
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 21 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE OUTUBRO DE 2013  
192 

 

 

- ATA N.º 21/2013 - 

 

 --------- Aos dezasseis dias do mês de Outubro 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  

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

 ---------  --------------------------------------------------------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa  

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

 --------- A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Mónica Góis Figueira. ------  

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

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

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

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

aberta a reunião eram 10,00 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 --------- B1 - Delegação de competências no Presidente --------------------------------------  

 --------- B2 - Fixação do número de vereadores em regime de permanência ------------  

 --------- B3 - Ratificação de despachos do Sr. Presidente -------------------------------------  

 --------- B4 - Abertura de Propostas para a Feira de Outubro --------------------------------  

 --------- B5 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------  

 --------- B6 - Informação prévia ----------------------------------------------------------------------  

 --------- B7 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------  

 --------- B8 - Obras Municipais -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B9 - Subsídios---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B10 - Diversos ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- 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 Técnica Superior – Mónica 

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

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

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

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

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

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

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 197 da Tesouraria, referente ao dia quinze 

do mês de outubro do ano de dois mil e treze, que regista um saldo em dinheiro no 

valor de 1.614.458,00 € (Um milhão seiscentos e catorze mil quatrocentos e 

cinquenta e oito euros).  ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- B1 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE --------------------- 

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

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

 ---------- “Proponho que a Câmara delegue no seu Presidente, nos termos do n.º1 do 

artigo 34º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, podendo este, sempre que o 

entenda por conveniente, subdelegar em qualquer dos vereadores, as competências 

abaixo discriminadas, previstas no artigo 33º e 39º da legislação supra mencionada. 

 ---------- Assim, as referidas nas seguintes alíneas do n.º1 do artigo 33º: ------------------ 

 ---------- d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 

alterações; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de 

despesa lhe caiba; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;

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

 --------- h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da 

Assembleia Municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, 

desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva 

deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros em 

efetividade de funções; --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas 

de freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos 

termos previstos na presente lei;--------------------------------------------------------------------  

 --------- q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de 

ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 

igualdade; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidades da administração central; ----------------------------------------------  

 --------- t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação 

do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 

construção de monumentos de interesses municipal; -----------------------------------------  

 --------- v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação 

de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração 

central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições 

constantes de regulamento municipal; ------------------------------------------------------------  

 --------- w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a 

beneficiação de construções que ameacem ruina ou constituam perigo para a saúde 

ou segurança das pessoas; --------------------------------------------------------------------------  

 --------- x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a 

veículos, nos casos legalmente previstos; --------------------------------------------------------  

 --------- y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, 

reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos 

estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; ----------------------------  

 --------- bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; -----------------  
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 ---------- cc) Alienar bens móveis; -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; ---------------------------- 

 ---------- ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados  no património do município ou colocados, por lei, sob administração 

municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal;---------------- 

 ---------- gg) Assegurara, organizar e gerir os transportes escolares; ----------------------- 

 ---------- ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; ------------- 

 ---------- jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados 

nocivos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- kk) Declara prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os 

jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 

cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 

proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se 

mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e 

duradoura; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; ----- 

 ---------- mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais; ----------- 

 ---------- nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; - 

 ---------- pp) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços 

municipalizados; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- qq) Administrar o domínio público municipal; ------------------------------------------ 

 ---------- rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais 

lugares públicos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; --------------------------- 

 ---------- tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; ------------------------------- 

 ---------- uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o 

domínio público do município; ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; ------------------------ 
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 --------- xx) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos 

impróprios das deliberações do conselho de administração dos serviços 

municipalizados; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; -------------------------  

 --------- zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer 

outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município; -----------------  

 --------- bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do 

Estado;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- E ainda as referidas nas alíneas b) e c) do artigo 39º do citado diploma legal: 

 --------- b) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia 

municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- c) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros.”----------  

