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- ACTA N.º 1/2010 - 

 
 ---------- Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dez, na Sala de 

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

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

 ----------  Presidente:  ------------------------- -------------------------- Nelson Domingos Brito  

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

 ---------- Vereadores:  -------------------------- ------- Manuel Francisco Colaço Camacho  

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

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

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

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

 ---------- 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 - Fundos de Maneio ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Loteamento da Zona industrial de Aljustrel - Agendamento de hasta 

pública  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Viabilidade de construção ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na actual 

redacção) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Certidão de destaque --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B7 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – 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-01/01 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 7 da Tesouraria, referente ao dia doze do 

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

de 1.003.688,39 € (Um milhão três mil seiscentos e oitenta e oito euro s e trinta e 

nove cêntimos ).  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES 

CONEXAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL ---------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/01 

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

 ---------- “Aprovo o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

da Câmara Municipal de Aljustrel. Submeta-se o presente, nos termos do 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 ratificação. Aljustrel, 31 de Dezembro de 2009. O Presidente, a) 

assinado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- FUNDO DE MANEIO --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/01 

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

 ---------- “Determinando a alínea c) do nº.2 do Artº. 2º do Regulamento de Controlo 

Interno que compete ao executivo deliberar a constituição dos fundos de maneio 

destinados a  pequenas despesas urgentes e inadiáveis e que os mesmos serão 

constituídos no início de cada ano económico. ----------------------------------------------------  

 ---------- Havendo necessidade urgente na constituição do fundo de maneio, já que a 

primeira reunião ordinária da Câmara só terá lugar no próximo dia 13 do corrente, 

determino, no uso da competência que me confere o nº.3 do Artº. 68º da Lei 

nº.169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de 

Janeiro, a constituição do fundo de maneio, no valor de 500,00 € ao Sr. Presidente 

Nelson Domingos Brito. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O presente despacho, será presente à próxima reunião para ratificação -------  

 ---------- Aljustrel, 06 de Janeiro de 2010. O Presidente, a) assinado” -----------------------  

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

  --------- MERCADO MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 737 de que é titular Ana das Dores Gonçalves do seguinte teor: “Deferido. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 2010. O 

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

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/01 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 739 de que é titular António José Brás Teixeira do seguinte teor: “Deferido. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 2010. O 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/01 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 736 de que é titular Diná Gonçalves Tenente Vicente do seguinte teor: “Deferido. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 2010. O 

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/01 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 17 de que é titular Mário da Lança Severino do seguinte teor: “Deferido. Submeta-

se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 2010. O 

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

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

   --------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/01 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 740 de que é titular Nelson Ricardo Chaveiro Rufino do seguinte teor: “Deferido. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 2010. O 

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/01 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 738 de que é titular Severino – Comércio de Frutas e Flores, Lda. do seguinte 

teor: “Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da 

Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 

de Janeiro, à consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 

2010. O Presidente. a) assinado”. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  
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  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/01 

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 744 de que é titular Victor José Nobre Guerreiro Pinto do seguinte teor: “Deferido. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 

de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 04 de Janeiro de 2010. O 

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

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

  --------- B2 - FUNDOS DE MANEIO ------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/01 

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

 ---------- “Determina a alínea c) do n.º2 do art.º2 do Regulamento de Controlo Interno 

que compete ao executivo deliberar sobre a constituição de fundos de maneio a 

atribuir a eleitos e funcionários, destinados a fazer face a pequenas despesas 

urgentes e inadiáveis, em caso de reconhecida necessidade. --------------------------------  

 ---------- Tornando-se necessário atribuir um fundo de maneio aos eleitos e 

funcionários abaixo discriminados, proponho que a Câmara delibere a constituição 

dos seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 500,00€ ao Sr. Vice Presidente, Carlos Miguel Castanho Espada Teles; -----  

 ---------- - 500,00€ à Sr.ª Vereadora, Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira; 

 ---------- - 375,00€ à Dr.ª Maria Francisca Viegas Branco; --------------------------------------  

 ---------- - 375,00€ ao Dr. Artur Manuel Gonçalves Martins; ------------------------------------  

 ---------- - 250,00€ à Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza; ---------------------------------  

