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- ACTA N.º 11/2011 - 

 
 ---------- Aos um dias do mês de Junho 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 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 - Projecto de Regulamento Municipal da Universidade Sénior de Aljustrel -  

 ---------- B3 - Propostas de Regulamento de Venda de Terrenos no Loteamento do 

Rossio da Feira em Aljustrel ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B5 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 104 da Tesouraria, referente ao dia trinta e 

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

valor de 760.992,16 € (Setecentos e sessenta mil novecentos e noventa e do is 

euros e dezasseis cêntimos ).  -----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO -----  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/11 

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

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

 ---------- “Aprovo a 4.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

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 actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 24 de maio de 2011. O Vice-Presidente a) assinado.” -----------  

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

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

 ---------- EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA” -------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/11 

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

 ---------- “Concordo um prazo adicional de 8 dias, ao concorrente Magic Control, 

Construções, Lda., para apresentação dos documentos em falta. Submete-se o 

presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 de 
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18/09, na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificar. Notifique-se o 

concorrente do teor do presente despacho. Aljustrel, 25 de maio de 2011. O 

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

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

 ---------- AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DE PRÉDIO RÚSTICO EM REGIME 

DE COMPROPRIEDADE --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/11 

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

 ---------- “Não se vê inconveniente quanto ao requerido, pelo que se defere. 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 actual redacção, à consideração da Câmara para 

ratificar. Aljustrel, 20 de maio de 2011. O Presidente, a)assinado.” -------------------------  

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

 ---------- B2 - PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA UNIVERSIDAD E 

SÉNIOR DE ALJUSTREL ------------------------------- ------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/11 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o projecto de regulamento em título.-  

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

Municipal da Universidade Sénior de Aljustrel e submetê-lo a apreciação pública. -----  

 ---------- B3 - PROPOSTAS DE REGULAMENTO DE VENDA DE TERRENOS NO  

LOTEAMENTO DO ROSSIO DA FEIRA EM ALJUSTREL -------- ----------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/11 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o projecto de regulamento em título.-  

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

Venda de Terrenos no Loteamento do Rossio da Feira em Aljustrel e submetê-lo a 

apreciação pública. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 94 em que Bicash, Lda., com 

sede na Zona Industrial, lotes 32 e 33, em Aljustrel, requer alteração de armazém 

para licenciamento industrial nos lotes 32 e 33 da Zona Industrial de Aljustrel. ----------   
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de acordo com os 

pareceres da Divisão Técnica de 31/03/2011 e 17/05/2011. ----------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/11 

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

22/2011, de que é titular Michael Jonh Page, que se encontra em conformidade, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 16/05/2011. -------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/11 

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

31/2011, de que é titular a Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, 

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

01/06/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B5 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/11 

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

Brás de Jesus Rosa, residente na Rua 25 de Abril n.º 16, em Ervidel. ---------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Clarisse Brás de Jesus Rosa, 

Paulo Alexandre Brás Rosa e Carlos Manuel Brás Rosa, com a validade de 1 ano. ---  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Clarisse Brás 

de Jesus Rosa e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

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

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

Maria Carlos, residente na Rua do Sapalinho n.º 1-A, em Montes Velhos. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Duartina Maria Carlos e 

André Filipe Carlos Silva, com a validade de 1 ano. ---------------------------------------------  

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

Carlos e respectivo agregado familiar.---------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/11 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 11 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 01 DE JUNHO DE 2011  
135 

 

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

Godinho Marta, residente na Rua da Zorreira n.º 12, em Ervidel. ----------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Mariana Godinho Marta, 

Joaquim Pedro Lourencinho Gaspar e Arnaldo Paulo Marta Lourencinho, com a 

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

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

Godinho Marta e respectivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/11 

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

Augusta Tadeu Godinho, residente na Rua Heliodoro Salgado n.º 81, em Aljustrel. ----  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Ilda Augusta Tadeu Godinho, 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Ilda Augusto 

Tadeu Godinho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/11 

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

Madeira Cardoso, residente na Rua de Aljustrel n.º 64, em Messejana. -------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Mariana Madeira Cardoso e 

Joaquim António Serrenho, com a validade de 2 anos. -----------------------------------------  

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

Madeira Cardoso e respectivo agregado familiar.-------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/11 

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

Maria Madeira Augusto, residente na Rua de Aljustrel n.º 60, em Messejana. -----------  

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

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/11 

 ---------- Foi presente o requerimento em que João Manuel Timóteo Martins, residente 

na Rua A n.º 8, Monte Branco, em Montes Velhos, requer apoio social para 

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

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

propõe a comparticipação de 3.720,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

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

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

3.720,00 €, bem como a realização de ramais de águas e esgotos. ------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/11 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Benedita Leonor Narciso, residente na 

Rua 25 de Abril n.º 5, em Corte Vicente Anes, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 4.192,22 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

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

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

4.192,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/11 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Paula Maria Cola da Silva, residente na 

Rua da Igreja n.º 8, em Messejana, requer apoio social para melhorias habitacionais.  