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

 --------- B2 - FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE 

PERMANÊNCIA ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/21 

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

 --------- “Para que a Câmara Municipal disponha das condições humanas que lhe 

permita acompanhar e potenciar as atividades desenvolvidas pelos serviços e dar 

uma resposta célere às solicitações das populações, tendentes à satisfação das 

suas necessidades, impõe-se a existência de mais um vereador em regime de tempo 

inteiro.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Assim, ao abrigo do disposto no n.º2 do artigo 58º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho que a 

Câmara delibere a fixação de mais um vereador em regime de tempo inteiro, que 

será a Senhora Vereadora Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira.” ---------  

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

 --------- B3 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE -------------------  

 --------- 10.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2013/2016 ----  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/21 

 --------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  
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 ---------- “Aprovo a 10.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 01 de 

outubro de 2013. O Presidente, a) assinado.” ---------------------------------------------------- 

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

 ---------- B4 - ABERTURA DE PROPOSTAS PARA A FEIRA DE OUTUBRO ----------- 

 ---------- Foram presentes as propostas recebidas para a montagem de exclusivos na 

Feira de Outubro a realizar de 26 e 27 de outubro de 2013. ---------------------------------- 

 ---------- Após abertura das mesmas e sua apreciação a Câmara deliberou por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de um carrossel infantil a Francisco 

Manuel Rosa Bicho, pelo valor de 10,00 €; ------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de uma pista infantil a Francisco Manuel 

Rosa Bicho, pelo valor de 10,00 €; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de um twister a Júlio António Meira 

Tavares, pelo valor de 16,00 €; ---------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de um carrocel de adulto a Júlio António 

Meira Tavares, pelo valor de 16,00 €. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS -------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/21 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 285 em que Ilda da Silva 

Nascimento, residente na Rua Vista Alegre n.º 27, em Montes Velhos, na qualidade 

de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 

32 oliveiras no prédio rústico denominado “Monte Branco”, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 345/19900219 e inscrito na respetiva matriz 

sob o Artigo 76 da Secção I da freguesia de São João de Negrilhos. ---------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante do PDM, 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 03/10/2013. -------------------------------- 
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 --------- B6 - INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/21 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 156 em que José António 

Carvalho de Matos, residente na Rua dos Bombeiros, lote 1, em Aljustrel, solicita 

informação prévia da viabilidade de construção de silo para armazenamento de 

silagem no prédio denominado “Monte dos Escanchados”, na freguesia de 

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

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

o parecer da Divisão Técnica de 14/10/2013. ---------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 11 em que José António Carvalho 

de Matos, residente na Rua dos Bombeiros, lote 1, em Aljustrel, solicita informação 

prévia da viabilidade de construção de charca e de edificação de apoio no prédio 

denominado “Monte dos Escanchados”, na freguesia de Messejana. ---------------------  

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

o parecer da Divisão Técnica de 14/10/2013. ---------------------------------------------------  

 --------- B7 - OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/21 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 243 em que Berrapack, Lda., com 

sede na Zona Industrial, lotes 32 e 33, em Aljustrel, requer, em conformidade com o 

disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, aprovação do projeto de  

alterações para construção de armazém na Zona Industrial, lotes 32 e 33, em 

Aljustrel, a que se refere o processo de obras n.º 39/2011. ----------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, 

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

Divisão Técnica de 08/10/2013. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/21 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 264 em que Arseolinda Pereira de 

Oliveira, residente na Rua 5 de Outubro n.º 111, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de março, autorização de 
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utilização do edifício sito na Avª da Liberdade n.º 15, em Aljustrel, tendo como 

atividades principais: Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados 

sem predominância de produtos alimentares, bebidas e tabaco. ---------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a autorização de utilização 

de estabelecimento comercial de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

18/09/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/21 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 263 em que Carlos Manuel 

Pereira Alexandre, residente no Bairro dos Eucaliptos, lote 4, em Aljustrel, requer, 

em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de março, autorização 

para alteração do uso do edifício sito na Avª da Liberdade n.º 32, em Aljustrel, 

passando o seu uso para: Atividades de salões de cabeleireiro. ---------------------------- 

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

“Salão de Cabeleireiro” de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 18/09/2013. - 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/21 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 292 em que Maria Luisa Pepe 

