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- ACTA N.º 1/2011 - 

 
 ---------- Aos doze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, 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 quórum 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 - Fundos de Maneio ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Loteamento urbano -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- B6 - Hasta pública - venda de lotes na Zona Industrial de Messejana ------------  

 ---------- B7 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 1 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE JANEIRO DE 2011  
2 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 757.188,42 € ( Setecentos e cinquenta e sete mil cento e oitenta e oito euros 

e quarenta e dois cêntimos ).  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ---------- “Para proceder conforme o proposto no parecer, por Administração Directa 

ou, de acordo com o melhor orçamento a apresentar. 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, 06 de Dezembro de 2010. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------  

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

  --------- 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/01 

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

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Aprovo a 15ª 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 actual redacção, à consideração da Câmara para ratificação. 

Aljustrel, 31 de Dezembro de 2010. O Vice-Presidente, a)assinado.” -----------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- “Determina a alínea c) do n.º 2 do art.º 2 do Regulamento de Controlo 

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

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

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

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

primeira reunião ordinária da Câmara só terá lugar no próximo dia 12 do corrente, 

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

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

Janeiro, a constituição do fundo de maneio, ao funcionário Filipe Martins Galope, no 

valor de 50,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

primeira reunião ordinária da Câmara só terá lugar no próximo dia 12 do corrente, 

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

nº.169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº.5-A/2002 de 11 de 
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Janeiro, a constituição do fundo de maneio, no valor de 500,00 € ao Sr. Vereador 

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

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

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

 ---------- OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CINE-

ORIENTAL DE ALJUSTREL ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/01 

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

 ---------- “Aceitam-se as presentes listas de erros e omissões, nos termos do disposto 

no n.º 5 do art.º 61.º do CCP. Notifiquem-se os interessados do presente facto,  tal 

como da nova data da apresentação das propostas. Submeta-se o presente 

despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na 

actual redacção, à consideração da Câmara para ratificação. Aljustrel, 23 de 

Dezembro de 2010. O Presidente, a)assinado.” --------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- “Concordo com o proposto e determino a não prorrogação do prazo para 

apresentação das propostas. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 

do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na actual redacção, à 

consideração da Câmara para ratificação. Aljustrel, 07 de Janeiro de 20101. O 

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

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

  --------- CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DO “ARQUIVO 

MUNICIPAL/NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

DE ALJUSTREL” ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- “Aceitam-se as presentes listas de erros e omissões, nos termos do disposto 

no n.º 5 do art.º 61.º do CCP. Notifiquem-se os interessados do presente facto, tal 

como da nova data para apresentação das propostas. Submeta-se o presente 
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despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na 

actual redacção, à consideração da Câmara para ratificação. Aljustrel, 11 de Janeiro 

de 2011. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 61.º do CCP deverão ser notificados do 

presente facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. 

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

de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificação. 

Aljustrel, 28 de Dezembro de 2010. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------  

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

  --------- CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DO PARQUE DA VILA -----------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/01 

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

 ---------- “Nos termos do disposto n.º 4 do art.º 61.º do CCP deverão ser notificados 

do presente facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. 

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

de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificação. 

Aljustrel, 04 de Janeiro de 2011. O Presidente, a)assinado.” ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

funcionários abaixo discriminados, proponho que a Câmara delibere a constituição 

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

 ---------- - 500,00 € ao Sr. Presidente, Nelson Domingos Brito; --------------------------------  
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 ---------- - 500,00 € à Sr.ª Vereadora, Maria da Conceição Franco Feio Rocha 

Parreira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 500,00 € ao Eng.º Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira; ------------------------  

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

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

 ---------- - 375,00 € ao Dr. José Manuel Marques Silva Mariano; -----------------------------  

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

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

fundo de maneio. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B3 - LOTEAMENTO URBANO ------------------------------ -------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 449 em que Carlos Miguel 

Castanho Espada Teles, 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 2 de Setembro, alteração ao alvará do loteamento n.º 1/99, sito no Bairro 

