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- ACTA N.º 7/2010 - 

 
 ---------- Aos sete dias do mês de Abril 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 ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- B3 - Viabilidade de construção ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Loteamento da Zona Industrial de Aljustrel - Agendamento de hasta 

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

 ---------- B6 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B7 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- A acta da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -- ------------------------------------  

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

 ---------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------- -------------------------------------------  

 ---------- RESUMO DIÁRIO  -----------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 65 da Tesouraria, referente ao dia seis do 

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

959.644,46 € ( Novecentos e cinquenta e nove mil seiscentos e qua renta e 

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

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

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO ------------------------------------ ----------------------------------------  

 ---------- ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ALJUSTREL E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

DE ALJUSTREL -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/07 

 ---------- Foi presente para ratificação a adenda do protocolo em título. --------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a adenda ao protocolo 

celebrado entre a Câmara Municipal de Aljustrel e a Associação Humanitária de 

Bombeiros de Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/07 

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

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

DL n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
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60/2007 de 4 de Setembro, uma vistoria ao prédio sito na Rua Nova, n.º 8 em 

Jungeiros, e nomeio os técnicos Arquitecta Maria Judite Acabado Aiveca, 

Engenheiro Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e o fiscal municipal Luís Miguel Palma 

para realização da vistoria. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Notifique-se o(s) proprietário(s)/herdeiro(s) nos termos do disposto no n.º 2 

do art.º 90.º do diploma acima mencionado.  -------------------------------------------------------  

 ---------- 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 sua actual redacção, à consideração 

da Câmara para ratificar. Aljustrel, 24 de Janeiro 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-04/07 

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

Herculano n.º 23, em Aljustrel, pertencente ao Sr. Paulo Horta, onde se verificou que 

o prédio se encontra devoluto e em ruína parcial, em risco de eminente derrocada, 

ameaçando a segurança das pessoas e bens e afectando o domínio público, pelo 

que se propõe a notificação do proprietário no sentido de que este proceda às obras 

de demolição e à limpeza do referido prédio. ------------------------------------------------------  

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, notificar os proprietários/herdeiros do prédio sito na 

Rua Alexandre Herculano n.º 23, em Aljustrel, Sr.ª Maria da Conceição Miguel Tomé 

Júlio, moradora nas Traseiras da Rua de Santo António lote 3, em Aljustrel e Paulo 

Horta, morador na Rua do Município n.º 31, em Albufeira, para, num prazo de 30 

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

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

 ---------- Determinou ainda que se notifique os proprietários/herdeiros 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;------  
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 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

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

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

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

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

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

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

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

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

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

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

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

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

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

 ---------- Foi presente o relatório de vistoria efectuada ao prédio sito na Rua 1.º de 

Dezembro n.º 17, em Aljustrel, pertencente à Srª. Maria Lucília Cordeiro das Dores, 

onde se verificou que o muro do quintal ameaça ruir, pondo em causa a  segurança 

de pessoas e bens e que a habitação necessita de obras de conservação ao nível da 

cobertura, vãos, rebocos e pinturas, pelo que se propõe a notificação da proprietária 

no sentido de que esta proceda à reconstrução do muro, às obras de conservação 

da cobertura, fachada e vãos e ao encaminhamento dos resíduos resultantes da 

obra. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, notificar os proprietários/herdeiros do prédio sito na 

Rua 1.º de Dezembro n.º 17, em Aljustrel, Sr.ª Maria Lucília Cordeiro Dores, 

moradora na Av. Cidade Lourenço Marquês, lote 533, em Olivais, Catarina Dores 

Vaz, moradora na Rua da Piscina n.º 5, em Algés e Manuel António da Luz Romba, 

morador na Praceta Aquilino Ribeiro, lote 3, 6.º Dto., no Cacém, para, num prazo de 

30 dias, procederem às obras de demolição do muro do referido prédio que ameaça 

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

 ---------- Determinou ainda que se notifique os proprietários/herdeiros que: ---------------  
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 ---------- - Se não concluirem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal; ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

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

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

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

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/07 

 ---------- Foi presente o relatório de vistoria efectuada ao prédio sito na Rua 1.º de 

