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- ATA N.º 8/2013 - 

 

 --------- Aos dezanove dias do mês de Abril 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 - Aprovação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2012 -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- B3 - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano ----------------------  

 --------- B4 - Licenciamento sanitário ---------------------------------------------------------------  

 --------- B5 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

redação) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B6 - Certidão de destaque ------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- B8 - Obras Municipais ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- B9 - 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 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-01/08 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 75 da Tesouraria, referente ao dia dezoito 

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

de 1.280.387,27 € (Um milhão duzentos e oitenta mil trezentos e oitenta e sete 

euros e vinte e sete cêntimos).  ------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- CAMINHADA DA LIBERDADE -------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- “Adjudicado à firma Cocaria  - Associação de Solidariedade Social de Rio de 

Moinhos, por ter as melhores condições na oferta efetuada. Submeta-se o presente 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei nº 169/99, de 18/09, 

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

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

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

 ---------- OBRAS PARTICULARES – REQUERIDO POR INÊS ISABEL SESUDO VICENTE -------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/08 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 8 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE ABRIL DE 2013  
76 

 

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

 --------- “Autorizo a alteração do uso do edifício sito na Avenida 25 de Abril n.º 17, em 

Aljustrel, ficando, no entanto, a mesma condicionada à apresentação da ficha de 

segurança contra incêndios e da certidão da Conservatória atualizada, em 

conformidade com o parecer da Divisão Técnica de 09/04/2013. Submeta-se o 

presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei nº 169/99, de 

18/09, na sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 10 

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

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

  -------- TRANSMISSÃO DE PRÉDIOS EM REGIME DE COMPROPRIEDADE – REQUERIDO POR 

JOSÉ MANUEL DA LUZ MÁXIMO CABO -------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/08 

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

 --------- “Determino que seja emitido parecer favorável à pretensão de transmissão 

do prédio rústico, em conformidade com o parecer do consultor jurídico de 01 de abril 

de 2013. Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 

68.º da Lei nº 169/99, de 18/09, na sua atual redação, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 8 de abril de 2013. O Presidente, a) assinado.” -------------------  

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

  -------- B2 - APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012 ----------------------------------------------  

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

 --------- O Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: -----------------------------------  

 ---------  - Considerando que compete à Câmara Municipal nos termos da alínea e) 

do n.º 2 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro na atual redação “elaborar 

e aprovar (...) os documentos da prestação de contas, a submeter à apreciação e 

votação do órgão deliberativo.” ----------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Que compete à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

Art.º 53º da Lei acima citada ”(...) apreciar e votar os documentos de prestação de 

contas”, em sessão ordinária do mês de abril do ano seguinte àquele a que 

respeitam. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 1 – Que a Câmara Municipal aprecie e vote os documentos de prestação de 

contas do exercício de 2012; ------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  2 – Que os remeta à Assembleia Municipal para que esta em sessão 

ordinária a realizar no próximo dia 30, pelas 19,00 horas os possa apreciar e votar.--- 

 ---------- Colocados os documentos à apreciação dos membros da Câmara e após a 

prestação de alguns esclarecimentos, a Câmara deliberou por maioria, com a 

abstenção dos Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico, aprovar os 

documentos de prestação de contas do exercício de 2012 e remetê-los à Assembleia 

Municipal, para que esta os possa apreciar e votar. -------------------------------------------- 

  --------- B3 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ---- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/08 

 ---------- Foi presente para apreciação a documentação referente ao assunto 

identificado em título. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Após apreciação dos mesmos, a Câmara no uso da competência que lhe 

confere a alínea c) do n.º 2 do Art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 

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

unanimidade aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano e 

submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta o possa apreciar e votar. ------------ 

  --------- B4 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO ----------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/08 

 ---------- Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 879, requerido por 

Miguel Alexandre Garcias Dores, residente na Rua 5 de Outubro n.º 13, em Montes 

Velhos, referente a um veículo automóvel de matrícula 28-91-OQ, destinado ao 

transporte e venda de produtos à base de carne, queijos e outros produtos 

alimentares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o alvará sanitário ao veículo 

automóvel de matrícula 28-91-OQ, para transporte e venda de produtos à base de 

carne, queijos e outros produtos alimentares. ---------------------------------------------------- 

  --------- B5 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

ATUAL REDAÇÃO) ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/08 
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 --------- Foi presente informação referente ao processo n.º 10/2013 referindo que o 

edifício sito na Rua Almeida Garrett n.º 54, em Aljustrel, do qual são proprietários 

José Baião, Maria Augusta Baião e António Baião, se encontra em estado de 

degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das 

pessoas, pelo que se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para 

determinar da realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção 

de más condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no 

n.º 2 e 3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do 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.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio em causa, nomear os técnicos Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e 

Fiscal Municipal Luís Palma para a feitura da mesma e notificar os proprietários da 

data da sua realização. --------------------------------------------------------------------------------  

  -------- B6 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/08 

 --------- Foi presente requerimento de registo n.º 331 em que Gilberto Friaças Cera e 