Azul, lote 47, em Aljustrel.-------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes da votação o Sr. Vereador Carlos Teles retirou da sala não tendo 

participado na votação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao alvará de 

Loteamento n.º 1/99 de 22 de Julho, de acordo com os pareceres da Divisão Técnica 

de 03/11/2010 e 10/01/2011. ---------------------------------------------------------------------------    

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

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

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

53/2010, de que são titulares António Manuel Tadeu da Silva e Ana Paula Pinção 

Valente, que se encontra em conformidade, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 03/01/2011. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 2/2011, 

de que é titular António da Cola Patinha, que se encontra em conformidade, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 03/01/2011. -------------------------------------  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento do parecer da Divisão Técnica de 

12/01/2011 e deliberou por unanimidade admitir a comunicação prévia.-------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 453 em que BICASH, Lda., com 

sede na Zona Industrial, lotes n.º 32 e 33, em Aljustrel 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 projecto de 

arquitectura para construção de armazém na Zona Industrial, Lote 32 e 33, a que se 

refere o processo de obras n.º 54/2010. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 07/01/2011. -------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 303 de que é titular Biquímicos – 

Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal, Lda., com sede no Cerro da Cabeça 

do Homem, lote n.º 1, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras nº 43/2009 

de ampliação de armazém na Zona Industrial, lote 13, em Aljustrel. ------------------------  

 ---------- Após análise dos elementos entregues está o mesmo em condições de, 

segundo o parecer dos Serviços Técnico, obter a aprovação final. --------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respectivo licenciamento, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

11/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 288 em que António José 

Guerreiro Marques e Isabel de Deus Paixão Lopes, residentes no Bairro Azul, lote 

30, em Aljustrel, 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 projecto de arquitectura para construção de casão na 

Zona Industrial, lote 19, em Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 

28/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura, 

conceder a aprovação final e o respectivo licenciamento de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 03/01/2011. ------------------------------------------------------------------------   



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 1 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE JANEIRO DE 2011  
8 

 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 456 em que Joaquim Neutel 

Damiano, residente na Rua do Cemitério, n.º17, em Aljustrel, 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 

projecto de arquitectura para construção de moradia no Monte Branco, Rua C, em 

Montes Velhos, a que se refere o processo de obras n.º 46/2010. --------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura, 

conceder a aprovação final e o respectivo licenciamento de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 03/01/2011. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 471 em que IEFP – Centro de 

Formação Profissional de Aljustrel, com morada na Rua de Montes-Velhos requer, 

nos termos do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 125/97, de 23 de Maio, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 de Novembro, que lhe seja 

concedida licença para a montagem de uma rede de distribuição de combustíveis 

gasosos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

o parecer da Divisão Técnica de 07/01/2011. -----------------------------------------------------    

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 467 em que Daniela Filipa Simão 

Franco, residente na Rua da Vista Alegre, n.º37, em Montes Velhos, 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, autorização 

para alteração do uso do edifício sito na Avª 25 de Abril, s/nº, em Montes-Velhos, 

passando o seu uso de mercearia para Mini-Mercado”. ----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração de utilização para 

instalação de estabelecimento a retalho (mini-mercado), de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 07/01/2011. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA DE “CENTRO ESCOLAR EB1/JI - VIPASCA” -------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/01 
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 ---------- Foi presente o relatório final do concurso público para adjudicação da 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada de “Centro 

Escolar EB1/JI - Vipasca” pelo valor de 1.437.809,15 € + IVA à firma Vidal, Pereira e 

Gomes, Lda.. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUN ICIPAL COBERTA” ----  

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

 ---------- Foi presente o relatório final do concurso público para adjudicação da 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar a empreitada de “Ampliação 

da Piscina Municipal Coberta” pelo valor de 634.676,55 € + IVA à firma Magic 

Control – Construções Unipessoal, Lda.. ------------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “CENTRO DE ACOLHIMENTO DE  MICRO 

