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- ACTA N.º 2/2011 - 

 
 ---------- Aos vinte e seis 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 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 - Certidão de destaque --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B4 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - 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-01/02 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 17 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

cinco do mês de Janeiro do ano de dois mil e onze, que regista um saldo em dinheiro 

no valor de 762.877,70 € (Setecentos e sessenta e dois mil oitocentos e seten ta 

e sete euros e setenta cêntimos ).  ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- EMPREITADA DO “ARQUIVO MUNICIPAL/NÚCLEO DE ARTES 

GRÁFICAS/CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE ALJUSTREL” -----------------------------  

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho do seguinte teor: -------------------------  

 ---------- “Determino a prorrogação do prazo para apresentação das propostas 

conforme o solicitado pelo júri do concurso. 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, 19 de Janeiro de 

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

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

  --------- AJUSTE DIRECTO – CONTRATAÇÃO DE UM TÉCNICO SUPERIOR DE 

SERVIÇO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/02 

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

 ---------- “Determino que se dê inicio ao procedimento proposta. Aprovo o convite e o 

caderno de encargos. Submeta-se o presente despacho nos termos do disposto no 
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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, 12 de Janeiro de 2011. O 

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

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

  --------- B2 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------- -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/02 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2 em que António Garrido do 

Rosário, residente na Rua Fialho de Almeida n.º 29, em Beja, requer na qualidade de 

proprietário do prédio sito na Herdade do Monte das Pêgas, em Messejana, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 608/19941202 e inscrito na 

respectiva matriz predial urbana sob o artigo 62, da freguesia de Ervidel, ao abrigo 

do disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na 

redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, a correcção da 

certidão de destaque, com as áreas corrigidas, aprovada em reunião de Câmara de 

14 de Julho de 2010 e apreciação do novo pedido com as áreas correctas e a devida 

identificação do prédio ficando assim o destaque de uma parcela de terreno com a 

área coberta de 966,00 m2, mantendo-se tudo o resto inalterado.  --------------------------  

  --------- A Câmara deliberou por unanimidade revogar a deliberação tomada em 

reunião ordinária realizada em 14/07/2010 e não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 18/01/2011. -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/02 

 ---------- Foi presente o ofício de ref.ª 0072 datado de 10 de Dezembro de 2010 da 

EDMI – Empresa de Projectos Imobiliários, S.A., com sede na Rua Sampaio Pina n.º 

1, 8º, em Lisboa, a solicitar a recepção provisória das infra-estruturas do Loteamento 

do Malpique e que seja libertada a parte da garantia bancária correspondente. --------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber as obras de urbanização 

referentes ao Loteamento do Malpique, a título provisório, e autorizar a redução da 

caução em 90 % do montante inicial, de acordo com o n.º 5 do art.º 54.º do Decreto-

Lei n.º 555/95, de 16 de Dezembro na actual redacção. ---------------------------------------  
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  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/02 

 ---------- Foi presente o ofício de ref.ª 054/A datado de 10 de Novembro de 2010 da 

EDMI – Empresa de Projectos Imobiliários, S.A., com sede na Rua Sampaio Pina n.º 

1, 8º, em Lisboa, 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, alteração ao alvará do loteamento n.º 3/2007 sito na Rua de Olivença, 

Horta das Noras, em Aljustrel. --------------------------------------------------------------------------  

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

loteamento urbano n.º 3/2007, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

24/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- -------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “INFRA-ESTRUTURAS DO PLAN O DE PORMENOR 

DA RUA CORONEL MOURÃO EM ERVIDEL” ----------------- ----------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª HMS/034/NH datado de 19/01/2011 da empresa 

Maurício-LTO – Construções, com sede na Estrada Nacional 8, Cintrão, em 

Bombarral, a solicitar a prorrogação do prazo para conclusão da empreitada em título 

por mais 60 dias, a título gracioso. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a prorrogação do prazo, a 

título gracioso por mais 60 dias, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

21/01/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B5 - SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/02 

 ---------- Foi presente carta datada de 15/10/2011 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas 

com a deslocação da equipa de Futsal do Sport Clube Mineiro Aljustrelense no dia 

12 de Fevereiro à Ilha de Ponta Delgada (Açores). ----------------------------------------------  

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

500,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/02 

 ---------- Foi presente carta do Grupo Motard “Os Cortenhos” a solicitar a concessão 

de um subsídio para adquirir equipamento para melhorar a sede. ---------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

250,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/02 

 ---------- Foi presente carta datada de 05/01/2010 do Centro Republicano de Instrução 

e Recreio Aljustrelense a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face aos 

encargos com as comemorações do 103.º aniversário. ----------------------------------------  

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

250,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente carta datada de 13 de Janeiro de 2011, da Comissão de Festas 

de Nossa Senhora de Fátima de Rio de Moinhos a solicitar um apoio para fazer face 