Mateus Francisco da Palma Guerreiro, residentes em Aljustrel, requerem na 

qualidade de proprietários do prédio urbano sito na Avenida Antero de Quental n.º 

10, em Aljustrel, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

2723/20020502 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1010, da 

freguesia de Aljustrel, ao abrigo do disposto do n.º 4 do Art.º 6º do 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 o destaque de uma parcela de terreno 

com a área coberta de 36,39 m2 e área descoberta de 25,19 m2 do referido prédio. --  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 04/04/2013. ------------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/08 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 106 em que Berrapack, Lda., com 

sede na Zona Industrial n.º 32 e 33, em Aljustrel, requer, nos termos do Art.º 88 do 
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Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, que lhe seja concedida licença especial 

de obras, pelo prazo de 360 dias, a que se refere o processo de obras nº 39/2011. --- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder licença especial para 

conclusão das obras de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 09/04/2013. ---- 

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

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 

CARREGUEIRO” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que o empreiteiro da obra em 

título solicita uma prorrogação graciosa do prazo por mais 90 dias. ------------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a prorrogação graciosa do 

prazo solicitado por mais 90 dias devendo todos os encargos decorrentes desta 

prorrogação de prazo serem suportados pelo empreiteiro, nomeadamente a 

prestação do serviço técnico de segurança. ------------------------------------------------------ 

  --------- EMPREITADA DE “INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO DO ROSSIO 

DA FEIRA EM ALJUSTREL” ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/08 

 ---------- Foi presente a revisão de preços provisória da empreitada em título no valor 

de 1.058,47 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a revisão de preços provisória 

no valor de 1.058,47 €. --------------------------------------------------------------------------------- 

  --------- B9 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/08 

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

 ---------- “Atendendo ao facto do Gabinete de Comunicação e Imagem ter cada vez 

mais dinâmica, resultante da necessidade de tratar um volume cada vez maior de 

informação, e de assegurar a cobertura e divulgação de um número cada vez maior 

de eventos, torna-se necessário reforçar os recursos humanos do referido Gabinete. 

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------- 

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; ------------------------------------------------------ 
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 --------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------  

 --------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. -------------------------  

 --------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2013;  --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- d) Encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  -------------------------------------------------------------------------  

 --------- e) O recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2013.-------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2013, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Técnico Superior – Comunicação Social e Relações 

Públicas, mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no 

n.º2 do artigo 66º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro.” --------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/08 

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador do seguinte teor: ------------------------  
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 ---------- Face à saída de trabalhadores afetos à limpeza urbana por motivo de 

aposentação e por se verificar, ao longo do ano de 2013, a caducidade de vários 

contratos a termo de trabalhadores afetos a este serviço, torna-se necessário 

proceder à contratação de mais trabalhadores para assegurar a limpeza urbana 

(limpeza de ruas e recolha de resíduos sólidos), por forma a que seja garantido um 

serviço de qualidade à população. ------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------- 

 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; ------------------------------------------------------ 

 ---------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------- 

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. ------------------------- 

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2013;  -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e) O recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2013. ------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2013, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal 
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comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado para ocupar três posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza, 

mediante recrutamento excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do 

artigo 66º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/08 

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

 --------- “Tendo em atenção que no próximo mês de Junho se procede à abertura ao 

público das Piscinas Municipais, cujo n.º de utentes é consideravelmente maior que 

o n.º de utentes das Piscinas Cobertas, tendo ainda em consideração que o horário 

de funcionamento das mesmas é mais alargado que o das Piscinas cobertas, bem 

como o facto de termos ao nosso serviço apenas 1 Nadador-Salvador, já que o outro 

Nadador-Salvador pertencente ao Mapa de Pessoal se encontra na situação de 

Licença sem Remuneração, tornar-se imprescindível o recrutamento de mais 3 

Nadadores-Salvadores, por forma a se puder proceder à abertura das referidas 

Piscinas, esta época balnear. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------  

 --------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade; -----------------------------------------------------  

 --------- b) o procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de 

mobilidade especial é fixado por Portaria, de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 

33º-A, da Lei n.º53/2006, de 7 de dezembro, a qual ainda não foi publicada.  ----------  

 --------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 8 /2013  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 19 DE ABRIL DE 2013  
83 

 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. ------------------------- 

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2013;  -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Encontram-se cumpridos os deveres de informação previstos no artigo 50º 

da Lei das Finanças Locais;  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e) O recrutamento só se concretizará após o cumprimento dos requisitos de 

redução de pessoal imposto no Orçamento de Estado para o ano de 2013. ------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 36º do Orçamento do 

Estado para 2013, que a Câmara Municipal delibere no sentido de solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado – contrato a termo resolutivo certo pelo período de 3 meses, para 

ocupar três postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional – Nadador-Salvador, com fundamento na alínea 

f) do n.º1 do artigo 93º do Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovado pela Lei n.º59/2008, de 11 de Setembro, mediante recrutamento 

excecional, em conformidade com o previsto no n.º2 do artigo 66º da Lei n.º66-

B/2012, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------ 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/08 