EMPRESAS”------------------------------------------ ------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeito de recepção definitiva da 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título definitivo e que 

procedam os serviços ao cancelamento das garantias bancárias existentes e à 

restituição das importâncias retidas para reforço da caução. ----------------------------------  

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

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

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

 ---------- Foi presente informação do Eng.º fiscal da empreitada em título a refere que 

a revisão de preços provisória apresenta um valor de 30.120,38 € + IVA. -----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços provisória 

no valor de 30.120,38 € + IVA referente à empreitada em título. -----------------------------  

  --------- B6 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE LOTES NA ZONA INDUSTRIA L DE 

MESSEJANA ----------------------------------------- ------------------------------------------------------  

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

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para venda de lotes do 

loteamento em título, tendo a Câmara deliberado por unanimidade adjudicar: -----------  
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 ---------- - O lote n.º 9 do Loteamento da Zona Industrial de Messejana, à firma 

Ecospring – Estudo e Representação Técnicas, Lda. pelo valor de 2.369, 41 €. --------  

  --------- B7 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente carta datada de 07/01/2011 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar o adiantamento de 7.500,00 € por conta do subsídio anual a 

conceder em 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

7.500,00 € (Sete mil euros) por conta do subsídio anual. --------------------------------------  

  --------- B8 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- MONITORIZAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CON CELHO DE 

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

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

 ---------- O Sr. Presidente fez a apresentação do documento e propôs que a Câmara 

aprecie e o remeta à Assembleia Municipal, para que esta no uso da sua 

competência a possa aprovar na sessão ordinária. ----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Monitorização da Carta 

Educativa do Concelho de Aljustrel e remetê-la à Assembleia Municipal para que 

esta a possa aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- CANDIDATURA “NÚCLEO RURAL DE ALJUSTREL”  -----------------------------  

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

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

 ---------- “O Município de Aljustrel pretende criar um Núcleo Rural nas instalações da 

Zona Agrária de Aljustrel, com o objectivo de preservar, valorizar e divulgar as 

memórias, evolução técnica e artísticas dos objectos de agricultura (alfaias 

agrícolas, arreios bem como de instrumentos de trabalho e de lazer).  --------------------  

 ---------- Considerando que no âmbito do PRODER – Programa de Desenvolvimento 

Rural 2007/2013, no Subprograma, Medida 3.2., se encontra a decorrer um prazo 

para apresentação de candidaturas, conforme aviso de abertura n.º 2/321/2010 – 

Conservação e Valorização do Património Rural, no qual a presente intervenção se 

enquadra, e dado que esta intervenção está inscrita nas Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2011, proponho que a Câmara delibere no sentido de ser efectuada 
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a candidatura da respectiva operação a qual se designará “NÚCLEO RURAL DE 

ALJUSTREL”.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

designada “Núcleo Rural de Aljustrel” ao PRODER – Programa de Desenvolvimento 

Rural 2007/2013, no Subprograma, Medida 3.2.. -------------------------------------------------  

  --------- CANDIDATURA “ALJUSTREL, CONCELHO SOLIDÁ RIO” ----------------------  

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

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

 ---------- “O Município de Aljustrel implementou recentemente uma série de medidas e 

respostas de carácter social, nomeadamente a Loja Social do Concelho de Aljustrel 

com a valência do Banco de Ajudas Técnicas, o serviço de uma Unidade Móvel de 

Pequenas Reparações, a constituição do Núcleo de Voluntariado, com o objectivo de 

promover o aumento do nível de vida e integração social da população do concelho. -  

 ---------- Considerando que no âmbito PRODER – Programa de Desenvolvimento 

Rural 2007/2013, no Subprograma, Medida 3.2., se encontra a decorrer um prazo 

para apresentação de candidaturas, conforme aviso de abertura n.º 2/322/2010 – 

Serviços Básico para a População Rural e dado que esta intervenção está inscrita 

nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011, proponho que a Câmara 

delibere no sentido de ser efectuada a candidatura da respectiva operação a qual se 

designará “ALJUSTREL, CONCELHO SOLIDÁRIO.” -----------------------------------------------------  

