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- ATA N.º 1/2013 - 

 

 ---------- Aos nove dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e treze, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

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

 ----------  Presidente:  -------------------------------------------------- Nelson Domingos Brito  

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

 ---------- Vereadores:  -------------------------------- Manuel Francisco Colaço Camacho  

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

 ----------  --------------------------------------------------- Manuel Joaquim Martins Frederico 

 ----------  --------------------------------- Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira  

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

 ---------- A reunião foi secretariada pela Assistente Técnica, Susete Cristina Vicente 

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

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

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO ---------------------------------------------------- 

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

 ---------- Após verificação da existência de 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 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B4 - Informação prévia ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 5 da Tesouraria, referente ao dia oito do 

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

de 1.292.124,26 € ( Um milhão duzentos e noventa e dois mil cento e vinte e 

quatro euros e vinte e seis cêntimos).  ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 --------- “Aprovo a 14.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

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

de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 28 de dezembro de 2012. O Vice-Presidente, a) assinado.” ---------------------  

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

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

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

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO -----------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  
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 ---------- “Aprovado. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 28 de dezembro de 2012. O Presidente, a) assinado.” 

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

 ---------- NORMAS DO CONCURSO DE NATAL – 2012 -------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- “Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 17 de dezembro de 2012. O Presidente, a) assinado.” 

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

 ---------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL 2012 -------------- 

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

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

 ---------- “Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 17 de dezembro de 2012. O Presidente, a) assinado.” 

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

 ---------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE DECORAÇÃO EXTERIOR DE 

RESIDÊNCIAS ALUSIVA À ÉPOCA NATALÍCIA 2012 ------------------------------------------------------ 

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

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

 ---------- “Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 

68.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 17 de dezembro de 2012. O Presidente, a) assinado.” 

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

 ---------- OCUPAÇÃO DAS LOJAS DO MERCADO MUNICIPAL ------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 479 de que é titular António José Brás Teixeira do seguinte teor: “Deferido. 

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

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, à 
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consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 2012. O 

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

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

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 478 de que é titular Maria Manuela Pinção Valente Faustino do seguinte teor: 

“Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei 

n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 

janeiro, à consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 

2012. O Presidente. a) assinado”. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 477 de que é titular Vítor José Nobre do seguinte teor: “Deferido. Submeta-se o 

presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei n.º 169/99 de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 2012. O 

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

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

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 476 de que é titular Mário da Lança Severino do seguinte teor: “Deferido. 

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

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 2012. O 

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

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

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 475 de que é titular Ana Maria da Luz Guerreiro Severino do seguinte teor: 

“Deferido. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do Art.º 68º da Lei 

n.º 169/99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de 
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janeiro, à consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 

2012. O Presidente. a) assinado”. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 474 de que é titular Diná Gonçalves Tenente Vicente do seguinte teor: “Deferido. 

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

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 2012. O 

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

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

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 473 de que é titular Nelson Ricardo Chaveiro Rufino do seguinte teor: “Deferido. 

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

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 2012. O 

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

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

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

 ---------- Foi presente para ratificação o despacho exarado no requerimento de registo 

n.º 472 de que é titular Ana das Dores Gonçalves do seguinte teor: “Deferido. 

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

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, à 

consideração da Câmara, para ratificação. Aljustrel, 27 de dezembro de 2012. O 

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

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

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

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

 ---------- 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 
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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 09 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. 

Aljustrel, 03 de janeiro de 2013. O Presidente, a)assinado.” ---------------------------------  

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

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

 --------- 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 09 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 António Marçalo Santana, 

no valor de 250,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Aljustrel, 02 de janeiro de 2012. O Presidente, a)assinado.” ---------------------------------  

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

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

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

 --------- 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 
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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 funcionários abaixo 

discriminados, proponho que a Câmara delibere a constituição dos seguintes: --------- 

 ----------  - 1.500,00 € à Dr.ª Sílvia Maria Matias Sebastião, e nas suas faltas e 

impedimentos à Dr.ª Elisabete dos Santos António, distribuído pelas seguintes 

classificações: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classificação Orçamental Designação Valores 

0102/02010201 Gasolina 100,00 € 

0102/02010202 Gasóleo 250,00 € 

0102/02010299 Outros 50,00 € 

0102/020104 Limpeza e Higiene 25,00 € 

0102/020108 Material de Escritório 25,00 € 

0102/020112 Mat. de transporte-peças 25,00 € 

0102/020114 Outro material-peças 25,00 € 

0102/020117 Ferramentas e utensílios 25,00 € 

0102/020118 Livros e doc. técnica 50,00 € 

0102/020121 Outros bens 200,00 € 

0102/020203 Conservação de bens 100,00 € 

0102/020209 Comunicações 100,00 € 

0102/020210 Transportes 100,00 € 

0102/020211 Representação Serviços 50,00 € 

0102/020220 Trabalhos especializados 100,00 € 

0102/020225 Outros serviços 250,00 € 

0102/06020305 Outras 25,00 € 

TOTAL  1500,00 € 

 ----------  - 500,00 € à Dr.ª Paula Alexandra Caixeirinho Banza, distribuído pelas 

seguintes classificações: ------------------------------------------------------------------------------ 

Classificação Orçamental Designação Valores 

0102/02010202 Gasóleo 150,00 € 

0102/020118 Livros e doc. técnica 50,00 € 

0102/020121 Outros bens 50,00 € 

0102/020203 Conservação e reparação 50,00 € 

0102/020225 Outros serviços 200,00 € 
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TOTAL  500,00 € 