às despesas com a realização de um baile de Carnaval a realizar no dia 05 de Março 

de 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

250,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/02 

 ----------  Foi presente carta datada de 10/01/2011 da Associação Equestre 

Aljustrelense a solicitar que lhe seja concedido um adiantamento por conta do 

subsídio anual a atribuir em 2011. --------------------------------------------------------------------  

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

750,00 € por conta do subsídio anual. ---------------------------------------------------------------     

  --------- B6 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REGIME DE COMPROPRIEDADE ------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/02 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 4 em que Ana Joaquina Feliciano 

Matias, residente na Rua João de Deus n.º 47, em Aljustrel e Olívia Rosa Gomes 

Batista da Conceição Cavalinhos, residente na Rua da Praça n.º 3, em Jungeiros, na 

qualidade de herdeiros, solicitam a emissão de parecer para a transmissão, em 

regime de compropriedade, do prédio rústico designado por “Jungeiros” sito na 

freguesia de São João de Negrilhos deste concelho, inscrito na respectiva matriz 
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cadastral sob o artigo 118 da Secção I e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 5/19841122, a favor das duas requerentes. -----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na transmissão, 

em regime de compropriedade do prédio rústico denominado “Jungeiros” de acordo 

com a informação do Conselho Jurídico de 21/01/2011. ----------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/02 

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

 ---------- “Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Lei n.º 209/2009, 

de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração autárquica do disposto 

na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, proponho o seguinte: -----------------------------  

 ----------  - A afectação de 75.000€ para o recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 

aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A afectação de 60.000€ para o recrutamento de trabalhadores necessários 

à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 

aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo 

Resolutivo Certo.” ------------------------------------------------------------------------------------------    

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/02 

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

 ---------- “Uma vez que esta Câmara Municipal não dispõe, no seu Mapa de Pessoal, 

de Calceteiros, de forma a desenvolver este tipo de trabalho, e tendo em 

consideração as verbas afectadas ao recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 

aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Determinado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa 
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de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Calceteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais proponho que o recrutamento se inicie de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida e que, face ao relevante interesse público da actividade em questão e à 

carência de recursos humanos neste sector de actividade, em caso de 

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, se proceda ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.”  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/02 

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

 ---------- “Com vista à melhoria de resposta do Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas, nomeadamente no que respeita à elaboração e impressão de material de 

divulgação de eventos e noticias do Município em tempo útil, torna-se necessário 

proceder ao reforço dos recursos humanos do Gabinete, assim, tendo em 

consideração as verbas afectadas ao recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 

aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Técnico – 

Tipógrafo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais proponho que o recrutamento se inicie de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida e que, face ao relevante interesse público da actividade em questão e à 

carência de recursos humanos neste sector de actividade, em caso de 

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, se proceda ao recrutamento de 
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trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.”  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/02 

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

 ---------- “Tendo em consideração a saída de trabalhadores que desenvolviam 

trabalhos na área da construção civil, por forma a responder às solicitações nesta 

área em tempo útil, e tendo em consideração as verbas afectadas ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Determinado, proponho, em conformidade com o 

disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à 

adaptação à administração autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, que se proceda à abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado para 

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

categoria de Assistente Operacional – Pedreiro. --------------------------------------------------  

 ---------- Mais proponho que o recrutamento se inicie de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida e que, face ao relevante interesse público da actividade em questão e à 

carência de recursos humanos neste sector de actividade, em caso de 

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, se proceda ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.”  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/02 

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

 ---------- “Tendo em consideração a saída de trabalhadores que desenvolviam 

trabalhos de tratorista, quer por motivo de aposentação, quer por caducidade de 

contrato, por forma a responder às solicitações nesta área em tempo útil, e tendo em 

consideração as verbas afectadas ao recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 
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aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Determinado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Tratorista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais proponho que o recrutamento se inicie de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida e que, face ao relevante interesse público da actividade em questão e à 

carência de recursos humanos neste sector de actividade, em caso de 

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, se proceda ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.”  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/02 

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

 ---------- “Tendo em atenção a necessidade de mais trabalhadores para assegurar a 

limpeza urbana (limpeza de ruas e recolha de resíduos sólidos), e tendo em 

consideração as verbas afectadas ao recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal 

aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Determinado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

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

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Cantoneiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais proponho que o recrutamento se inicie de entre trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
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estabelecida e que, face ao relevante interesse público da actividade em questão e à 

carência de recursos humanos neste sector de actividade, em caso de 

impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho, se proceda ao recrutamento de 

trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida.”  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/02 

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

 ---------- “Nos termos do ponto n.º 2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

