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- ATA N.º 20/2014 - 

 

 ---------- Aos um dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, 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:  ---------------------------- Carlos Miguel Castanho Espada Teles   

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

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

 ---------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS  ------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- De acordo com a alínea c) do artigo 39.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, foi aprovada por unanimidade a justificação da falta do Sr. Vereador 

Manuel Francisco Colaço Camacho à presente.  ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B1 - Ratificação de despachos ------------------------------------------------------------- 

 ---------- B2 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 - Loteamento junto à Piscina Coberta em Aljustrel (Fase A); Loteamento 

nas Traseiras da Rua General Humberto Delgado em Rio de Moinhos; Loteamento 
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do Monte Branco em Montes Velhos; Loteamento na Rua Coronel Mourão em 

Ervidel; Zona Industrial de Messejana - agendamento de hasta pública ------------------  

 --------- B4 - Alteração dos Estatutos da AMAGRA ---------------------------------------------  

 --------- B5 - Obras Municipais -----------------------------------------------------------------------  

 --------- B6 - Subsídios ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B7 - 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-01/20 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 189 da Tesouraria, referente ao dia trinta do 

mês de setembro do ano de dois mil e catorze, que regista um saldo em dinheiro no 

valor  de 500.912,77 € (Quinhentos mil novecentos e doze euros e setenta e sete 

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

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

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

 --------- DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - ORICA MINING SERVIÇE 

PORTUGAL, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- “A firma Orica Mining Services Portugal, S.A., pretende implantar dois paióis 

numa área contígua à atual instalação fabril que ocupam 400m2. --------------------------  

 --------- Por se tratar de uma intervenção em ZPE, esta ação está sujeita a uma 

autorização do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (INCF). ---------------  
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 ---------- Entre outros requisitos, o processo só pode ser autorizado caso seja 

reconhecido pela autarquia, que a implantação das referidas edificações revistam 

interesse público municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Quanto ao interesse público, será relevante ter em conta que o projeto em 

causa trará muitos benefícios ao concelho de Aljustrel, nomeadamente ao nível da 

dinamização da economia local. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- De referir ainda que a empresa, apesar do atual contexto económico-

financeiro e da grave crise que tem afetado o setor da construção civil e obras 

públicas, propõe-se, atingir novos desafios e levar a efeito investimentos na 

expansão e na modernização das suas instalações, de modo a permitir uma melhoria 

e competitividade, elevando o nível de qualidade dos serviços prestados e das 

condições disponibilizadas aos seus trabalhadores. -------------------------------------------- 

 ---------- Assim, afigura-se existirem no processo suficientes elementos que habilitam 

a Câmara a tomar fundamentadamente uma decisão relativamente à pretendida 

declaração de interesse público municipal, pelo que determino o reconhecimento do 

interesse público municipal para a execução do referido projeto, e que se submeta à 

Assembleia Municipal para que esta o possa aprovar. ----------------------------------------- 

 ---------- Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no 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, 22 de setembro de 2014. O presidente, a) assinado.” ------------------------------ 

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

 ---------- AJUSTE DIRETO - CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA 

MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM TÉCNICO DA ÁREA DE MÚSICA ------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/20 

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

 ---------- “Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, bem como verificada a 

inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de requalificação 

apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; a verba 

irá ser classificada e cabimentada no orçamento de 2014/2015; foi escolhido o ajuste 

direto, em função do valor para o procedimento a adotar; não se conhece qualquer 

grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com atuais 
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colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente à pessoa a convidar; 

ficou demonstrado a não aplicação da redução remuneratória prevista no artigo 33.º 

e nos 1, 2, 3, 7, 8 e 9 do artigo 73.º ambos da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, 

emito parecer favorável à proposta de início de procedimento para contratação de 

um técnico na área de música em conformidade com o previsto na Portaria n.º 

53/2014, de 03 de março, conjugada com o disposto nos números 4 e 11 do art.º 

73.º da LOE 2014. Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no 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, 18 de setembro de 2014. O Presidente, a)assinada.” -----------  

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

 --------- B2 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS -------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/20 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 222 em que Rui Manuel da 

Conceição Mira Coroa, residente na Rua da Milharada, Edifício Iberopa, bloco B, 4º 

Esq.º, em Massamá, na qualidade de proprietário, solicita parecer de enquadramento 

no PDM relativo ao arranque de 18 oliveiras no prédio rústico denominado 

“Abelheira”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

855/20010125 e inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 10 da Secção A; 19 

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

Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 854/20010125 e inscrito na respetiva matriz sob 

o Artigo 38 da Secção B; 16 oliveiras no prédio rústico denominado “Herdado do 

Pinheiro”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

852/20010125 e inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 35 da Secção B, da 

freguesia de Ervidel. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 19/09/2014. -------------------------------  