Maio n.º 55, em Rio de Moinhos, pertencente à Srª. Luísa Maria Pestana Raposo, 

onde se verificou que o prédio se encontra devoluto e em ruína parcial, em risco de 

eminente derrocada, ameaçando a segurança das pessoas e bens e afectando o 

domínio público, pelo que se propõe a notificação do proprietário no sentido de que 

este proceda às obras de demolição e à limpeza do referido prédio. -----------------------  

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, notificar a proprietária do prédio sito na Rua 1.º de 

Maio n.º 55, em Rio de Moinhos, Sr.ª Luísa Maria Pestana Raposo, moradora na 

Rua 1.º de Maio n.º 55, em Rio de Moinhos, para, num prazo de 30 dias, proceder às 

obras de demolição do referido prédio que ameaça ruína e oferece perigo para a 

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

 ---------- Determinou ainda que se notifique os proprietários/herdeiros que: ---------------  
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 ---------- - Se não concluir as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, pode a 

Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

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

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

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

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

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

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

Herculano n.º 25, em Aljustrel, pertencente ao Sr. Manuel Patrocínio, onde se 

verificou que o prédio se encontra devoluto e em ruína parcial, em risco de eminente 

derrocada, ameaçando a segurança das pessoas e bens e afectando o domínio 

público, pelo que se propõe a notificação do proprietário no sentido de que este 

proceda às obras de demolição e à limpeza do referido prédio. -----------------------------  

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

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

n.º 60/2007, de 4 de Setembro, notificar os proprietários/herdeiros do prédio sito na 

Rua Alexandre Herculano n.º 25, em Aljustrel, Sr.ª Maria Patrocínia, moradora na 

Travessa da Paz n.º 5, na Charneca da Caparica, Ermelinda Patrocínia, moradora na 

Rua do Deficiente, lote 4 na Charneca da Caparica e Manuel Patrocínio, morador na 

Travessa da Paz n.º 5, na Charneca da Caparica, para, num prazo de 30 dias, 

proceder às obras de demolição do referido prédio que ameaça ruína e oferece 

perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas. ------------------------------  
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 ---------- Determinou ainda que se notifique os proprietários/herdeiros que: ---------------  

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

Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

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

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

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

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/07 

 ---------- Foi presente o relatório de vistoria efectuada ao prédio sito no Largo da Feira 

n.º 43-A, em Aljustrel, pertencente ao Sr. Joaquim José Rodrigues Mascarenhas, a 

fim de verificar as condições de segurança e salubridade. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade notificar o proprietário do teor do auto 

de vistoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B3 - VIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO ---------------------- ----------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/07 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 101 em que Carlos Manuel da 

Conceição Ramos, residente na Rua Infante D. Henrique n.º 42, em Aldeia Nova, 

solicita informação prévia da viabilidade de construção de moradia na Rua Vista 

Alegre n.º 18, em Montes Velhos. ---------------------------------------------------------------------  

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

o parecer da Divisão Técnica de 22/03/2010. ------------------------------------------------------  

  --------- B4 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- ---------------------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/07 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 9/2010, 

de que são titulares Carlos Manuel Mestre Ferreira e Outros, que se encontra em 

conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 07/04/2010. ------------  

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

 ---------- B5 - 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. ------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 16 de Abril para a venda, em hasta pública, a realizar no dia 21 de Abril pelas 

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/07 

 ---------- Foi presente carta do Grupo Motard “Os Cortenhos” a informar que vão 

realizar um passeio motard integrado nas comemorações do 25 de Abril, pelo que 

solicita a concessão de um subsídio para fazer face às despesas do almoço de 

convívio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

100,00 € (Cem euros). -----------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/07 

 ---------- Foi presente carta datada de 05/04/2010 da Associação Desportiva 

CrazyMission a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas 

com a realização do I Torneio de Futebol CrazyMission, integrado nas 

comemorações do 25 de Abril. ------------------------------------------------------------------------  

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

100,00 € (Cem euros). -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 06/2010 datado de 05/04/2010 da Casa do 

Professor do Concelho de Aljustrel, a informar que irão realizar o “1º Rally Paper 

Casa do Professor” no próximo dia 17 de Abril, pelo que solicitam a concessão de 

um subsídio para fazer face à despesas. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de  

150,00 € (Cento e cinquenta euros).------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/07 