 ---------- - 250,00€ ao Dr. Carlos Manuel Cândido Pedro. ---------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 11 de Janeiro de 2010. O Presidente, a)assinado.“ -----------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de constituição de 

fundos de maneio apresentado pelo Sr. Presidente. ---------------------------------------------  

  --------- B3 - LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE ALJUSTREL - 

AGENDAMENTO DE HASTA PÚBLICA ---------------------- -------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para a venda 

em hasta pública dos lotes livres no loteamento em título. -------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 22 de Janeiro para a venda, em hasta pública, a realizar no dia 27 de Janeiro 

pelas 11,00 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO ---------------------- ----------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/01 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 412 em que SMIRA – Sociedade 

Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, com sede na Rua José Francisco da 

Silva Álvaro n.º 27, em Aljustrel, solicita informação prévia da viabilidade de 

ampliação/alteração de edifício sito na Rua José Francisco da Silva Álvaro n.º 27, em 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, de acordo com 

o parecer da Divisão Técnica de 11/01/2010. -----------------------------------------------------  

  --------- B5 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LE I N.º 555/99, NA 

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/01 

 ---------- Foi presente informação dos serviços, datada de 07/01/2010 referindo que o 

edifício sito na Rua do Poço n.º 23, na Aldeia dos Elvas, do qual é 

proprietária/herdeira conhecida Ausenda Sabino, residente na Rua Nova dos 

Pombais n.º 10, em Messejana, se encontra em estado de degradação oferecendo 

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

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

obras de conservação necessárias à correcção de 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  do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. -------------------------------  

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

prédio; nomear os técnicos – Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º João Mestre e Eng.º Paulo 

Ferreira para a feitura da mesma e notificar o proprietário da data da realização. ------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/01 

 ---------- Foi presente informação dos serviços, datada de 07/01/2010 referindo que o 

edifício sito na Rua 5 de Outubro n.º 41, em Montes Velhos, do qual são 

proprietários/herdeiros conhecidos Francisco Manuel Tomaz Jerónimo, residente na 
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Rua Marquês de Pombal n.º 30 em Montes Velhos e Ilda Maria Tomaz Jerónimo 

Rosa, residente na Rua do Outeiro n.º 14, em Montes Velhos, se encontra em estado 

de degradação oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das 

pessoas pelo que se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para 

determinar da realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correcção 

de 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  do Decreto Lei n.º 555/99, de 

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

de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade realizar uma vistoria ao prédio; nomear 

os técnicos – Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º João Mestre e Eng.º Paulo Ferreira para a 

feitura da mesma e notificar os proprietários da data da realização. ------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/01 

 ---------- Foi presente informação dos serviços, datada de 11/01/2010 referindo que o 

edifício sito na Rua de Trás das Escolas, em Aljustrel, do qual é proprietária 

conhecida Lina Maria de Castro Ramos, residente na Rua D. Filipa de Vilhena n.º 30, 

em Aljustrel, se encontra em estado de degradação oferecendo perigo para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas pelo que se propõe que os serviços 

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

conservação necessárias à correcção de 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  do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. --------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade realizar uma vistoria ao prédio; nomear 

os técnicos – Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º João Mestre e Eng.º Paulo Ferreira para a 

feitura da mesma e notificar a proprietária da respectiva data. -------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/01 

 ---------- Foi presente informação dos serviços, datada de 11/01/2010 referindo que o 

edifício sito na Travessa de Nossa Senhora do Castelo, em Aljustrel, do qual é 

proprietário/herdeiro conhecido Francisco Brás, residente na Rua 5 de Outubro n.º 

16, em Aljustrel, se encontra em estado de degradação oferecendo perigo para a 

saúde pública e para a segurança das pessoas pelo que se propõe que os serviços 
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técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras de 

conservação necessárias à correcção de 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  do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. -------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade realizar uma vistoria ao prédio; nomear 

os técnicos – Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º João Mestre e Eng.º Paulo Ferreira para a 

feitura da mesma e notificar o proprietário da respectiva data. -------------------------------   