 --------- B3 - LOTEAMENTO JUNTO À PISCINA COBERTA EM ALJUSTREL 

(FASE A); LOTEAMENTO NAS TRASEIRAS DA RUA GENERAL HUMBERTO 

DELGADO EM RIO DE MOINHOS; LOTEAMENTO DO MONTE BRANCO EM 

MONTES VELHOS; LOTEAMENTO NA RUA CORONEL MOURÃO EM ERVIDEL; 

ZONA INDUSTRIAL DE MESSEJANA - AGENDAMENTO DE HASTA PÚBLICA ---  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/20 
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 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara delibere abrir inscrições para a venda 

em hasta pública dos lotes livres nos loteamentos em título. --------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições até às 17,30 horas dos 

dias 23 de outubro, 20 de novembro e 17 de dezembro para a venda de lotes, em 

hasta pública, a realizar nos dias 29/10/2014, 26/11/2014 e 23/12/2014. ----------------- 

 ---------- B4 - ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMAGRA ------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/20 

 ---------- Foi presente, para aprovação, a proposta de alteração dos Estatutos da 

AMAGRA que visa adequá-los à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar os Estatutos da AMAGRA e 

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

 ---------- B5 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------ 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/20 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria da empreitada em título. ---------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade dar início ao processo de acionamento 

da garantia bancária relativamente às anomalias detetadas na vistoria realizada em 

09/10/2013 e que ainda se mantém, e conceder o prazo de 30 dias para a correção 

das anomalias detetadas na presente vistoria e notificar o empreiteiro. ------------------- 

 ---------- Ainda neste ponto o Sr. Vereador Manuel Nobre referiu que um ano depois 

da inauguração do Centro Escolar não se compreende como á presente data o 

mesmo não funciona com as condições mínimas (Água quente, circulação de ar nas 

salas de aula, climatização com falhas, palas de sombreamento, etc), que deveriam 

ter sido asseguradas aquando da sua inauguração. -------------------------------------------- 

 ---------- B6 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ---------- Foi presente ofício datado de 23 de setembro de 2014 da Paróquia de São 

João de Negrilhos a solicitar apoio financeiro para a realização da Festa em Honra 

de Santa Margarida nos dias 4 e 5 de Outubro de 2014. -------------------------------------- 

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

150,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B7 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ---------------------------------------------------   

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/20 

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

Vitória Rocha Silvino Baltazar, residente na Rua 5 de Outubro n.º 7, em Corte 

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

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Vitória Silvino Baltazar 

e Ricardo Manuel Rocha Baltazar com a validade de 1 ano. --------------------------------  

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

Rocha Silvino Baltazar e respetivo agregado familiar. -----------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/20 

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

Antónia Reis Silva, residente no Bairro do Plano n.º 595, em Aljustrel. -------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Antónia Reis Silva, 

Nuno Miguel Silva Rosa, João Diogo Silva e Leonardo Reis Pereira com a validade 

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

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/20 

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

Maria do Rosário, residente na Estrada das Alturas n.º 15, em Rio de Moinhos. -------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Dolorinda Maria do Rosário 

e José Graça do Rosário com a validade de 1 ano. --------------------------------------------  

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

Maria do Rosário e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/20 

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

Monteiro Fernandes Guerreiro, residente na Travessa do Largo n.º 2, 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 Raquel Monteiro Fernandes 

Guerreiro, Vítor Manuel Cristovão Revez, Telmo Alexandre Monteiro Revez 

Guerreiro e Denise Cristina Monteiro Revez com a validade de 1 ano. -------------------- 

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

Monteiro Fernandes Guerreiro e respetivo agregado familiar. -------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/20 

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

António Afonso Barão, residente no Bairro do Plano n.º 551, em Aljustrel. --------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a José António Afonso Barão 

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

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

Afonso Barão. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/20 

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

Assunção Magalhães, residente na Rua D. Sancho II n.º 32, em Aljustrel. --------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Luísa da Assunção 

Magalhães e Paulo José Magalhães Lala com a validade de 1 ano. ----------------------- 

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

Assunção Magalhães e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/20 

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

Carmo Magalhães Lala, residente na Rua de Santo António n.º 7, em Aljustrel. -------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria do Carmo Magalhães 

Lala e  Joana Lala Gonçalves com a validade de 1 ano. -------------------------------------- 

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

Carmo Magalhães Lala e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/20 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 20 /2014  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 01 DE OUTUBRO DE 2014  
190 

 

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

Matilde Ramos Flores, residente no Largo Marquês de Pombal n.º 3, em Aljustrel.----  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Mariana Matilde Ramos 