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

Alentejano, o valor de 1,50 € para o bilhete de uma entrada, de 6,00 € para bilhete 

de 6 entradas e de 10,00 € para uma pulseira de identificação (possibilita ao visitante 

a entrada e saída no certame várias vezes ao dia durante os 4 dias), sendo as 

crianças até aos 12 anos a entrada gratuita. -------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de preços dos 

bilhetes para a X Edição Feira do Campo Alentejano. -------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/07 

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

Económico e Social datado de 06 de Abril de 2010 do seguinte teor: -----------------------  

 ---------- “No âmbito da X Feira do Campo Alentejano foi solicitado um apoio 

financeiro às empresas Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. e à Unicer 

Bebidas, S.A. . ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Unicer não apresentou proposta, justificando que não dispõe de um 

portfólio de produtos adequado à dimensão do evento. -----------------------------------------  

 ---------- A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. apresentou uma proposta 

no valor de 10.550,00 € mais IVA. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, torna-se necessário que a Câmara delibere.” ---------------------------------  

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

10.550,00 €, para a X Edição da Feira do Campo Alentejano. --------------------------------  

  --------- ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO – RELAT ÓRIO 2009 -----------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/07 

 ---------- Foi presente o relatório de 2009 do Estatuto do Direito de Oposição. ------------  

 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Martins Frederico e Manuel Camacho, aprovar o Estatuto do Direito de Oposição – 

Relatório de 2009. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ----------- -----------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/07 

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

Maria Manchez Alves, residente na Travessa da Cabrita n.º 4, em Montes Velhos. ---  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Elisa Maria Manchez Alves, 

Joaquim Manuel Tomé, Manuel António Alves Barroca e Albano Manuel Alves 

Barroca, com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------------------------  

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

Manchez Alves e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/07 

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

José Frederico Guerreiro, residente na Rua Filipa de Vilhena n.º 13, em Aljustrel. -----  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a António José Frederico 

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

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

Frederico Guerreiro. --------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/07 

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

Maralhas Robalo, residente na Rua de Montes Velhos n.º 48, em Aljustrel. --------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Mário José Maralhas Robalo, 

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

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

Maralhas Robalo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/07 

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

Herculano Anacleto, residente na Rua Candeias n.º 1-A, em Montes Velhos. -----------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Zulmira Herculano Anacleto e 

a Manuel Galhofa Pardal, com a validade de 2 anos. -------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Zulmira 

Herculano Anacleto e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/07 

 ---------- Foi presente o requerimento em que José Jacinto Medeiro, residente na Rua 

dos Ferreiros n.º 13, em Aljustrel, requer apoio social para melhorias habitacionais. --  

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

propõe a comparticipação de 1.886,49 €, 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    

1.886,49  €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento em que Mário José Maralhas Robalo, residente 

na Rua de Montes Velhos n.º 48, em Aljustrel, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 1.886,49 €, 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    

1.886,49  €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- PROPOSTAS ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/07 

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

 ---------- “GESTÃO E PROMOÇÃO DA REDE DE RECOLHA SELECTIVA 

MUNICIPAL DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS (OAU) ------- ----------------------------  

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

 ---------- O Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro veio atribuir aos municípios 

competências no âmbito do regime legal da recolha selectiva e encaminhamento de 

OAU (óleos alimentares usados). ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Município de Aljustrel é membro da Associação de Municípios Alentejanos 

para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA). -----------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 7 /2010  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 07 DE ABRIL DE 2010  
82 

 

 ---------- O diploma supra citado prevê no n.º2 do art.º7, que os municípios podem 

transmitir a entidades terceiras a responsabilidades pela promoção e gestão das 

redes de recolha selectiva municipal de OAU. ----------------------------------------------------  

 ---------- A AMAGRA, por deliberação dos seus órgãos tomada em 21 de Julho de 

1999, optou pela solução de criar uma Empresa Intermunicipal de capitais 

maioritariamente públicos, que veio a ser constituída em 05/03/2001, nos termos da 