Godinho, residente na Avenida 1º de Maio, n.º 22, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de março, autorização 

para alteração de utilização do edifício sito na Avª da Liberdade n.º 22, em Aljustrel, 

tendo como atividade principal: Comércio a retalho de vestuário para bebés e 

crianças, em estabelecimentos especializados. ------------------------------------------------- 

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

estabelecimento de serviços para comercial de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 14/10/2013. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/21 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 273 em que Manuel Francisco 

Moleiro, residente na Rua de Aljustrel, n.º 72, em Messejana, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de março, autorização de 
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utilização e emissão de alvará do edifício sito na Avª da Liberdade n.º 88, em 

Aljustrel, tendo como atividade principal: Comércio  - venda de vestuário a retalho. ---  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a autorização de utilização 

para venda de vestuário a retalho de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

24/09/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ---------------------------------------------------------------------------------- DOC-16-A/21 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 275 em que Asseiceira Velha, 

Sociedade Agrícola, Lda., com sede no Parque das Empresas, lote 13, em Ferreira 

do Alentejo, requer, em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010, de 30 

de Março, aprovação do projeto de arquitetura de construção de armazém agrícola, 

sita na Herdade do Poço da Bomba, em São João de Negrilhos, a que se refere o 

processo de obras n.º 21/2013. ---------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, 

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

Divisão técnica de 27/09/2013. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- B8 - OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------------------  

 --------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE 

MESSEJANA - I” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/21 

 --------- Foi presente o auto de vistoria da empreitada em título, para efeitos de 

receção provisória. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título provisório 

conforme o presente auto de vistoria. -------------------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/21 

 --------- Foi presente o auto de vistoria da empreitada em título, para efeitos de 

receção provisória. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título provisório, 

concedendo o prazo de 30 dias para a correção das anomalias referidas, conforme o 

presente auto de vistoria. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/21 
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 ---------- Foi presente a revisão de preços n.º 6 - provisória da empreitada em título. --- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços n.º 6 

provisória no valor de 10.460,77 € + IVA. --------------------------------------------------------- 

 ---------- B9 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/21 

 ---------- Foi presente informação da Sr.ª Vereadora do seguinte teor:---------------------- 

 ---------- “No âmbito da ação social escolar foi aprovado em reunião de Câmara no dia 

21/08/2013, a atribuição de 54 auxílios económicos aos alunos do Escalão A e 46 

auxílios económicos aos alunos de Escalão B do 1º ciclo do Ensino Básico para o 

ano letivo de 2013/2014, no valor de 5.775,00 €. ------------------------------------------------ 

 ---------- No entanto, o valor aprovado não é suficiente para a cobertura integral da 

despesa que comporta livros e material escolar. ------------------------------------------------ 

 ---------- Desta forma, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o valor de 

383,90 € para assegurar a totalidade da despesa que apresenta o valor de    

6.158,90 €.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade reforçar o valor dos auxílios 

económicos em 383,90 €. ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B10 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- MAPA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS ------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente e-mail datado de 03 de outubro de 2013 da ARS Alentejo – 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. a submeter, nos termos do 

disposto no Art.º 14º do Decreto Lei n.º 7/2011, de 10 de janeiro, e do n.º 2 do Art.º 

3º da Portaria n.º 277/2012 de 12 de setembro, proposta de escala de turnos das 

farmácias para o ano de 2014 do Município de Aljustrel. -------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta da escala de turnos 

de farmácias no concelho de Aljustrel para o ano de 2014. ----------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/21 

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

Timane, residente na Rua António Coelho Guerreiro n.º 3 r/c esq., em Aljustrel. -------- 
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 --------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Carolina Timane com a 

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

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

Timane. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/21 

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

Augusta Horta Godinho Pereira, residente no Bairro de Val d’Oca n.º 852, 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 Horta 

Godinho Pereira, André António Pereira, Cátia Alexandra Pereira Camacho, Irina 

Raquel Pereira Camacho e Natacha Rafaela Pereira Camacho com a validade de 1 

ano. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Horta Godinho Pereira e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/21 

