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- ATA N.º 5/2013 - 

 

 ---------- Aos seis dias do mês de Março 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 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 - Alienação de Máquinas Usadas ----------------------------------------------------- 

 ---------- B3 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- B5 - 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-01/05 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 44 da Tesouraria, referente ao dia cinco do 

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

de 1.012.323,22 € ( Um milhão doze mil trezentos e vinte e três euros e vinte e 

dois cêntimos).  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 --------- “Aprovo a 3.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, 04 de março de 2013. O Vice-Presidente, a) assinado.” --------------------------  

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

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

 --------- UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – REQUERIDA POR PAD – PRODUÇÃO DE 

ATIVIDADES DESPORTIVAS, S.A. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/05 

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

 --------- “Não se vê inconveniente na utilização das redes viárias municipais. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 
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de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 27 de fevereiro de 2013. O Presidente, a) assinado.” ------------------------------ 

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

 ---------- B2 - ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS USADAS ------------------------------------------ 

 ---------- Foi presente a proposta recebida para a alienação de máquinas usadas. ------ 

 ---------- Após abertura da mesma e sua apreciação a Câmara deliberou por 

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

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/05 

 ----------  - Adjudicar o lote n.º 1 (Retroescavadora) à firma Biquímicos – Comércio de 

Produtos Químicos Unipessoal, Lda., pelo valor de 3.500,00 €. ----------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/05 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 55 em que Maria de Fátima 

Paulino Carrasquinho Guerra, residente na Rua da Liberdade n.º 3, na Corte Vicente 

Anes, na qualidade de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM 

relativo ao arranque de 30 oliveiras no prédio rústico denominado “Cardosas”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 3381/20080129 e 

inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 25 da Secção X da freguesia de Aljustrel. ---- 

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 25/02/2013. -------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 60 em que Júlio Augusto Figueira, 

residente no Largo Nossa Senhora de Fátima n.º 3, em Aljustrel, na qualidade de 

proprietário, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 200 

oliveiras no prédio rústico denominado “Charnequinha”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 606/19930712 e inscrito na respetiva matriz sob 

o Artigo 18 da Secção F 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 25/02/2013. -------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/05 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 5 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 06 DE MARÇO DE 2013  
52 

 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 338 em que Mariana Luiza dos 

Santos Gonçalves Cuco, residente na Avenida 25 de Abril n.º 8, em Montes Velhos, 

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

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

março, aprovação do projeto de arquitetura para construção de jazigo, no Cemitério 

de Montes Velhos, a que se refere o processo de obras n.º 38/2012. ---------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 26/02/2013. -----------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/05 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 258 em que Maria Emília 

Rodrigues Carrapiço Marreiros, residente na Avenida Antero de Quental n.º 23, 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 arquitetura para construção de oficina/armazém, na 

Zona Industrial, lote 6, em Aljustrel a que se refere o processo de obras n.º 33/2012.  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 22/02/2013. -----------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/05 

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

Maria de Oliveira Mestre Encarnação, residente no Bairro do Malpique n.º 211 C, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Isabel Maria de Oliveira 

Mestre Encarnação, Joaquim Manuel Encarnação, João Pedro Mestre Encarnação, 

Tânia Isabel Mestre Encarnação, Tatiana Filipa Rodrigues Mestre, Marlene 

Rodrigues Mestre e Márcia Alexandra Rodrigues Mestre com a validade de 1 ano. ---  

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

de Oliveira Mestre Encarnação e respetivo agregado familiar. ------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/05 
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 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Maria 

Preciosa Martins da Silva dos Santos Maneta, residente no Largo Dr. Brito Camacho 

n.º 2, em Aljustrel. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Preciosa Martins da 

Silva dos Santos Maneta e Manuel dos Santos Maneta com a validade de 1 ano. ----- 

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

Preciosa Martins da Silva dos Santos Maneta e respetivo agregado familiar. ------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/05 

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

Jesus Gonçalves Manso, residente na Rua Heliodoro Salgado n.º 68, em Aljustrel. --- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Teresa de Jesus Gonçalves 

Manso, Fernando Manuel Claudino de Brito, André Manuel Manso de Brito e Beatriz 

Isabel Manso de Brito com a validade de 1 ano. ------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Teresa de 

Jesus Gonçalves Manso e respetivo agregado familiar. --------------------------------------- 

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

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

Francisco Luís Rosário Palma, residente no Bairro de Val d’Oca n.º 701, em Aljustrel. 