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/01 

 ---------- Foi presente informação dos serviços, datada de 07/01/2010 referindo que o 

edifício sito na Rua do Outeiro n.º 29, em Aldeia Nova, do qual é proprietário/herdeiro 

conhecido António Agostinho Ramos, residente na Rua 5 de Outubro n.º 29, em 

Montes Velhos, se encontra em estado de degradação oferecendo perigo para a 

saúde pública e para a segurança das pessoas pelo que se propõe que os serviços 

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

conservação necessárias à correcção de 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  do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. -------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade realizar uma vistoria ao prédio; nomear 

os técnicos – Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º João Mestre e Eng.º Paulo Ferreira para a 

feitura da mesma e notificar o proprietário da respectiva data. -------------------------------  

  --------- B6 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------- -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/01 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 333 em que EDMI – Empresa de 

Projectos Imobiliários, SA, com sede na Rua Sampaio Pina n.º 1, 8º andar, em 

Lisboa, requer na qualidade de proprietária do prédio, sito no Cerro do Malpique, em 

Aljustrel, inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 6465 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 3455/20081217, 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 
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destaque de uma parcela de terreno com a área coberta de 0,00 m2 e área 

descoberta de 120,00 m2 do referido prédio. -------------------------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 02/11/2009 e 28/12/2009. ----------------------------------  

  --------- B7 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- ---------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/01 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 7/2009, 

de que é titular EEAL, Lda, que se encontra em conformidade, de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 04/01/2010. --------------------------------------------------------  

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

  --------- B8 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- -------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA E.M. 530 – RIO DE 

MOINHOS/MONTES VELHOS” ---------------------------- -------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/01 

 ---------- Foi presente a conta final financeira da empreitada em título. ----------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/01 

 ---------- Foi presente a conta final financeira da empreitada em título. ----------------------  

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/01 

 ---------- Foi presente a conta final financeira da empreitada em título. ----------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/01 

 ---------- Foi presente informação do Eng.º Fiscal da empreitada em título referindo 

que o empreiteiro da obra solicita a prorrogação do prazo para conclusão dos 

trabalhos por mais 45 dias, a título gracioso. -------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder, a título gracioso, a 

prorrogação do prazo em 45 dias. ---------------------------------------------------------------------  
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  --------- B9 – SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/01 

 ---------- Foi presente carta datada de 07/01/2010 do Centro Republicano de Instrução 

e Recreio Aljustrelense a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face aos 

encargos com as comemorações do 102.º aniversário. ----------------------------------------  

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/01 

 ---------- Foi presente carta datada de 02 de Dezembro de 2009 do Grupo 

Instrumental Maravilhas do Alentejo da Sociedade Recreativa de Rio de Moinhos a 

solicitar a concessão de um subsídio para a aquisição de uma viatura para a 

deslocação do grupo. -------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

   -------- B10 – DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/01 

 ---------- Foi presente proposta da Srª Vereadora 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 (7) e 

37,50 € para o escalão B (1). --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir os auxílios económicos 

constantes na presente informação, referentes a processos de alunos que 

aguardavam documentos.-------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/01 

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

Guerreiro Nobre, residente na Rua 5 de Outubro n.º 38, em Montes Velhos. ------------  

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

considera em situação de aceder à medida do cartão social uma vez que os seus 

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas d) e c) do n.º 2 do Art.º 8.º 

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. ---------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

cartão social a Maria Guerreiro Nobre ---------------------------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/01 

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

Maria de Assunção Carvalho, residente na Rua de Aljustrel n.º 15, em Messejana. ----  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Lúcia Maria de Assunção 

Carvalho, João da Conceição Calado, Patrícia Isabel Carvalho Calado, Tiago 

Assunção e Lucília Castanho, com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  

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

Assunção Carvalho e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/01 

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

Jacinto Medeiro, residente na Rua dos Ferreiros n.º 13, em Aljustrel. ----------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a José Jacinto Medeiro, com a 

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

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

Medeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- MINUTAS DE CONTRATOS ------------------ ----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/01 

 ---------- Foi presente a minuta do Contrato de Cessão de Posição Contratual a 

celebrar entre a AMALGA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do 

Ambiente, o Município de Aljustrel e a Leirislena, Sociedade de Construções, S.A.. ---  

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

Cessão da Posição Contratual entre o Município de Aljustrel e a AMALGA -  

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente e autorizar o Sr. 