Lei n.º 58/98, de 18 de Agosto, sob a denominação da AMBILITAL – Investimentos 

Ambientais no Alentejo, EIM, que tem como objecto e a quem atribuiu a sua 

competência para a “gestão do sistema integrado de recolha, tratamento e 

valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios 

associados na AMAGRA”, SmiRSU (Sistema Municipal Integrado de Resíduos 

Sólidos Urbanos do Alentejo Litoral) e também a gestão e exploração do SubRecicl 

(Sub-Sistema Municipal de Resíduos recicláveis do Alentejo Litoral). ----------------------  

 ---------- Propõe-se, nos termos do disposto na alínea d) do n.º7 do art.º64 da Lei 

n.º169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, que a Câmara Municipal delibere, 

e com efeitos imediatos:  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Delegar na AMAGRA (Associação de Municípios Alentejanos para a 

Gestão Regional do Ambiente) os poderes de gestão e promoção da rede de recolha 

selectiva municipal de OAU (óleos alimentares usados), previsto no DL n.º 267/2009, 

de 29/09, que é competência municipal, previsto nos seu art.º7, podendo constituir 

uma rede de recolha selectiva supra municipal;  -------------------------------------------------  

 ---------- b) Que tais poderes sejam subdelegáveis, desde que em entidade 

devidamente licenciada para o efeito, nos termos previstos no art.º5 do DL 

n.º267/2009, de 29/09; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Que a infra-estruturação dos locais de colocação dos oleões 

(equipamentos destinados à recolha dos OAU) corre por conta deste município.” -----  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “  Tendo em consideração que se prevê para breve a abertura do Julgado de 

Paz, com vista à assegurar o funcionamento dos respectivos serviços, tendo em 
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atenção 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 a Termo 

Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo 

resolutivo certo, pelo período de um ano, para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior (Direito) com 

fundamento na alínea i) do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em 

Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” --------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração que se pretende implementar a curto prazo o 

Sistema de Informação Geográfica, dada a crescente importância da organização e 

gestão da informação geográfica do município, tendo em atenção 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 a Termo Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Técnico Superior (Geografia) com fundamento na alínea i) do n.º1 do 

artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela 

Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração a aposentação do trabalhador Isidoro Bárbara 

Correia, e a necessidade de mais trabalhadores para assegurar a limpeza urbana 

(limpeza de ruas e recolha de resíduos sólidos), tendo presentes 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 a Termo Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar dois postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Cantoneiro de Limpeza) com fundamento na 

alínea h) do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” --------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Com vista a colmatar as necessidades de pessoal verificadas por diversas 

situações de faltas por doença, por se aproximar uma época de férias e devido à 

saída do Encarregado de Parque de Máquinas e Viaturas Automóveis, torna-se 

necessário contratar, pelo menos um trabalhador, para a condução de máquinas 

pesadas de movimentação de terras, bem como de veículos destinados à limpeza 

urbana ou recolha de lixo, tendo ainda presentes 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 a Termo Resolutivo Certo, proponho, em 

conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de 
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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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar dois postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 

Especiais) com fundamento na alínea h) do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de 

Setembro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração que se pretende levar a cabo a organização do 

Armazém e implementar a Gestão de Stocks, e atento ao principio da segregação de 

funções, segundo o qual, deverá um trabalhador proceder à recepção e entrega dos 

bens e outro proceder aos registos informáticos, tendo ainda em atenção 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 a Termo Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Fiel de Armazém), com fundamento na alínea i) 

do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” ---------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/07 
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 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração que o único mecânico da Câmara Municipal de 

Aljustrel irá cessar funções a partir de 1 de Abril de 2010, por motivos de reforma, e 

tendo ainda em atenção a necessidade de assegurar a manutenção do parque de 

viaturas automóveis e o parque de máquinas, e atento às 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 a Termo Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Mecânico), com fundamento na alínea f) do 

n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” ---------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração a necessidade de trabalhadores para a realização 

de tarefas de arrumação e distribuição, trabalhos de montagem, desmontagem e 

conservação de equipamentos, e de outras tarefas de carácter manual exigindo 

principalmente esforço físico, em diversos equipamentos da Câmara Municipal de 

Aljustrel, por se encontrarem alguns trabalhadores na situação de falta por doença e 

por se aproximar uma época de férias, tendo ainda em atenção 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 a Termo Resolutivo Certo e atendendo 

ainda à validade deste tipo de procedimento (18 meses), proponho, em 
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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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Serviços Gerais) com fundamento na alínea h) 

do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” ---------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Com vista à satisfação de necessidades permanentes na Divisão Técnica, 

nomeadamente no que respeita à elaboração de projectos técnicos, concursos de 

empreitadas, acompanhamento e fiscalização de obras, entre outras funções, por 

parte de um Engenheiro Civil, tendo ainda em atenção 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 Técnico Superior (Engenharia Civil).” -----------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Com vista à satisfação de necessidades permanentes na Divisão 