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta do Sr. Presidente. -  

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

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 7 em que Mário da Silva Torres, 

residente na Rua da Escola n.º 1, em Jungeiros, solicita parecer de enquadramento 

no PDM relativo ao arranque de 25 oliveiras no prédio rústico denominado “Ao Monte 

Branco”, inscrito na matriz sob o Artigo 340 da Secção I e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 830 da freguesia de São João de Negrilhos.  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 08/01/2013. -----------------------------------  

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 353 em que Paula Helena 

Monteiro Barbosa Alves Neves de Carvalho, residente na Avenida do Oceanário n.º 

66, em Santo António da Caparica, solicita parecer de enquadramento no PDM 

relativo ao arranque de 427 oliveiras no prédio rústico denominado “Monte Pegas”, 

inscrito na matriz sob o Artigo 37 da Secção T e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 7177 da freguesia de Aljustrel. ----------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 03/01/2013. -----------------------------------  

 --------- B4 - INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 355 em que Hugo José Ramos 

dos Anjos, residente na Rua da Liberdade, n.º 25, em Corte Vicente Anes, solicita 

informação prévia da viabilidade de construção de telheiro no Monte do Outeiro, em 

Corte Vicente Anes. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade notificar o requerente, para no prazo 

de 15 dias corrigir e completar o pedido, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 07/01/2013. -------------------------------------------------------------------------------   

 --------- B5 - OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/01 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 4 em que Maria Amélia Soares 

Colaço Cecília Barradas, residente no Ramal de Beja n.º 4, em Aljustrel, requer, em 
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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 Av.ª da Liberdade n.º 27, Fração A2, r/c – 

dto., em Aljustrel, passando o seu uso para “Agência de Seguros”. ------------------------ 

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

“Agência de Seguros” de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 08/01/2013. --- 

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

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

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

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

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

respostas de carácter social no âmbito do Programa “Aljustrel, Concelho Solidário”, 

com o objetivo de promover o aumento do nível de vida e a integração social da 

população do concelho. No seguimento destas medidas e com o objetivo de 

melhorar a qualidade das funções e dos serviços prestados pelas entidades com 

intervenção de caracter social no concelho de Aljustrel; aumentar/melhorar a 

qualidade de vida das famílias e indivíduos mais carenciados e/ou em dificuldades 

assim como dar resposta às necessidades sentidas, fruto da atual conjuntura 

económica e social, a Câmara Municipal e os parceiros APE – Apoio às pessoas 

portadoras de deficiência mental e a extensão de Aljustrel da Delegação da Cruz 

Vermelha Portuguesa decidiram apresentar uma candidatura. ------------------------------ 

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

Rural 2007/2013, no Subprograma 3, Medida 3.2., se encontra a decorrer um prazo 

para apresentação de candidaturas, conforme anúncio de pedido de apresentação 

de pedidos em contínuo n.º 1/322/2012 – Serviços Básicos para a População Rural, 

proponho que a Câmara delibere no sentido de ser efetuada a candidatura da 

respetiva operação a qual se designará “CASA SOCIAL”.” --------------------------------------- 

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

designada “CASA SOCIAL” ao PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural 

2007/2013, no Subprograma 3, Medida 3.2.. ----------------------------------------------------- 
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 --------- MINUTA DE CONTRATO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALJUSTREL, A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA E A APE – ASSOCIAÇÃO DE 

PESSOAS ESPECIAIS – “CASA SOCIAL” -----------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do contrato de parceria em 

título. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato de 

Parceria entre o Município de Aljustrel, a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de 

Beja e a APE – Associação de Pessoas Especiais. --------------------------------------------  

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

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

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

Fernandes Parreira, residente na Rua do Moinho n.º 55, em Montes Velhos. -----------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Dulcelina Fernandes Parreira 

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

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

Fernandes Parreira. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Pereira da Silva, residente na Rua dos Altos n.º 12, em Aljustrel. --------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Ilda Pereira Silva e António 

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

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

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

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

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

Coragem Belga, residente na Rua 25 de Abril  n.º 67, 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 Francisco Coragem Belga e 

Ana Maria Duarte Conceição com a validade de 1 ano. ---------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Francisco 

Coragem Belga e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------- 

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

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

dos Santos Vieira, residente na Rua Almeida Garrett n.º 62, em Aljustrel. ---------------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Manuel dos Santos Vieira 

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

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

Santos Vieira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Manuela dos Reis Simão Brito, residente no Bairro da Cruz Vermelha n.º 10, em 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Manuela dos Reis 

Simão de Brito, António Fernando Jesué de Brito Simão e com a validade de 1 ano.-- 

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

Manuela dos Reis Simão Brito e respetivo agregado familiar. -------------------------------- 

 ---------- ZONA INDUSTRIAL DE ALJUSTREL, LOTE 19 ------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente carta datada de 07 de janeiro em que Isabel de Deus Paixão 

Lopes e António José Guerreiro Marques, residentes no Bairro Azul, lote 30, em 

Aljustrel, a solicitarem autorização para vender o lote n.º 19 da Zona Industrial de 

Aljustrel, não exercendo a Câmara o direito à reversão do mesmo. ------------------------ 

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

do lote n.º 19 da Zona Industrial de Aljustrel, abdicando a Câmara Municipal do 

direito à reversão e do ónus de inalienabilidade por terem sido cumpridas as 

condições contratuais e desde que a atividade a desenvolver se enquadre no 

Regulamento da Zona Industrial. -------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Foi apresentado pelo Sr. Vereador Manuel Camacho e pelo Sr. Vereador 

Martins Frederico uma recomendação sobre a atribuição de nomes de ruas em 

Aljustrel e Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- 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 11:30 horas. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

e pelo Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 

 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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