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

Augusta Calceteiro Morgadinho, residente na Rua Nova de São Brás n.º 5, em 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Joaquina Augusta 

Calceteiro Morgadinho e Célia Daniela Morgadinho Conceição com a validade de 2 

anos. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Augusta Calceteiro Morgadinho e respetivo agregado familiar. -----------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/21 

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

Soares Chaiça Mira, residente na Rua das Eiras de Cima n.º 9, em Ervidel. ------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Luisa Soares Chaiça Mira e 

António Mira Agosto com a validade de 2 anos. ------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Luisa Soares 

Chaiça Mira e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/21 

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

Isabel Bogadinho Águas, residente no Bairro de São João n.º 982, em Aljustrel. ------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Cristina Isabel Bogadinho 

Águas, Cláudio André Godinho Machado e Irina Águas Machado com a validade de 

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

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

Isabel Bogadinho Águas e respetivo agregado familiar. --------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/21 

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

Francisca Delícias da Silva, residente na Rua General Humberto Delgado n.º 26, em 

Rio de Moinhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Mariana Francisca Delicias 

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

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

Francisca Delicias da Silva. --------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/21 

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

Isabel Carvalho Duarte Coelho, residente na Rua dos Algares n.º 6, em Aljustrel.------ 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Cristina Isabel Carvalho 

Duarte Coelho, Cristóvão Manuel Galamba Calvinho Coelho e Catarina Duarte 

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

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

Isabel Carvalho Duarte Coelho e respetivo agregado familiar. ------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/21 

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

Maria Galhofa Marques, residente no Bairro Económico n.º 4, em Rio de Moinhos.---- 
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 --------- Após análise dos elementos entregues, o Serviço Social deste Município 

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Florinda Maria galhofa 

Marques, António Jorge Rosa e Suse Cristina Marques Rosa  com a validade de 1 

ano. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Maria Galhofa Marques e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/21 

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

Maria, residente na Rua Vasco da Gama n.º 5, em Jungeiros. ------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Antónia Maria, Domingos 

Manuel Laranjinha, e Jessica Alexandra dos Santos Laranjinha, Catarina Isabel dos 

Santos Laranjinha e Alexandra Isabel dos Santos Laranjinha  com a validade de 1 

ano. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/21 

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

Manuel da Luz Lourenço Pereira, residente na Rua D. Sancho II n.º 13, 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 b) 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- DESPACHOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/21 

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

 --------- “No uso da competência que me confere o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, designo o Senhor Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles, para o 

exercício das funções de Vice-presidente da Câmara Municipal de Aljustrel com 
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efeitos a partir desta data. Aljustrel, 12 de outubro de 2013. O Presidente, 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/21 

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

 ---------- “No uso da competência que me confere o disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 58.º da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, determino que o Senhor Vereador Carlos Miguel Castanho 

Espada Teles, designado Vice-presidente desta Câmara Municipal, exerça funções 

de Vereador em regime de tempo inteiro, com efeitos a partir desta data. Aljustrel, 12 

de outubro de 2013. O Presidente, a)assinado.” ------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-34/21 

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

 ---------- “No uso da faculdade prevista no n.º 1 do art.º 34.º e n.º 2 do art.º 36.º da lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino que, nas faltas e impedimentos do 

Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles, as competências destes sejam 

assumidas pela Sr.ª Vereadora Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira. 

Aljustrel, 14 de outubro de 2013. O Presidente, a)assinado” --------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-35/21 

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

 ---------- “No uso dos poderes que me confere o n.º 2 do art.º 36.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, determino que para o exercício das funções que me estão 

legalmente cometidas, me farei coadjuvar pelos Vereadores executivos, nas funções 

abaixo discriminadas:  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles: ------------------------------------ 

 ---------- Gestão de recursos humanos -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cultura e património histórico -------------------------------------------------------------- 

 ---------- Museus e arquivo históricos ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- Substituto legal do presidente, investido de todos os poderes, próprios ou 

delegados, que cabem ao presidente, nas faltas e impedimentos deste ------------------ 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 21 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 16 DE OUTUBRO DE 2013  
206 

