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- ATA N.º 01/2016 - 

 

 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, no 

Centro Sociocultural de São João de Negrilhos, reuniu ordinariamente a Assembleia 

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

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

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

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  ---------------------  

 ---------- João Afonso, substituído por Jorge Conduto. ------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles e João 

Carlos Soares Mestre. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

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

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 19:00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ---------- B2 – Proposta para a elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana nos Aglomerados Urbanos de Ervidel, Montes Velhos, Rio de Moinhos e 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Autorização para a Assunção de Compromissos Plurianuais.---------------  

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------------   
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 ---------- B5 – Apreciação do Relatório de Atividades da Assembleia Municipal – 

2015. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B6 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B7 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR ----------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 26 de novembro de 2015, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pelo 

presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Jorge Coelho não participou na votação por não ter estado 

presente na sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente informou os presentes que o membro João Afonso, através 

de e-mail datado de 19/02/2016, solicitou a sua substituição por impossibilidade de 

estar presente na sessão. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda todos os presentes que a Assembleia Municipal Jovem irá ter 

lugar no dia 3 de maio de 2016. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente apresentou o expediente que constava do 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficio datado de 25/11/2015, da Sociedade de Instrução e Recreio 

Aljustrelense, a enviar convite para a comemoração do 39ª aniversário da Banda 

Filarmónica.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Ofício de ref.ª 12/2016, datado de 17/02/2016 da União da Freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos, a enviar convite para a inauguração das novas 

instalações da União das freguesias na delegação de Rio de Moinhos. -------------------  

 ---------- Ofício do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares “Planície Alentejana” de 

Montes Velhos, a enviar convite para as comemorações do 20º aniversário da 

fundação do grupo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Junta de Freguesia de Ervidel para o almoço de Natal que 

decorreu no dia 23 de dezembro de 2015. ----------------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício datado de 16 de fevereiro de 2016 dos Deputados do Grupo 

Parlamentar do PS, a informar acerca das perguntas efetuadas ao Governo  sobre    

“A ausência do Aeroporto de Beja nos planos de investimentos da empresa 

concessionária do serviço aeroportuário em Portugal” ------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 19 de janeiro de 2016 dos Deputados do Grupo 

Parlamentar do PS, a informar acerca das perguntas efetuadas ao Governo sobre      

“Quais os planos para a conclusão das infraestruturas do IP 2 e IP 8 que integram a 

subconcessão rodoviária do Baixo Alentejo?” -----------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 28 de janeiro de 2016 dos Deputados do Grupo 

Parlamentar do PS, a informar acerca das perguntas efetuadas ao Governo sobre     

“Incumprimento obrigações de serviço público de transporte em Ourique pela 

empresa concessionária” --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel para a Festa de Natal 

dos Idosos que se realizou no dia 13 de dezembro de 2015, nas instalações da ERPI 

– Lar de Idosos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Associação de Solidariedade Social de São João de Negrilhos 

para o 1º Almoço de Natal Solidário da Instituição que se realizou no dia 12 de 

dezembro de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim e antes de entrar no período da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da declaração emitida pela câmara 

municipal ao abrigo do artigo 15º da Lei n.º8/2012 e referente aos compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015, bem como a todos os pagamentos 

e recebimentos em atraso existentes nesse mesmo período. ---------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Proposta para a elaboração do Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana nos Aglomerados Urbanos de Ervidel, Montes Velhos, Rio 

de Moinhos e Messejana. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara introduziu o assunto referindo que a entrada em 

vigor do RJRU e do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei nº 
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32/2012, de 14 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, veio 

criar novas perspetivas de reabilitação urbana, e os aglomerados urbanos das 

freguesias rurais do concelho de Aljustrel detém edifícios públicos e privados com 

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

em mau estado de conservação. ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Face ao exposto a Câmara Municipal de Aljustrel deliberou aprovar a 

Proposta para a elaboração do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana nos 

aglomerados urbanos de Ervidel, Montes-Velhos, Rio de Moinhos e Messejana e 

submetê-la à Assembleia Municipal, de acordo com os termos do art.º 13.º do 

Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de 

agosto e pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro. -----------------------------------  

 ---------- Colocada à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta, tendo a bancada da CDU apresentado a seguinte declaração de 

voto: “O voto da bancada da CDU é favorável face ao compromisso assumido pelo 

Sr. Presidente da Câmara de incorporar na documentação em apreço as propostas 

apresentadas oportunamente pelos Vereadores da CDU”. ------------------------------------  

 ---------- B3 – Autorização para a Assunção de Compromissos Plurianuais. --------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi apresentado o ponto referindo que a 

Câmara Municipal de Aljustrel pretende adquirir um carro do lixo, uma varredoura 

mecânica e um veículo ligeiro de passageiros (para transporte escolar), com recurso 

a locação financeira – Leasing. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os veículos a adquirir têm um valor estimado de 355.000,00 euros 

(150.000,00 para o carro do lixo, 130.000,00 para a varredoura mecânica e 

75.000,00 para o veículo ligeiro de passageiros). ------------------------------------------------  

 ---------- A aquisição através de Leasing, gera compromissos plurianuais, na medida 

em que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano 

económico (al. b) do art.º 3.º da LCPA). -------------------------------------------------------------  