Presidente a outorgar o mesmo. -----------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/01 

 ---------- Foi presente a minuta do Contrato de Cessão de Posição Contratual a 

celebrar entre a AMALGA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do 
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Ambiente, o Município de Aljustrel e a Naesteira, Sociedade de Urbanização e 

Construções, Lda.. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cessão da Posição Contratual entre o Município de Aljustrel e a AMALGA -  

Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente e autorizar o Sr. 

Presidente a outorgar o mesmo. ----------------------------------------------------------------------  

  --------- COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOV ENS -----------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/01 

 ---------- Foi presente informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico e Social do Município sobre a necessidade de implementação da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens no concelho de Aljustrel.------------------  

 ---------- A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens é regulamentada pela Lei 

n.º 147/99 de 1 de Setembro que tem como objectivo promover os direitos da criança 

e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. ---------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a constituição da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens, no concelho de Aljustrel e autorizar os serviços a 

iniciarem os procedimentos necessários para a criação junto da Comissão Nacional 

de Protecção de Crianças e Jovens em Risco. ---------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/01 

 ---------- Foi presente ofício de refª 11 datado de 04 de Janeiro de 2010 do Gabinete 

da Secretária-Geral da Assembleia da República a enviar cópia do requerimento 

apresentado pelo Deputado Pedro Mota Soares sobre “Quotas de emprego para 

pessoas deficientes” --------------------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- DESPACHOS ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/01 

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

 ---------- “No uso da faculdade prevista no n.º2 do artigo 35º do Código do 

Procedimento Administrativo delego no Técnico Superior de Turismo – Carlos 

Manuel Cândido Pedro, a assinatura de correspondência de mero expediente, 
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respeitante a assuntos relativos ao Posto de Turismo e às Oficinas de Formação e 

Animação Cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Aljustrel, 08 de Janeiro de 2010. O Presidente da Câmara, a) assinado.” -----  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/01 

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

 ---------- “No uso da faculdade prevista no n.º2 do artigo 35º do Código do 

Procedimento Administrativo delego no Técnico Superior de Arqueologia – Artur 

Manuel Gonçalves Martins, a assinatura de correspondência de mero expediente, 

respeitante a assuntos relativos ao Museu Municipal de Aljustrel. ---------------------------  

 ---------- Aljustrel, 08 de Janeiro de 2010. O Presidente da Câmara, a) assinado.” ------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-36/01 

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

 ---------- “No uso da faculdade prevista no n.º2 do artigo 35º do Código do 

Procedimento Administrativo delego no Técnico Superior de Desporto – Luís Alberto 

Castanho Carriço, a assinatura de correspondência de mero expediente, respeitante 

a assuntos relativos ao Pavilhão Municipal de Desportos “Armindo Peneque”.” ---------  

 ---------- Aljustrel, 08 de Janeiro de 2010. O Presidente da Câmara, a) assinado.” ------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-37/01 

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

 ---------- “No uso da faculdade prevista no n.º2 do artigo 35º do Código do 

Procedimento Administrativo delego na Técnica Superior de Bibliotecas e 

Documentação – Maria Francisca Viegas Branco, a assinatura de correspondência 

de mero expediente, respeitante a assuntos relativos à Biblioteca Municipal.” -----------  

 ---------- Aljustrel, 08 de Janeiro de 2010. O Presidente da Câmara, a) assinado.” ------  

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

 ---------- 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 
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11 de Janeiro, incluir na ordem do dia mais o seguinte assunto por reconhecer a 

urgência de deliberação imediata sobre o mesmo:  ---------------------------------------------  

 ---------- LOTEAMENTO URBANO --------------------- ----------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-38/01 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 12 em que Manuel José Ribeiro 

Francisco, residente na Rua de S. Salvador, lote 6, em Aljustrel,  solicita a recepção 

definitiva das obras de urbanização do loteamento sito na Rua de S. Salvador, em 

Aljustrel e proceder ao cancelamento da garantia bancária. ----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber definitivamente as obras de 

urbanização do loteamento da Rua de S. Salvador, em Aljustrel, de acordo com o 

auto de vistoria de 12/01/2010 e proceder à libertação da garantia bancária. ------------  

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

 ---------- 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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