal, António José 

Gonçalves Soares Godinho, a solicitar a suspensão do seu mandato por 300 dias. ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o pedido de suspensão e 

convocar o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista – José 

Manuel Marques da Silva Mariano, para preencher a vaga ocorrida. -----------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/05 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1000 datado de 26/02/2009 em 

que Sérgio Rocha solicita a prorrogação legal do prazo relativo à escritura pública do 

lote 11 na Rua Coronel Mourão em Ervidel pelo prazo de 120 dias. ------------------------   
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade prorrogar o prazo para a celebração da 

escritura pública, por mais 120 dias.------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/05 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 999 datado de 26/02/2009 em que 

Marta Guerreiro solicita a prorrogação legal do prazo relativo à escritura pública do 

lote 16 na Rua Coronel Mourão em Ervidel pelo prazo de 120 dias. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade prorrogar o prazo para a celebração da 

escritura pública por mais 120 dias. ------------------------------------------------------------------  

  --------- PROTOCOLO FINANCEIRO E DE COOPERAÇÃO EN TRE A CAIXA 

GERAL DE DEPÓSITOS E A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTRE L ------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/05 

 ---------- Foi presente para apreciação o protocolo financeiro e de cooperação entre a 

Caixa Geral de Depósitos e a Câmara Municipal de Aljustrel.---------------------------------  

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

aprovar o protocolo financeiro e de cooperação e mandatar o Sr. Presidente para 

outorga do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- ÁGUAS DE PORTUGAL SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A. --------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/05 

 ---------- Foi presente para análise a documentação referente ao Sistema de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais às Autarquias do 

Litoral e Baixo Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ----- ---------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/05 

 ---------- Foi presente informação do Sr. Vereador Martins Frederico do seguinte teor:-  

 ---------- “Propõe-se para concretização do Plano de Actividades para 2009,que a 

Câmara contraía um empréstimo de 445.000,00€, a distribuir pelos seguintes 

projectos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- 2008/2 2 – Regeneração Urbana de Aljustrel – Fase II – 135.000,00€. ----------  

 ---------- 2009/6 – Pavimentações e construção/remodelação de redes de águas 

pluviais em Aldeia Nova e Montes Velhos – 100.000,00€. -------------------------------------  

 ---------- 2009/2 – Construção de uma Etar em Ervidel – 110.000,00€. ----------------------  
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 ---------- 2006/10 – Obras de requalificação do Jardim “25 de Abril” – 100.000,00€” ----  

 ---------- Aprovado, com a abstenção dos senhores vereadores Nelson Brito e Carlos 

Teles, devendo os serviços solicitar junto dos Bancos Caixa Geral de Depósitos, 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, Banco BPI, Banco 

Millennium BCP e Banco Santander Totta a apresentação de propostas.-----------------   

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/05 

 ---------- Com base no disposto no Art.º 64º n.º 1 alínea j), 2 alínea l) e 7 alínea a) da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, propõe o Sr. Presidente que a Câmara aprove o 

Regulamento da IX Feira do Campo Alentejano a realizar de 11 a 14 de Junho de 

2009. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento. -------------------  

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

 ---------- O Sr. Presidente propôs, para o preço de entrada na IX Feira do Campo 

Alentejano, o valor de 1,50 € para o bilhete de uma entrada e de 5,00 € para bilhete 

de 6 entradas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/05 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 55, em que Abilardo João da 

Silva, residente na Rua Neutel e Silva, n.º6, em Jungeiros, solicita parecer de 

enquadramento no PDM, relativo ao arranque de 18 oliveiras nos prédios rústicos 

denominados “Piolhosas”, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de São João 

de Negrilhos, sob os Artigos 381 e 382 da Secção I. --------------------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/05 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 46, em que Liseta Bagulho 

Crispim Mausinho, residente na Rua Voz Trabalhadores, n.º6, em Santo Oviedo, 

Setúbal, requer, na qualidade de proprietária do prédio urbano sito na Rua do 

Pocinho, n.º17 em Ervidel, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 231 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 779/19990416, 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 47,50 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 02/03/2009. -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 04 DE MARÇO DE 2009 
 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


