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- ATA N.º 25/2012 - 

 

 --------- Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e doze, 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 Assistente Técnica, Susete Cristina Vicente 

Reis. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- 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 - Proposta de alteração ao PDM de Aljustrel - Termos de Referência ------  

 --------- B3 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------  

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

 --------- B5 - Obras Municipais -----------------------------------------------------------------------  

 --------- B6 – Diversos ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------- 

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

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

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Assistente Técnica – Susete 

Cristina Vicente Reis, que secretariou. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 230 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

sete do mês de novembro do ano de dois mil e doze, que regista um saldo em 

dinheiro no valor  de 829.410,10 € ( Oitocentos e vinte e nove mil quatrocentos e 

dez euros e dez cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ---------- 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012/2015 ---- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/25 

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

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

 ---------- “Aprovo a 10.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

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 sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 20 de novembro de 2012. O Vice-Presidente, a) assinado.” ---------------------- 

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

Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- AJUSTE DIRETO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CEDÊNCIA DE PESSOAL, EM REGIME 

DE TRABALHO TEMPORÁRIO ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/25 

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

 ---------- “Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, bem como verificada a 

inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego público 
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constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

a verba está classificada e cabimentada no orçamento de 2012; foi escolhido o 

ajuste direto, em função do valor, para procedimento a adotar; não se conhece 

qualquer grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com 

atuais colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente às entidades 

a convidar; ficou demonstrado o cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista na alínea c) do n.º 1 do art.º 19.º da LOE 2011, na sua atual redação, 

aplicável por força do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º da LOE 2012 ao 

presente procedimento emito parecer favorável à proposta de início de procedimento 

para aquisição de serviços de cedência de pessoal, em regime de trabalho 

temporário, de um Técnico Superior (licenciatura em Proteção Civil e possuidor do 

CAP nível 5 em Higiene e Segurança no Trabalho) em conformidade com o previsto 

na Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, conjugada com o disposto nos números 4 e 

7 do art.º 26.º da LOE 2012. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- 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 atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 23 de novembro de 2012. O Presidente, a)assinado.”  

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

Camacho e Martins Frederico, ratificar o despacho do Sr. Presidente. --------------------  

  -------- B2 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PDM DE ALJUSTREL - TERMOS 

DE REFERÊNCIA --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente, para apreciação e votação, a proposta de alteração ao PDM de 

Aljustrel – Termos de Referência. ------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Alteração ao 

PDM de Aljustrel – Termos de Referência, acautelando-se no entanto a construção 

do projeto proposto para a zona, uma vez que na área existe um filão de minério 

para explorar e também tendo atenção à exagerada volumetria do prédio. --------------  

  -------- B3 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS -------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/25 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 321 em que Casa Agrícola Gamito 

Ferreira, Lda., residente na EN n.º 121, n.º 8, em Ferreira do Alentejo, solicita 

parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 311 oliveiras no prédio 

rústico denominados “Chaminé de Baixo”, inscrito na matriz sob o Artigo 13 da 

Secção V, da freguesia de Aljustrel. ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade certificar o contante no PDM, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/11/2012. ------------------------------------ 

  --------- B4 - OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/25 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 252 em que Joaquim Mendes 

Ferreira Gonçalves residente na Rua da Bicada n.º17, em Messejana, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, aprovação do 

projeto de arquitetura para alteração de edifício para instalação de estabelecimento 

de restauração na Quinta da Cerca da Silva, em Messejana, a que se refere o 

processo de obras n.º 32/2012. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade admitir a comunicação prévia 

condicionada à apresentação dos elementos em falta, de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 16/11/2012.---------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 319 em que Sociedade Musical de 

Instrução e Recreio Aljustrelense, com sede na Rua José Francisco da Silva Álvaro 

n.º 27, em Aljustrel, requer, nos termos do art.º 88.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, licença especial de obras pelo prazo de 180 dias, referente ao projeto de 

obras nº 31/2011. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade reconhecer o interesse na conclusão 

da obra, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 22/11/2012. -------------------- 

