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- ACTA N.º 22/2010 - 

 
 ---------- Aos três dias do mês de Novembro 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 --------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na actual 

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

 ---------- B3 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 209 da Tesouraria, referente ao dia dois do 

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

valor de 810.151,98 € (Oitocentos e dez mil cento e cinquenta e um euros e  

noventa e oito cêntimos ).  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- PRÉDIOS EM RUÍNAS (ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/22 

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

 ---------- “Determino, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 91 do 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, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 

30 de Março, tomar posse administrativa do prédio por um período de 10 dias para 

proceder à execução coerciva das obras de demolição. Submeta-se o presente 

despacho, 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 ratificar. Aljustrel, 27 de Outubro 

de 2010. O Presidente, a) assinado. “ ----------------------------------------------------------------  

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

  --------- B2 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LE I N.º 555/99, NA 

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/22 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 22 /2010  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010  
242 

 

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

Mourão, em Ervidel. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, notificar o proprietário do prédio sito 

na Rua Coronel Mourão, em Ervidel, Sr. Paulo José Martins Colaço da Silva, com 

morada na Av. 22 de Dezembro, n.º 25, 11.º C em Setúbal, para, num prazo de 30 

dias, proceder às obras de reparação do muro do referido prédio, que se encontra 

em estado de ruína parcial e limpeza do logradouro que oferece perigo para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas. ----------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifique o proprietário que: --------------------  

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

Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

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

 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º Decreto Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 

26/2010, de 30 de Março, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente 

processo de contra-ordenação, nos termos e trâmites do Decreto Lei n.º 433/82, de 

27 de Outubro, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março 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 aos 

respectivos infractores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em 

consonância com esta imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática 

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

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

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua da 

Escola Coronel Mourão, em Ervidel, do qual são proprietários conhecidos José 

Batista Rosa e José Manuel Cacito Espada, se encontra em estado de degradação, 
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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 do 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, na 

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

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua de 

Garvão n.º 9, em Ervidel, do qual é proprietário conhecido Francisco Dias Penedo, 

residente no Lar de Ervidel, Rua de Lisboa, 33 em Ervidel, 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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua de 

Garvão, s/n.º em Ervidel, do qual é proprietário conhecido Francisco Dias Penedo, 

residente no Lar de Ervidel, Rua de Lisboa, 33 em Ervidel, 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 do edifício, ou demolição nos termos do disposto no 
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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, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua de 

S. Pedro, 15, em Ervidel, do qual é proprietária conhecida Maria Francisca Sobral, 

residente na Rua da Gaia, n.º 9, 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 do 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, na 

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

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua de 

Garvão n.º 5, em Ervidel, do qual é proprietário conhecido Manuel Felizardo Torres 

da Encarnação, residente na Rue Dês Poticrs, 17, 54700 Pont-A-Moussom em 

França, 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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela 

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

n.º 26/2010, de 30 de Março.---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua da 

Zurreira n.º 29, em Ervidel, do qual é proprietária conhecida Mariana Espadinha 

Balsinha, residente na Rua Capela, 9 em Beja, 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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua da 

Quinta Nova n.º 22, em Ervidel, do qual é proprietária conhecida Mariana Francelina 

Santos Moleirinho, residente na Rua Dr. Luís Teixeira Macedo Castro, 18 – 3º Esq. 

em Setúbal, 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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela 

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

n.º 26/2010, de 30 de Março. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua de 

S. Pedro n.º 1, em Ervidel, do qual é proprietário conhecido Francisco Dias Penedo, 

residente no Lar de Ervidel, Rua de Lisboa, 33 em Ervidel, 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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o proprietário 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/22 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na Rua 

Oriental da Zurreira n.º 6, em Ervidel, do qual é proprietário/herdeiro conhecido João 

Martins Camacho, residente na Rua da Catela, 9 em Beja, 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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar o 

proprietário/herdeiro da data da realização da mesma. -----------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o edifício sito na 

Travessa da Zurreira, 5 em Ervidel, do qual é proprietária conhecida Maria do Carmo 

Freire Guerreiro, residente no Amendoal, Caixa Postal 313 Z, Guia em Albufeira, se 
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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 do 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, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de 

Março. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio, nomear os técnicos responsáveis para esse efeito e notificar a proprietária 

da data da realização da mesma. ---------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- -------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REPARAÇÃO DA EM 530 – RI O DE 

MOINHOS/MESSEJANA” -------------------------------- ----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/22 

 ---------- Foi presente o auto de recepção provisória da empreitada em título. ------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título provisório. --------  

  --------- B4 – SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/22 

 ---------- Foi presente carta datada de 25 de Outubro de 2010 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar comparticipação na alimentação das atletas que participaram 

no Torneio de Futebol de 7 Feminino no passado dia 30 de Outubro. ----------------------  

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

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

  --------- B5 – DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- CAMINHADA “PASSEIO DE OUTONO” --------- ---------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/22 

 ---------- Foram presentes as propostas apresentadas pelo restaurante “O Pires” e 

restaurante “As Piscinas”, para o fornecimento de refeições da Caminhada “Passeio 

de Outono” a realizar no dia 07 de Novembro de 2010. -----------------------------------------  
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 ---------- Após abertura e análise das mesmas, a Câmara deliberou por unanimidade 

adjudicar o fornecimento das refeições ao restaurante “As Piscinas”, pelo valor de 

2.096,50 € + IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- APOIO SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONA IS ---------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/22 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Manuel do Rosário Pinção, residente no 