Administrativa e Financeira, nomeadamente no que respeita ao apoio administrativo 
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às diversas Secções, tendo ainda em atenção 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 Assistente Operacional (Administrativo).” -----------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Com vista à satisfação de necessidades permanentes na Divisão Sócio 

Cultural, nomeadamente no que respeita à gestão do serviço de transportes, tendo 

ainda em atenção 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 Assistente 

Técnico (Administrativo).” -------------------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Com vista à satisfação de necessidades permanentes na Divisão Técnica, 

nomeadamente no que respeita ao apoio aos Engenheiros Civis e Arquitectas, por 
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parte de um Desenhador, tendo ainda em atenção 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 Assistente Técnico (Desenhador).” --------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo presente a afectação do electricista João Marco Valente Sezudo à 

manutenção dos serviços eléctricos da Piscina Coberta e à manutenção dos 

sistemas eléctricos das Estações de Tratamento de Águas Residuais, torna-se 

necessário proceder à contratação de mais um electricista, assim, tendo ainda em 

atenção 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 a Termo 

Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo 

resolutivo certo, pelo período de um ano, para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional 

(Electricista) com fundamento na alínea h) do n.º1 do artigo 93º do Regime de 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de 

Setembro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-36/07 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Tendo em consideração a necessidade de mais trabalhadores para os 

serviços de jardinagem, devido ao aumento do n.º de espaços verdes, com vista à 

respectiva manutenção e conservação, tendo presentes 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 a Termo Resolutivo Certo, 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 determinado – contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, para 

ocupar dois postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional (Jardinagem) com fundamento na alínea h) do 

n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro.” ---------------------------------------------  

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

  --------- AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DO LOTE 32 D O LOTEAMENTO DA 

ENCOSTA DA NOSSA SENHORA DO CASTELO, EM ALJUSTREL - -------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-37/07 

 ---------- Foi presente informação da Divisão Administrativa e Financeira do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Através de requerimento veio o Sr. João Paulo Pires Monteiro, residente na 

Rua Cidade da Beira, no Barreiro e a Sr.ª Ana Paula Lopes Martins, residente na 

Rua Branco Rodrigues, n.º21 em Aljustrel, na qualidade de proprietários do lote 32 

do Loteamento da Encosta Nossa Senhora do Castelo, em Aljustrel, solicitar 

autorização para alienação do lote supra identificado, adquirido mediante hasta 

pública em reunião ordinária realizada em 20/04/2005, cuja escritura de compra e 

venda foi efectuada em 20/06/2005 e com sujeição ao regulamento de venda de 

lotes no Loteamento da Encosta da Nossa Senhora do Castelo, em Aljustrel, 
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nomeadamente, a reversão do lote a favor do Município de Aljustrel em caso de 

incumprimento das disposições relativas aos prazos de apresentação dos projectos 

de arquitectura e especialidades e de início de construção e ainda a constituição de 

um ónus de inalienabilidade pelo prazo de 5 anos, contados da licença de utilização. 

Considerando que não se encontram reunidas as condições de reversão constantes 

do artigo 16º do referido regulamento, e considerando ainda que sobre o referido lote 

incide um ónus de inalienabilidade, no prazo de 5 anos contados após a emissão da 

licença de utilização, e que o mesmo ainda se encontra em fase de construção, 

caberá à Câmara Municipal decidir se autoriza a venda do referido lote, com a 

consequente emissão de certidão de cancelamento do ónus de inalienabilidade.” -----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a venda do lote 32 do 

Loteamento da Encosta da Nossa Senhora do Castelo, em Aljustrel e proceder à 

emissão da certidão de cancelamento do ónus de inalienabilidade que incide sobre o 

referido lote. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- REVERSÃO DO LOTE 33 DA ZONA INDUSTRIAL DE ALJUSTREL ----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-38/07 