  --------- B5 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- EMPREITADA DO “CENTRO ESCOLAR EB1/JI – VIPASCA” ------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/25 
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 --------- Foi presente informação referindo que a revisão de preços n.º 2 (provisória) 

da obra em título é de 7.220,59 € + IVA. Acontece que já foi anteriormente proposto 

para liquidação o valor de 5.135,36 € + IVA, assim o valor desta revisão de preços é 

de 2.085,23 €, a que acresce o IVA no valor de 2.210,34 €. ---------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar a revisão de preços n.º 2 – 

provisória no valor de 2.085,23 € + IVA. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/25 

 --------- Foi presente o auto de vistoria para efeito de liberação da caução da obra 

em título. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não liberar a caução de acordo com o 

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

  -------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE 

MESSEJANA I” -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/25 

 --------- Foi presente informação dos serviços referindo que o empreiteiro da obra em 

título solicita a prorrogação de prazo por um período de 29 dias. --------------------------  

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

prorrogação de prazo em 29 dias e aprovar o plano de trabalhos apresentado, de 

acordo com a presente informação. ----------------------------------------------------------------                                                                                                            

 --------- B6 – DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- CANDIDATURA “PARQUE DA VILA DE ALJUSTREL” -----------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/25 

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

 --------- “Estando adjudicada e consignada a empreitada do “Parque da Vila de 

Aljustrel” e dado que esta intervenção está inscrita nas Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2012 e que no âmbito do QREN – Programa Operacional Alentejo 

2007-2013, no Eixo 3 – Coesão Local e Urbana – Regulamento Especifico – 

“Reabilitação Urbana”, se encontra a decorrer um prazo para apresentação de 

candidaturas, conforme aviso de abertura n.º 1/2012 – ALENT-58-2012-09, no qual a 

presente obra se enquadra, proponho que a Câmara delibere no sentido de ser 
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efetuada a candidatura da respetiva operação a qual se designará “Parque da Vila 

de Aljustrel” e que integrará as componentes que se considerarem necessárias.” ------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a candidatura da operação 

designada “Parque da Vila de Aljustrel” ao QREN – Programa Operacional Alentejo 

2007-2013, no Eixo 3 – Coesão Local e Urbana – Regulamento Especifico – 

“Reabilitação Urbana”. ---------------------------------------------------------------------------------  

  --------- INFORMAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/25 

 ---------- Foi presente informação social referindo que no dia 13 de novembro de 2012 

deflagrou um incêndio numa habitação particular sita na Rua do Saco n.º 3 em 

Montes Velhos, de que são proprietários Francisco José Mendes Cara Roxa e 

Perpétua da Encarnação Marques Alves. A habitação em causa era composta por 

cinco divisões que ficaram parcialmente destruídas pelo fogo e para tornar a casa 

com melhores condições de habitabilidade, é necessário efetuar obras que estimam 

no valor de 7.782,20 €, 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 

excede o valor máximo a comparticipar, ficando assim à consideração superior qual 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio, no âmbito das 

Melhoras Habitacionais, no valor de 7.782,20 €, de acordo com a estimativa de 

custos para material e mão-de-obra anexada à presente informação. --------------------- 

  --------- ALIENAÇÃO DOS LOTES 956 E 956A – SÃO JOÃO DO DESERTO ---------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/25 

 ---------- Foi presente carta do Sr. José Manuel Rodrigues Lopes a requerer que lhe 

sejam vendidos os lotes n.º956 e 956-A no Bairro de São João do Deserto, em 

Aljustrel e inscritos na respetiva matriz predial sob os artigos 5581 e 5582, da 

freguesia de Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após análise, da situação em causa e da informação apresentada pelos 

serviços, a Câmara deliberou por unanimidade alienar os prédios inscritos na 

respetiva matriz predial sob os artigos 5581 e 5582, da freguesia de Aljustrel, pelo 

valor global de 3.245,00 € a José Manuel Rodrigues Lopes, ficando a Câmara 

Municipal com o direito de preferência pelo valor da alienação acrescida da taxa de 
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inflação, caso pretenda alienar os mesmos antes de decorridos 5 anos após a 

celebração da respetiva escritura de compra e venda. ----------------------------------------    