Bairro de São João n.º 1108, em Aljustrel, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informa que, para tornar a casa com melhores condições de habitabilidade, é 

necessário efectuar obras que estimam no valor de 3.830,00 €, e conforme o 

estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio 

Social para Melhorias Habitacionais, o montante máximo a apoiar é de 1.886,49 €, 

ficando assim à consideração superior qual a verba a aprovar. ------------------------------  

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

3.830,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/22 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Rosa Bela de Assunção Batista 

Gonçalves, residente no Largo do Mineiro n.º 1108, em Aljustrel, requer apoio social 

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

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

propõe a comparticipação de 1.868,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

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

1.868,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/22 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Eugénia Maria de Castro Catarino, 

residente na Rua Vista Alegre n.º 7, em Montes Velhos, requer apoio social para 

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

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

informa que, para tornar a casa com melhores condições de habitabilidade, as obras 

estimam um valor de 2.950,00 €, ultrapassado ligeiramente os valores do rendimento 
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per capita estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de 

Apoio Social para Melhorias Habitacionais, ficando assim à consideração superior 

qual a verba a aprovar. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

2.950,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/22 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Judite Mata Serrano, residente na Rua 

da Quinta Nova n.º 7, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. --  

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

informa que, para tornar a casa com melhores condições de habitabilidade, é 

necessário efectuar obras que estimam no valor de 2.000,00 €, e conforme o 

estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio 

Social para Melhorias Habitacionais, o montante máximo a apoiar é de 1.886,49 €, 

ficando assim à consideração superior qual a verba a aprovar. ----------------------------- . 

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

2.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/22 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Mauritana Reis Mira Galhofa, residente 

na Rua do Saco n.º 6, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. --  

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

propõe a comparticipação de 1.480,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

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

1.480,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Mira Revés Coelho, residente na Rua Vasco da Gama n.º 25, em Jungeiros. ------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Lucília Mira Revés Coelho e 

Álvaro Manuel Martins, com a validade de 2 anos. -----------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Lucília Mira 

Revés Coelho e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------------   

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/22 

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

José Ribeiro, residente na Rua de São Marcos n.º 14, em Messejana. --------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Joaquim José Ribeiro, com a 

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

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

Ribeiro e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/22 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação do cartão social referente a Vicente 

Ferro Narciso, residente na Rua da Lagoa n.º 17, em Montes Velhos. ---------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Vicente Ferro Narciso e a 

Maria da Conceição da Lança Isidoro, com a validade de 1 ano. ----------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Vicente Ferro 

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/22 

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

Fátima Inácio Esperança, residente na Rua Infante D. Henrique n.º 34, em Montes 

Velhos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria de Fátima Inácio 

Esperança, Fábio Henrique Mendes, Rodrigo Miguel Esperança Mendes, Alex 

Manuel Esperança Mendes, Leandro André Esperança Mendes e Lucas José 

Esperança Mendes, com a validade de 1 ano. ----------------------------------------------------  

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

Fátima Inácio Esperança e respectivo agregado familiar. --------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/22 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação do cartão social referente a Maria Rosa 

Banza Guerreiro, residente na Rua 25 de Abril n.º 59, em Rio de Moinhos. --------------  
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 ---------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Rosa Banza Guerreiro 

e a António Francisco Godinho, com a validade de 1 ano. -------------------------------------  

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

Banza Guerreiro e respectivo agregado familiar.--------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/22 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação do cartão social referente a Maria da 

Luz Simão Gomes, residente na Rua Vista Alegre n.º 40, em Montes Velhos. -----------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Maria da Luz Simão Gomes, 

Daniel Joaquim Gomes Ferreira e Gabriel André Gomes Martins com a validade de 1 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria da Luz 

Simão Gomes e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/22 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação do cartão social referente a Mónica 

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

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

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

Bartolomeu, Cláudio Cristiano Cinzas Martins, Rodrigo Alexandre Bartolomeu 

Martins, Leandro Miguel Bartolomeu Martins, Irís Cláudia Bartolomeu Martins, Igos 

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

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

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

Ribeiros Bartolomeu e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/22 

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

Maria Brito Inácio, residente na Rua General Humberto Delgado n.º 28, em Rio de 

Moinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Filomena Maria Brito Inácio e 

Marlene Alexandra Brito Silva, com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Filomena 

Maria de Brito Inácio e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------   

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/22 

 ---------- Foi presente carta datada de 02 de Novembro de 2010 da firma MAJOGAB – 

Investimentos Unipessoal, Lda., na qualidade de adquirente do prédio urbano 

denominado “Horta da Palmeira”, a apresentar o seguinte plano de pagamento: -------  

 ----------  - 180.000,00 € na data da escritura de compra e venda; ---------------------------  

 ---------- - 50.000,00 € em 15/12/2010; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - 50.000,00 € em 15/06/2011; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - 50.000,00 € em 15/12/2011; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - 50.000,00 € em 15/06/2012; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - 50.000,00 € em 15/12/2012; ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - 30.501,00 € em 16/06/2013. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar a proposta do plano de 

pagamentos apresentado. ------------------------------------------------------------------------------  

  --------- PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/22 

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

 ---------- “Com vista a colmatar a necessidade de um Encarregado Operacional, por 

forma a melhorar a capacidade de resposta dos serviços, no que se refere à 

supervisão e coordenação dos trabalhadores afectos à administração directa, e 

tendo em consideração as verbas afectadas ao recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa 

de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º 

do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à 

administração autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que 

se proceda à abertura de procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto 

de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de 

Encarregado Operacional. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Mais proponho que o recrutamento se inicie de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida e que, face ao relevante interesse público da actividade em questão, 

em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, se proceda ao 

recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida.” ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------  

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

 ---------- 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 11:15 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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