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

propõe a comparticipação de 1.610,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

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

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

1.610,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/11 
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 ---------- Foi presente o requerimento em que Inês Isabel Silva Brito, residente no 

Bairro de Val d’Oca n.º 880, em Aljustrel, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 4.192,22 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

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

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

4.192,22 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/11 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Rute Cristina Guerreiro José Nobre, 

residente na Rua da Igreja n.º 6, em Messejana, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 2.145,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

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

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

2.145,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/11 

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

 ---------- “Estando a decorrer um prazo para apresentação de candidaturas ao QREN 

– Empréstimo Quadro, que se destina a financiar a contrapartida nacional de 

projectos co-financiados pelo FEDER ou pelo Fundo de Coesão, no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013. Tendo este 

Município, neste âmbito aprovadas as candidaturas relativas às operações 

“Regeneração da Zona Histórica de Messejana“, “Requalificação Urbana e Ambiental 

do Carregueiro”, “Requalificação Urbana de Montes Velhos”, “Ampliação da Piscina 

Municipal Coberta“,”Recuperação do Cine Oriental de Aljustrel”, “ Centro Escolar 

Vipasca”, “Arquivos Municipais (Centro de Documentação, Arquivos e Núcleo 

Museológico do Tipógrafo)”, proponho que a Câmara delibere no sentido de ser 

efectuada a candidatura ao referido EQ, nas condições a seguir apresentadas: --------  
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IFDR - Empréstimo Quadro 

PRAZO 15 anos 

JUROS A  taxa de juro aplicável em cada semestre é igual à suportada por 
Portugal (1,901%), no âmbito do Empréstimo-Quadro, acrescida de 20 
pontos base. 
No âmbito da primeira tranche a taxa de juro em vigor é de 3,901%. 

AMORTIZAÇÕES Primeiro dia útil após o final do semestre com um período de carência 
de até 3 anos  

GARANTIA Retenção das transferências do Orçamento de Estado (modalidade 
preferencialmente aceite para os Municípios) 

 

Denominação das 
Candidatura 

Investimento 
total 

candidatado  

Comparticipação  
Valor passível de 

Empréstimo 
Linha BEI 

(%) (€) 

Ampliação da Piscina Municipal 
Coberta  

              
763.254,14  

80 610.603,31                76.325,42  

Arquivos Municipais  1.173.537,50  50,74 560.042,75              460.121,06  
Centro Escolar Vipasca  2.183.786,14  80 1.375.876,27              589.531,26 

Recuperação do Cine Oriental 
           

1.098.268,46  
80 720.501,60              267.940,01 

Regeneração Urbana da Zona 
Histórica de Messejana 

              
536.331,22  

80 429.064,98                53.633,12 

Requalificação Urbana de 
Montes Velhos 

              
296.800,00  

42,3 118.440,00              133.770,00 

Requalificação Urbana e 
Ambiental do Carregueiro 

              
315.626,55  

80 252.501,24                31.562,66 

TOTAL 6.367.604,01    4.067.030,15 1.612.883,53 € 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a candidatura das operações 

referidas ao financiamento QREN-EQ 2011 nas condições apresentadas na 

proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIP AL --------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/11 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 636/DIN/2011 datado de 11 de Abril de 2011 da 

AgdA - Águas Públicas do Alentejo, S.A. a solicitar que o projecto da ETAR de 

Aljustrel seja objecto de declaração de interesse público municipal. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade reconhecer o Interesse Público 

Municipal do Projecto da ETAR de Aljustrel e submetê-lo à Assembleia Municipal 

para que esta a possa apreciar e votar. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AMBAAL --------- ----------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/11 

 ---------- Foi presente fax de ref.ª 705 datado de 27 de Maio de 2011 da Associação 

de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral a informar sobre a grave situação 

financeira da associação. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- VOLTA AO ALENTEJO – PEDIDO DE PARECER - ----------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/11 

 ---------- Foi presente fax datado de 23 de Maio de 2011 da PAD – Produção de 

Actividades Desportivas a solicitar a emissão de parecer para realização da prova 

velocipédica denominada “Volta ao Alentejo”, que se realiza de 09 a 12 de Junho de 

2011. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Foi entregue pelo Sr. Vereador Manuel Camacho um requerimento a solicitar 

informação sobre a execução dos protocolos de descentralização de competências 

para as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 12:10 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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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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