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

designada “Aljustrel, Concelho Solidário” ao PRODER – Programa de 

Desenvolvimento Rural 2007/2013, no Subprograma, Medida 3.2.. -------------------------  

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

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

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

Pereira Braz, residente na Rua dos Altos n.º 22, em Aljustrel. --------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Manuel Pereira Braz, com a 

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

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

Pereira Braz. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/01 

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

Isabel Dimas Pereira, residente na Rua Almeida Garrett n.º 14, em Aljustrel. ------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Marta Isabel Dimas Pereira, 

Adriana Catarina Pereira Padeiro e Eva de Jesus Pereira Marreiros, com a validade 

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

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

Dimas Pereira e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

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

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

Elisabete Fialho Lopes Pires, residente no Bairro da Cruz Vermelha n.º 50, no 

Carregueiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Elisabete Fialho Torpes 

Pires, Rui Manuel dos Santos Pires, Vanessa Isabel Fialho Pires e Tânia Isabel 

Fialho Pires, com a validade de 1 ano. --------------------------------------------------------------  

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

Elisabete Torpes Pires e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------  

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

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

da Encarnação Pereira da Silva, residente na Rua da Eirinha n.º 2, em Messejana. --  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Mavíldia da Encarnação 

Pereira da Silva, José Manuel Rosa de Sousa, Cassandra Filipa da Silva Chainho, 

Cátia Sofia da Silva Chainha e Micael Filipe Duarte Sousa, com a validade de 1 ano.  

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

Encarnação Pereira da Silva e respectivo agregado familiar. ---------------------------------  

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

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

Fátima Serrano, residente no Monte do Santinho, em Aljustrel. ------------------------------  
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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 de Fátima Serrano e a 

Manuel Jacinto Serrano Silva, com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  

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

Fátima Serrano e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

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

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

Francisco Luís Rosário da Palma, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 701, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a José Francisco Luís Rosário 

da Palma, com a validade de 2 anos. ----------------------------------------------------------------  

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

Francisco Luís Rosário da Palma. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

Cristina Guerreiro José Nobre, residente na Rua da Igreja n.º 6, em Messejana. -------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Rute Cristina Guerreiro José 

Nobre, Mário Jorge Beatriz Nobre, Leandro Guerreiro Nobre, Leonardo Dinis 

Guerreiro Nobre e Lara Guerreiro Nobre, com a validade de 1 ano. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Rute Cristina 

Guerreiro José Nobre e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------  

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

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

Catarina Sobral, residente no Monte da Tapada, em Aljustrel. --------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Catarina Sobral, 

Atanásio Augusto Sobral Correia e António Manuel Sobral Diogo, com a validade de 

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

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

Sobral e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------------------   



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 1 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE JANEIRO DE 2011  
14 

 

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

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

Vitória Conceição Martins Godinho, residente no Bairro de São João n.º 1103, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Vitória Conceição 

Martins Godinho e a José Luís Godinho Gertrudes, com a validade de 1 ano. ----------  

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

Conceição Martins Godinho e respectivo agregado familiar. ----------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-39/01 

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

Rosa Perpétua Guerreiro dos Santos, residente no Largo Marquês de Pombal n.º 6, 

em Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Mariana Rosa Perpétua 

Guerreiro dos Santos, com a validade de 1 ano. -------------------------------------------------  

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

Perpétua Guerreiro dos Santos e respectivo agregado familiar. -----------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-40/01 

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

Gonçalves Cardeira, residente na Rua João de Deus n.º 6, em Aljustrel. -----------------  

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

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

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

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

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-41/01 

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

Augusto Guerreiro, residente na Rua de Aljustrel n.º 1, em Rio de Moinhos. -------------  

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

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

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

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-42/01 

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

Banza Parreira, residente na Rua 28 de Setembro n.º 4, em Rio de Moinhos. -----------  

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- 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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