 ---------- A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos 

de locação e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia, quando 

envolvam entidades da administração local, do órgão deliberativo competente (n.º 1 

do art.º 6.º da LCPA). -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 

6.º da LPCA, deve ser pedida autorização à Assembleia Municipal. ------------------------  

 ---------- Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

conceder autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos do 

n.º 1 do art.º 6.º da  Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA). ----  

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------   

 ----------- RESERVA DE RECRUTAMENTO - ASSISTENTE OPERACIONAL – ACÇÃO 

EDUCATIVA --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, na 

sequência do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado, para ocupar dois postos de trabalho de 

Assistente Operacional (ação educativa), encontra-se constituída reserva de 

recrutamento interna. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, havendo necessidade de se proceder ao recrutamento de mais 

Assistentes Operacionais (ação educativa) para desempenho de funções nos 

Jardins de Infância do concelho, no Centro de Animação Infantil Municipal e no 

Centro Escolar Vipasca, e existindo vagas no Mapa de Pessoal e verba disponível 

para o recrutamento, a Câmara Municipal deliberou solicitar autorização à 

Assembleia Municipal para proceder ao recrutamento de mais Assistentes 

Operacionais (ação educativa) mediante recurso à referida reserva de recrutamento.  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

o recurso à reserva de recrutamento. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- ASSISTENTE OPERACIONAL – CANTONEIRO ----------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que a 

Assembleia Municipal deliberou anteriormente proceder à abertura do procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado, para ocupar um posto de trabalho de Assistente Operacional 

(cantoneiro), mediante recrutamento excecional, devendo a homologação da lista de 

classificação final ocorrer no prazo de seis meses a contar da data da deliberação de 

autorização, sem prejuízo da respetiva renovação, desde que devidamente 

fundamentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, e uma vez que o procedimento concursal acima identificado não se 

encontra concluído, devido ao facto de se verificar um n.º elevado de candidatos e 

pelo demora na aplicação dos métodos de seleção, a Câmara Municipal deliberou 

no sentido de solicitar à Assembleia Municipal a renovação da deliberação, para que 

se possa proceder à conclusão do procedimento concursal em causa. --------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade renovar 

a autorização para a abertura do procedimento concursal. ------------------------------------  

 ----------- ASSISTENTE OPERACIONAL – PINTOR ------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, na 

sequência do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado para um posto de trabalho de Assistente 

Operacional (Pintor), encontra-se constituída reserva de recrutamento interna, nos 

termos do disposto no artigo 40º da Portaria n.º83-A/2009, de 22 de janeiro.  -----------  

 ---------- Assim, tendo que o Assistente Operacional (Pintor) Francisco Manuel da 

Silva Barão, não pode efetuar trabalhos em altura que requeiram o uso de andaimes 

ou escadotes, o que inviabiliza a realização de trabalhos de pintura de edifícios, por 

exemplo, e outros trabalhos que requeira o uso de andaimes e escadotes, torna-se 

necessário proceder ao recrutamento de mais um Assistente Operacional (pintor). 

 ---------- Assim a Câmara Municipal deliberou no sentido autorizar o recurso à 

referida reserva de recrutamento, e submetê-la posteriormente a ratificação da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratificar 

a autorização da Câmara para o recurso à reserva de recrutamento. ----------------------  

 ----------- ASSISTENTE OPERACIONAL – NADADORES SALVARORES (2 POSTOS) --------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, tendo 

em atenção que no próximo mês de Junho se procede à abertura ao público das 

Piscinas Municipais, cujo n.º de utentes é consideravelmente maior que o n.º de 

utentes das Piscinas Cobertas, tendo ainda em consideração que o horário de 

funcionamento das mesmas é mais alargado que o das Piscinas cobertas, bem 

como o facto de termos ao nosso serviço apenas 2 Nadadores-Salvadores, tornar-se 

imprescindível o recrutamento de mais 2 Nadadores-Salvadores, por forma a se 

puder proceder à abertura das referidas Piscinas.------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, e por estarem cumpridas todas as disposições legais, a Câmara 

Municipal deliberou no sentido de solicitar autorização à Assembleia Municipal para 

a abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo pelo 

período de 3 meses, para ocupar dois postos de trabalho do mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – Nadador-Salvador. -------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ----------- TECNICO SUPERIOR – MÉDICO VETERINÁRIO --------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que tendo 

em consideração a aposentação do Médico Veterinário Municipal, e por forma a que 

o Município não fique com carência de recursos nesta área, a Câmara Municipal 

deliberou no sentido de solicitar autorização à Assembleia Municipal para a 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 – Médico 

Veterinário.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação do Relatório de Atividades da Assembleia Municipal – 

2015. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação o relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2015.------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------  

  --------- B6 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B7 – Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 6 e 7 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou a aplicação de iluminação LED no 

concelho de Aljustrel; a 1ª fase da infraestruturação da iluminação do Loteamento do 

Monte Branco em Montes Velhos; a 1ª fase da infraestruturação elétrica nos Bairros 

do Plano, Algares de Cima e Baixo. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Presidente da Câmara salientou ainda que na área social está a ser 

desenvolvido em pareceria com a ESDIME o projeto CLDS – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – 2º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 2º período para intervenção do público. ----------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, 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 pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 21:15 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

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

da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 