Fevereiro (POCAL) “A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do 

órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas 

simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro 

membro deste órgão em quem ele delegue.” ------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, proponho que a Câmara delibere a abertura de uma conta titulada 

pelo Município de Aljustrel, na agência de Aljustrel da Caixa Geral de Depósitos; na 

agência de Aljustrel do Banco Espírito Santo e na agência de Castro Verde do Banco 

Santander Totta e que as mesmas sejam movimentas simultaneamente pelo 

tesoureiro ou seu substituto e pelo presidente ou vereador em que ele delegue.” ------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a abertura das contas 

mencionadas na proposta. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/02 

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

da Luz, residente na Rua do Moinho n.º 51, em Montes Velhos. -----------------------------  

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

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

rendimentos são superiores aos estipulados nas alíneas 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-22/02 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a João 

Rafael Relvas Alves, residente na Rua Manuel da Fonseca n.º 4 – 1º Esqº, 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) do Art.º 7.º das Normas 

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

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/02 

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

Antónia Escarópia, residente na Rua 5 de Outubro n.º 53, em Montes Velhos. ---------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Deonilde Antónia Escarópia e 

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

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

Antónia Escarópia e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/02 

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

Cristina Inácio Esperança, residente na Rua Candeias n.º 6-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 Sílvia Cristina Inácio 

Esperança, Adamastor Francisco Rodrigues Coelho e a Letícia Isabel Esperança 

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

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

Inácio Esperança  e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------  

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

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

Fátima dos Santos Rodrigues, residente na Rua Candeias n.º 6-A, em Montes 

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 2 /2011  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 26 DE JANEIRO DE 2011  
27 

 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria de Fátima dos Santos 

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

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

Fátima dos Santos Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/02 

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

Guilhermina Lopes Chaiça, residente na Rua dos Moinhos n.º 8, em Ervidel. ------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Sílvia Cristina Inácio 

Esperança, Adamastor Francisco Rodrigues Coelho e a Letícia Isabel Esperança 

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

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

Inácio Esperança  e respectivo agregado familiar. -----------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/02 

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

Maria Balão Dias, residente na Rua General Humberto Delgado n.º 47, em Rio de 

Moinhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Sandra Maria Balão Dias, 

José Rafael Dias e Leonor Dias Alves com a validade de 1 ano. ----------------------------  

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

Balão Dias e respectivo agregado familiar. ---------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/02 

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

Augusta de Carvalho, residente na Rua de Malpique n.º 211, em Aljustrel. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Augusta de Carvalho e 

a Carla Sofia de Carvalho Jota com a validade de 1 ano. --------------------------------------  

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

de Carvalho e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/02 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a Helena 

Isabel Vieira da Palma, residente na Rua dos Ferreiros n.º 11, em Aljustrel. -------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Helena Isabel Vieira da 

Palma, Helder José Banza da Palma, Duarte Vieira Banza da Palma e Daniel Vieira 

Banza da Palma com a validade de 1 ano. ---------------------------------------------------------  

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

Vieira da Palma e respectivo agregado familiar. --------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/02 

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

Conceição Parreira Palma, residente no Bairro do Plano n.º 551, em Aljustrel. ---------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Maria da Conceição Parreira 

Palma, José António Afonso Barão e  José António Palma Barão com a validade de 

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

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

Conceição Parreira Palma e respectivo agregado familiar. ------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/02 

 ---------- Foi presente o boletim de renovação do cartão social referente a Maria Luisa 

Figueira, residente na Rua da Escola Coronel Mourão  n.º 3, em Ervidel. ----------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Maria Luisa Figueira, José 

Augusto Botas e Artur Miguel Figueira Varrasquinho, com a validade de 1 ano. --------  

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

Figueira e respectivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/02 

 ---------- Foi presente carta datada de 24/01/2011 do NTTA – Núcleo Todo o Terreno 

de Aljustrel a solicitar autorização para a realização do passeio Todo-o-Terreno nos 

dias 28 e 29 de Janeiro de 2011, integrado nas comemorações do 103.º aniversário 

do Centro Republicano de Instrução e Recreio Aljustrelense (CRIRA). --------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um subsídio no valor de 

250,00 € e não ver inconveniente na utilização da rede viária municipal para a 

realização do VII Passeio Todo o Terreno “Solama” de Aljustrel. ----------------------------   

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

 ---------- O Sr. Vereador Manuel Camacho, por considerar que os Vereadores da CDU 

tomaram uma posição em relação à proposta de atribuição de nome à praça de 

touros, baseada em elementos que não correspondem à realidade, propõe que a 

deliberação em causa seja rectificada e em vez de aprovada por unanimidade, 

aprovada por maioria com a abstenção dos Vereadores Manuel Camacho e Manuel 

Frederico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ACTA ------------- -------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi elaborada 

minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que depois de lida foi posta 

à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e 

Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  -------------- ------------------------------------------  

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

a reunião eram 11:45 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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