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

 ---------- “Pretendendo esta Câmara Municipal proceder à abertura de procedimento 

concursal para provimento do cargo de direção intermédia de 3º grau – Chefe da 

Unidade de Gestão Financeira, em regime de comissão de serviço, propõe-se, em 

conformidade com o disposto no n.º1 do artigo 13º da Lei n.º49/2012, de 29 de 

agosto, que a Câmara Municipal de Aljustrel delibere no sentido de propor à 

Assembleia Municipal a designação das seguintes pessoas como membros do júri do 

referido procedimento concursal: -------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Presidente do Júri – Paula Alexandra Caixeirinho Banza, Chefe da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aljustrel.--------------  

 --------- Vogais – Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira, Chefe da Divisão Técnica 

da Câmara Municipal de Aljustrel, e Dália Maria Sebastião Castanho Técnica 

Superior de Economia da Câmara Municipal de Aljustrel.” -----------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/08 

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

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

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

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

propõe a comparticipação de 553,50 €, para 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 553,50 €.  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/08 

 --------- Foi presente o boletim de concessão ao cartão social referente a Assunção 

Antónia Bento, residente na Encosta da Nossa Senhora do Castelo, lote 16 r/c, em 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Assunção Antónia Bento e a 

Francisco Lança Belchior com a validade de 2 anos. ------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o cartão social a Assunção 

Antónia Bento e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/08 

 --------- Foi presente o boletim de concessão ao cartão social referente a Fernando 

Rosa da Encarnação, residente na Rua do Poço, n.º 11, em Aldeia dos Elvas.---------  
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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 Fernando Rosa da 

Encarnação e a Teresa Maria Dias Parreira com a validade de 1 ano. -------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o cartão social a Fernando 

Rosa da Encarnação e respetivo agregado familiar. -------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/08 

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

do Brito Lourenço, residente no Bairro de Santa Bárbara, n.º 768, em Aljustrel. -------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Acácio José do Brito 

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

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

do Brito Lourenço. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Vieira Bagulho Carmo, residente na Rua do Pocinho, n.º 12, em Ervidel. ----------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria José Vieira Bagulho 

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

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

Vieira Bagulho Carmo. --------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/08 

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

Mónica Ribeiro Coelho Pereira da Silva, residente na Rua do Pocinho, n.º 11, em 

Ervidel.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Teresa Mónica Ribeiro 

Coelho Pereira da Silva, Carlos Manuel Frade Rocha, Carlos Rafael da Silva Frade e 

a Luis Gabriel Silva Frade com a validade de 1 ano. ------------------------------------------- 

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

Mónica Ribeiro Coelho Pereira da Silva e respetivo agregado familiar. -------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/08 
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 --------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Joaquim 

Bernardino Nunes Caturra, residente na Rua dos Moinhos, n.º 6, em Ervidel. ----------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Joaquim Bernardino Nunes 

Caturra e a Ricardo Jorge da Piedade Nunes com a validade de 1 ano. -----------------  

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

Bernardino Nunes Caturra e respetivo agregado familiar. ------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/08 

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

Margarida Sobral Diogo, residente no Bairro de Vale d’Oca, n.º 880, em Aljustrel. ----  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Margarida Sobral 

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

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

Margarida Sobral Diogo. ------------------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/08 

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

Marina Caravaca Rilho da Silva, residente na Rua do Saco, n.º 8, em Ervidel. ---------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Carla Marina Caravaca 

Rilho da Silva e a Jéssica Alexandra da Silva Batista com a validade de 1 ano. --------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Carla Marina 

Caravaca Rilho da Silva e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/08 

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

Fátima Guerreiro, residente na Rua da Adega, n.º 5-A, 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 Maria de Fátima Guerreiro e 

a Francisco Guerreiro Agostinho com a validade de 2 anos.---------------------------------  

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

Fátima Guerreiro e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/08 
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 ---------- Foi presente o boletim de candidatura ao cartão social referente a José 

Bento Viriato, residente na Rua do Saco n.º 2, em Ervidel. ----------------------------------- 

 ---------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/08 

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

Mata Serrano, residente na Rua da Quinta Nova n.º 38, em Ervidel. ----------------------- 

 ---------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

  --------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO – PATROCÍNIO -------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/08 

 ---------- Foi presente ofício de referência n.º 302/2013 datado de 05 de abril de 2013 

da Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel que apresentou uma proposta de 

patrocínio no valor de 1.500,00 € para a Feira do Campo Alentejano 2013. -------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio no valor de 

1.500,00 € para a Feira do Campo Alentejano 2013. ------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/08 

 ---------- Foi presente o Protocolo de Entendimento e Colaboração para a Criação da 

Rede de Fomento do Empreendedorismo do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral. ----- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/08 
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 --------- O Sr. Presidente fez a entrega do Relatório da Oposição referente ao ano de 

2012. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- 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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