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/25 

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

Torres Varrasquinho, residente na Rua Estevão Godinho n.º 8, em Ervidel. -------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Mariana Torres Varrasquinho 

e Jorge Manuel Torres Leal, com a validade de 1 ano.----------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Mariana 

Torres Varrasquinho e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------   

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/25 

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

Sofia Lopes Gonçalves, residente na Rua do Calvário n.º 10, em Ervidel. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Marlene Sofia Lopes 

Gonçalves, Luis Manuel da Silva Gonçalves e Guilherme Gonçalves Monteiro, com a 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Marlene Sofia 

Lopes Gonçalves e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/25 

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

Antónia Vieira da Costa, residente na Rua A – Monte Branco n.º 8, 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 Antónia Vieira da 

Costa, Pedro Miguel Carriço Miguinhas, Bruno Alexandre Costa Carriço e Gonçalo 

Alexandre Costa Carriço, com a validade de 1 ano. -------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social Maria Antónia 

Vieira da Costa e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/25 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a António da 

Palma Banza, residente na Rua Vasco da Gama n.º 94, em Aljustrel. --------------------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a António da Palma Banza, 

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

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

Palma Banza. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/25 

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

Sofia dos Santos Leonor, residente na Rua Dr. Egas Moniz n.º 28, em Montes 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Bárbara Sofia dos Santos 

Leonor, Daniela Leonor dos Santos e Guilherme Leonor dos Santos, com a validade 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Bárbara Sofia 

dos Santos Leonor e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/25 

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

Fabiana dos Santos Feliciano, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 902, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Verónica Fabiana dos Santos 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Verónica 

Fabiana dos Santos Feliciano. ----------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/25 

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

Isabel Martins Parreira Caldeta, residente no Bairro de Val d’Oca n.º 888, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Vanda Isabel Martins Parreira 
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Caldeta, Nadine Martins Caldeta, Luís Filipe Martins Caldeta e Lia Martins Vicente, 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Vanda Isabel 

Martins Parreira Caldeta e respetivo agregado familiar.---------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/25 

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

da Cruz Ferro, residente na Rua da Fábrica n.º 6-A, em Messejana. ----------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Georgina da Cruz Ferro e 

Joaquim de Assunção, com a validade de 2 anos. ---------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Georgina da 

Cruz Ferro e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------------  

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

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

Guerreiro Soares Machado, residente no Bairro de São João n.º 994, em Aljustrel. ---  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Franclim Guerreiro Soares 

Machado e Aliete Godinho Gertrudes Machado, com a validade de 1 ano. --------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Franclim 

Guerreiro Soares Machado e respetivo agregado familiar. -----------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/25 

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

Ramos, residente no Bairro de São João n.º 1126BB, em Aljustrel. -----------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Isidro Ramos, Deolinda Maria 

Fialho e Eduardo Fialho Ramos, com a validade de 1 ano. ----------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Isidro Ramos 

e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/25 

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

Marçalo Banza Godinho, residente na Rua 1º de Maio n.º 25, 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 Marçalo Banza 

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

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

Banza Godinho e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------- 

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

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

Maria do Rosário, residente na Estrada das Alturas n.º 15, 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 Dolorinda Maria Silvério 

Banza do Rosário, José da Graça do Rosário, com a validade de 1 ano. ----------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Dolorinda 

Maria Silvério Banza do Rosário e respetivo agregado familiar. ----------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/25 

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

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B a António José Fedrerico 

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

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

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

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/25 

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

Espadilha Simão Pratas, residente na Travessa do Saco n.º 14, em Aljustrel. ----------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A a Maria Rosa Espadilha Simão 

Pratas, Fernando Pratas Gato, Soraia Isabel Simão Pratas, António Manuel Pratas 

Leandro e Carolina Sofia Pratas Leandro, com a validade de 1 ano. ----------------------- 