 ---------- Foi presente informação da Divisão Administrativa e Financeira do seguinte 

teor: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Através de deliberação tomada em reunião de Câmara realizada a 

14/05/2008, foi adjudicado mediante hasta pública, à Sr.ª Olha Simonova, residente 

na Rua de Olivença n.º34, em Aljustrel, o lote 33 da Zona Industrial de Aljustrel, pelo 

valor de 8.085,00€ (oito mil e oitenta e cinco euros). --------------------------------------------  

 ---------- A respectiva escritura de compra e venda, com sujeição às condições de 

venda constantes do Regulamento de Venda de Lotes na Zona Industrial de Aljustrel, 

aprovado pela Câmara e Assembleia Municipal em 14/09/94 e 30/09/94 

respectivamente, foi realizada a 21/05/2008, tendo a adjudicatária entregue a 

importância de 2.425,50€ (Dois mil quatrocentos e vinte e cinco euros e cinquenta 

cêntimos) correspondente a 30% do preço total, uma vez que esta optou pela 

segunda modalidade de pagamento. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Verificado o não cumprimento das disposições regulamentares no que 

respeita aos prazos de construção, uma vez que até à presente data não deu 

entrada nos serviços técnicos desta Câmara qualquer projecto de construção 
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referente ao lote em causa e considerando que se encontram reunidas as condições 

de reversão constantes do ponto 7 do referido regulamento, propõe-se que a 

Câmara delibere notificar a proprietária, para no prazo de 10 dias úteis apresentar 

uma justificação plausível para tal incumprimento, sob pena de se iniciar o processo 

de reversão do referido lote, com a consequente devolução das importâncias pagas.” 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade notificar a proprietária para no prazo 

de 10 dias úteis apresentar uma justificação plausível para tal incumprimento, sob 

pena de se iniciar o processo de reversão do referido lote, com a consequente 

devolução das importâncias pagas. ------------------------------------------------------------------  

  --------- ANULAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO LOTE 31 DA Z ONA INDUSTRIAL DE 

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-39/07 

 ---------- Foi presente informação da Divisão Administrativa e Financeira do seguinte 

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Através de deliberação tomada em reunião de Câmara realizada a 27 de 

Outubro de 1999, foi adjudicado mediante hasta pública, à firma Auto-Reparadora 

Aljustrelense, Lda, pessoa colectiva com o número 503 137 316, com sede na Rua 

S.João de Deus, 22 em Aljustrel, o lote 31 da Zona Industrial de Aljustrel, sem que 

até à presente data tenha sido celebrada a competente escritura de compra e venda. 

 ---------- O Regulamento de Venda de Lotes na Zona Industrial de Aljustrel, aprovado 

pela Câmara e Assembleia Municipal em 14/09/94 e 30/09/94 respectivamente, não 

estabelece prazo para a realização da referida escritura, prevendo apenas prazos de 

construção, e em caso de incumprimento dos mesmos, a reversão dos lotes. ----------  

 ---------- Face ao exposto, e porque o referido regulamento é omisso em relação a 

esta matéria, propõe-se que a Câmara delibere notificar o adjudicatário, para no 

prazo de 10 dias úteis apresentar uma justificação plausível para a não celebração 

da escritura, propondo uma data para a realização da mesma, sob pena de anulação 

da arrematação, levando de seguida e novamente o referido lote à praça para ser 

arrematado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade notificar o adjudicatário para o prazo 

de 10 dias úteis apresentar uma justificação plausível para a não celebração da 
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escritura, sob pena de anulação de arrematação, levando o lote novamente à praça 

para ser arrematado. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-40/07 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 15 de Março de 2010 do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social – Programa para a Inclusão e Cidadania a 

solicitar autorização para a utilização de estradas municipais para a realização da 

estafeta nacional designada por “Passar o Testemunho Contra a Pobreza e a 

Exclusão Social”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-41/07 

 ---------- Foi presente e-mail de refª 33689/0610/MAIL (GP) datado de 24 de Março de 

2010, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia da 

intervenção proferida pelo deputado José Soeiro sobre a situação dos mineiros da 

Somincor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 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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