 

 --------- Mercado Municipal ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Turismo -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Licenciamentos transferidos do governo civil nos termos do Decreto-lei 

nº310/2002 de 18 de Dezembro --------------------------------------------------------------------  

 --------- Licenças, matriculas, livretes e transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos, exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos 

nos casos legalmente previstos ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Feiras municipais e mercados-------------------------------------------------------------  

 --------- Inventário, cadastro e registo dos bens móveis e imóveis--------------------------  

 --------- Seguros -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Finanças e contabilidade -------------------------------------------------------------------  

 --------- Aquisição de bens e serviços – inclui a aprovação do programa de concurso 

do caderno de encargos e adjudicação dentro dos limites estabelecidos na lei para o 

presidente da Câmara ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Armazém ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Fiscalização Municipal ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Executar as Opções do Plano e Orçamentos aprovados, bem como aprovar 

as suas alterações -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Autorizar tanto a realização como o pagamento de despesas orçamentais, 

nos mesmos termos em que a lei o permite ao Presidente da Câmara -------------------  

 --------- Cobranças e arrecadação de receitas---------------------------------------------------  

 --------- Outorgar contratos de qualquer natureza e valor nos mesmos termos em que 

a lei o permite ao Presidente da Câmara ---------------------------------------------------------  

 --------- Assinar e visar a correspondência com destino a quaisquer entidades ou 

organismos, nas matérias supra referidas --------------------------------------------------------  

 --------- Promover a publicação de editais, nas matérias supra referidas. ----------------  

 --------- Em termos da Organização dos Serviços Municipais, a microestrutura 

envolvida é: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Divisão Administrativa e de Recursos Humanos -------------------------------------  

 --------- Taxas e Licenças -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Recursos Humanos --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Unidade de Gestão Financeira ------------------------------------------------------------  
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 ---------- Contabilidade ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Tesouraria -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Património -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Contratação Pública, Aprovisionamento e Armazém --------------------------------- 

 ---------- Divisão Técnica-------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mercados e Feiras ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ambiente – Cemitério ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Unidade de Cultura, Património e Turismo --------------------------------------------- 

 ---------- Secção Administrativa ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cultura ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Património -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Turismo ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Vereador, nas matérias supra referidas, fica com Delegação ou 

Subdelegação de competências, conforme os casos, investido de todos os poderes 

necessários e convenientes para o seu exercício e para desenvolver a eficácia e 

assegurar o pleno aproveitamento dos Serviços Municipais e respetivos recursos 

humanos e materiais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Ação Social  ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Educação e ensino --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Saúde -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Juventude --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- CAIM  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Habitação social  ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assinar e visar a correspondência com destino a quaisquer entidades ou 

organismos, nas matérias supra referidas. -------------------------------------------------------- 

 ----------  Promover a publicação de editais, nas matérias supra referidas. ---------------- 

 ---------- Em termos da Organização dos Serviços Municipais, a microestrutura 

envolvida é: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gabinete de Ação Social e Saúde -------------------------------------------------------- 

 ---------- Gabinete de Educação ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Gabinete de Apoio ao Associativismo e Juventude ----------------------------------- 
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 --------- A Vereadora, nas matérias supra referidas, fica com Delegação ou 

Subdelegação de competências, conforme os casos, investido de todos os poderes 

necessários e convenientes para o seu exercício e para desenvolver a eficácia e 

assegurar o pleno aproveitamento dos Serviços Municipais e respetivos recursos 

humanos e materiais. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- De seguida, e antes de se terminar a reunião, o Sr. Vereador Manuel Nobre 

questionou o Sr. Presidente acerca da participação da Junta de Freguesia de Ervidel 

na 12ª edição da Vinicultura; do mau estado de conservação da estrada municipal 

527 e do despedimento de trabalhadores por parte dos subempreiteiros da empresa 

Somincor. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Às questões colocadas foram pelo Sr. Presidente prestados os devidos 

esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que 

depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada 

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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