Flores, Daniel Ramos Fialho, Fábio Ramos Fialho, Maria Isa Ramos Fialho, Daniel 

Ramos Fialho, Mariana Matilde Ramos Fialho, Maria do Carmo Ramos Fialho e 

Susana Ramos Fialho com a validade de 1 ano. -----------------------------------------------  

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

Matilde Ramos Flores e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/20 

 --------- Foi presente o requerimento em que Maria Fernanda Gonçalves Calhau 

Medeiro, residente na Travessa dos Ferreiros n.º 1, em Aljustrel, requer apoio social 

para melhorias habitacionais. ------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a comparticipação de 4.192,20 €, 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    

4.192,20 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/20 

 --------- Foi presente o requerimento em que Lucinda Maria Saragaço Isidoro, 

residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 728, em Aljustrel, requer apoio social para 

melhorias habitacionais. ------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a comparticipação de 2.742,00 €, 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    

2.742,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- RENÚNCIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO - COURELA 27 - 

MESSEJANA --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/20 

 ---------- Foi presente carta datada de 08 de setembro de 2014 em que Francisco 

Manuel Victor, residente em Messejana a informar que não pretende manter o 

contrato de arrendamento referente à courela n.º 27 em Messejana, que era titular o 

seu pai Francisco Manuel, entretanto falecido.--------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aceitar a 

denúncia do contrato de arrendamento rural referente à courela n.º 27 em 

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

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

 ---------- Foi presente carta datada de 18 de setembro de 2014 em que Amaral Vitor 

dos Santos, residente em Messejana a informar que não pretende manter o contrato 

de arrendamento referente à courela n.º 27 em Messejana, que era titular o seu pai 

Francisco Manuel, entretanto falecido. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aceitar a 

denúncia do contrato de arrendamento rural referente à courela n.º 27 em 

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

 ---------- MINUTA DE CONTRATO DE PARCERIA --------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente para aprovação a minuta de Contrato de Parceria entre o STAL 

- Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e o Município de 

Aljustrel que visa a realização de ações de formação, no âmbito da formação pelo 

FSE e dirigida aos trabalhadores da Administração Local. ------------------------------------ 

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

Parceria. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- VIN&CULTURA – ERVIDEL 2014 -------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/20 

 ---------- Foram presente as Normas de Participação da “Vin&Cultura – Ervidel 2014”, 

a realizar nos dias 22 e 23 de novembro de 2014. ---------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta das Normas de 

Participação da 13.ª Vin&Cultura – Ervidel 2014.------------------------------------------------ 

 ---------- UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL----------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/20 
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 --------- Foi presente ofício de datado de 23 de setembro de 2014 da Paróquia de 

São João de Negrilhos a solicitar autorização para realizar da Procissão em Honra 

de Santa Margarida, no dia 05 de outubro de 2014. -------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/20 

 --------- Foi presente ofício de datado de 23 de setembro de 2014 da Paróquia do 

Santíssimo Salvador de Aljustrel a solicitar autorização para realizar da Procissão em 

Honra de Nossa Senhora das Missões, no dia 18 de outubro de 2014. -------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/20 

 --------- Foi presente ofício de Ref.ª 6603/2014 datado de 22 de setembro de 2014 da 

Câmara Municipal de Serpa a solicitar autorização para a realização do Passeio 

Turístico de Todo o Terreno, requerido pelo Clube dos Aventureiros da Attalaia, no 

dia 04 de outubro de 2014. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

rede viária municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/20 

 --------- Foi presente para conhecimento o despacho do Sr. Vereador do seguinte 

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

 --------- “Aprovo a 8.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 34.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. Aljustrel, 18 de setembro de 2014. O Vereador, a) 

assinado.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- Antes de terminada a reunião o Sr. Vereador Manuel Nobre referiu que 

tomou conhecimento que foi inaugurado o Refeitório Municipal dos Trabalhadores e 

apelo que de futuro os convites se estendam aos Vereadores da Oposição. ------------  
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 ---------- Questionou ainda ao Executivo se existe alguma lacuna em relação ao 

fardamento do pessoal operário do Município e ainda em relação à má projeção da 

ciclovia de Montes Velhos.  --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por fim questionou o Executivo acerca da avaliação de desempenho 

(SIADAP) dos trabalhadores do Município de Aljustrel apelando a qua haja 

celeridade no processo visto que os trabalhadores podem ser penalizados em virtude 

do processo estar parado à 5 anos sensivelmente ao que o Sr. Presidente respondeu 

que iria reportar o assunto à chefe dos recursos humanos.----------------------------------- 

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

 ---------- 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 12:00 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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