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

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

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

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/05 

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

Diniz Branco, residente na Rua Catarina Eufémia n.º 5-2º andar, em Aljustrel. ---------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Ana Cecília Diniz Branco 

com a validade de 1 ano. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Ana Cecília 

Diniz Branco.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/05 

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

Pestana Raposo, residente na Rua 1º de Maio n.º 55, 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 Luísa Maria Pestana 

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

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

Pestana Raposo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- APOIO SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONAIS --------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/05 

 --------- Foi presente o requerimento em que Maria Antónia Reis da Silva, residente 

no Bairro do Plano n.º 557, em Aljustrel, requer apoio social para melhorias 

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

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

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

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

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

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

 --------- NORMAS DO PROGRAMA DE FÉRIAS DESPORTIVAS – PÁSCOA 2013 -  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/05 

 --------- Foram presentes para apreciação e votação as Normas do Programa de 

Férias Desportivas – Páscoa 2013. ----------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as Normas do Programa de 

Férias Desportivas – Páscoa 2013. ----------------------------------------------------------------  

 --------- INFORMAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/05 

 --------- Foi presente informação dos serviços comunicando a listagem de todos os 

contratos de prestação de serviços, os quais não ultrapassam o montante de 

5.000,00 €, celebrados no mês de fevereiro de 2013, conforme o disposto no n.º 2 do 

art.º 4.º da Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de janeiro. ----------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALJUSTREL E PAIS EM REDE – ASSOCIAÇÃO  --------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/05 

 ---------- Foi presente o protocolo em título que tem como objetivo institucionalizar um 

trabalho de cooperação entre as instituições outorgantes, no domínio da inclusão das 

pessoas com deficiência. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- TOPONIMICA---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/05 

 ---------- Foi presente ofício datado de 19 de fevereiro de 2013 da Junta de Freguesia 

de Ervidel a apresentar proposta para atribuição do nome de ruas: Rua Álvaro 

Cunhal e Beco dos Moinhos. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Junta de 

Freguesia de Ervidel de atribuição do nome de ruas: Rua Álvaro Cunhal e Beco dos 

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

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/05 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 22 de fevereiro de 2013 da Junta de Freguesia 

de Rio de Moinhos a apresentar proposta para atribuição do nome de Álvaro Cunhal 

a uma rua de Rio de Moinhos. ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta da Junta de 

Freguesia de Rio de Moinhos para atribuição do nome de Álvaro Cunhal a uma rua 

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

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

 ---------- ARRENDAMENTO DA COURELA SITA NA ENCOSTA DA NOSSA 

SENHORA DO CASTELO  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para o 

arrendamento rural, mediante carta fechada, da courela sita na Encosta da Nossa 

Senhora do Castelo, em Aljustrel para desenvolvimento de atividade agrícola e 

outras atividades relacionadas com a mesma. --------------------------------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas do 

dia 28/03/2013 para arrendamento, mediante carta fechada, cujo ato público de 

abertura das propostas se realizará no dia 03/04/2013 pelas 11,00 horas. --------------  

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

 --------- Foi entregue pelo Sr. Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico um 

documentos a solicitar dados referentes aos financiamentos provenientes do QREN 

e das Águas Públicas do Alentejo, a partir de novembro de 2009. -------------------------  

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

 --------- Em resposta ao requerimento apresentado pelos Srs. Vereadores Manuel 

Camacho e Martins Frederico, em reunião ordinária de 06 de fevereiro de 2013, foi 

pelo Sr. Presidente referido que não foi encontrado pelos serviços tal assunto e que 

na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, entende que não lhe 

cabe responder sobre a matéria do requerimento citado. -------------------------------------  

 --------- 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 11:00 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: ___________________________________________________ 

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