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

Espadilha Simão Pratas e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/25 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 25 /2012  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2012  
206 

 

 --------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Rosa Bela 

de Assunção Batista, residente no Largo do Mineiro n.º 9, em Aljustrel. ------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A a Rosa Bela de Assunção 

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

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

Assunção Batista. --------------------------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/25 

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

Conceição Agostinho, residente na Rua dos Outeiros n.º 23, em Montes Velhos. -----  

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

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

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

das Normas Municipais da Atribuição do Cartão Social. --------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de atribuição de 

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/25 

 --------- Foi presente a Proposta de Elaboração de Delimitação da Área de 

Reabilitação Urbana em Aljustrel (Av.1.º de Maio/Av.ª Algares) do seguinte teor: ------  

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

 --------- - a entrada em vigor do RJRU e do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de 

outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto criou novas perspetivas de 

reabilitação urbana; ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - nos termos do Artigo 7.º do referido DL 307/2009 “A reabilitação urbana é 

promovida pelos municípios através da delimitação de áreas de reabilitação urbana 

em instrumento próprio ou através da aprovação de um plano de reabilitação 

urbana”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - a reabilitação urbana se apresenta atualmente como uma prioridade 

nacional e uma oportunidade de intervenção ativa para a revitalização das cidades, 

vilas e aldeias; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - as nossas cidades, vilas e aldeias vão assistindo à degradação progressiva 

das suas estruturas urbanas, dos seus edifícios, dos seus espaços exteriores, 

decorrente do envelhecimento próprio, da sobrecarga de usos, ou ainda do 

desajustamento dos desenhos da sua organização a novos modos de vida; ------------ 

 ---------- - a zona sul da Vila de Aljustrel detém edifícios públicos e privados com 

elevado valor patrimonial, urbanístico e identitário e que alguns deles se encontram 

em mau estado de conservação; -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - se estão a projetar importantes investimentos privados na área hoteleira e 

da restauração; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - se trata de uma zona urbana consolidada; -------------------------------------------- 

 ---------- - esta área se visiona como um espaço privilegiado, dentro da vila e a nível 

regional, em termos da qualidade de vida, seja através das suas estruturas 

edificadas e urbanas, das funções aí instaladas, ou dos modos, formas e expressões 

de vivência urbana e culturais; ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - o Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 86/2007 de 28 de Junho, define as 

orientações fundamentais para a utilização nacional dos fundos comunitários com 

carácter estrutural no período 2007-2013 e para a estruturação dos Programas 

Operacionais (PO) temáticos e regionais; --------------------------------------------------------- 

 ---------- - o Programa de Desenvolvimento Rural PRODER 2007-2013 define, através 

do Eixo 3 “Dinamização das Áreas Rurais”, Medida “Melhoria da Qualidade de Vida” 

e Ação “Conservação e Valorização do Património Rural”, o objetivo de apoiar ações 

de valorização do património na ótica do interesse coletivo, enquanto fator de 

identidade e de atratividade do território.  --------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando ainda que a apresentação deste documento de delimitação é 

uma das condições indispensáveis para o enquadramento da operação “Parque da 

Vila” no âmbito do QREN – Programa Operacional Alentejo 2007/2013, no Eixo 3 – 

Coesão Local e Urbana – Regulamento Específico – “Reabilitação Urbana”, no aviso 

de Aviso de abertura n.º 1/2012 – ALENT-58-2012-09, Ponto 2.1. (operações 

elegíveis) propõe-se que a Câmara Municipal de Aljustrel delibere aprovar a 

Proposta de Elaboração de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana em Aljustrel 

(Av.1.º de Maio/Av.ª Algares). ------------------------------------------------------------------------ 
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 --------- A proposta de delimitação da área referida deverá conter os elementos e 

fundamentos na breve memória descritiva e justificativa que se anexa a esta 

informação.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Elaboração de 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana em Aljustrel (Av.1.º de Maio/Av.ª 

Algares). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- 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 ata, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 28 DE NOVEMBRO DE 2012 

 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
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