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- ATA N.º 22/2014 - 

 

 --------- Aos vinte e nove 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 - Hasta pública - venda de terrenos no Loteamento na Rua Coronel 

Mourão - Ervidel ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B2 - Ratificação de despachos do Sr. Presidente -------------------------------------  

 --------- B3 - Certidão de destaque ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B4 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

redação) --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- B6 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano 

de 2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B7 - Hasta pública - venda de terrenos no Loteamento junto à Piscina 

Coberta de Aljustrel (Fase A) ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B8 - 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-01/22 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 209 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

oito do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 723.397,82 € (Setecentos e vinte e três mil trezentos e 

noventa e sete euros e oitenta e dois cêntimos ).  ------------------------------------------ 

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

 ---------- B1 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE TERRENOS NO LOTEAMENTO NA 

RUA CORONEL MOURÃO - ERVIDEL ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Há hora marcada foi presente a única proposta existente para alienação em 

hasta pública de património municipal. ------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por não terem comparecido os interessados, não houve lugar a licitação, 

ficando por isso a hasta pública deserta. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- B2 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE ------------------- 
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 --------- ADJUDICAÇÃO DE UM LUGAR DE DIVERTIMENTO PÚBLICO NA FEIRA DE OUTUBRO - 

JÚLIO ANTÓNIO MEIRA TAVARES -------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/22 

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

 --------- “Não se vê inconveniente na pretensão. 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 outubro de 2014. O 

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

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

 --------- B3 - CERTIDÃO DE DESTAQUE --------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/22 

 --------- Foi presente requerimento de registo n.º 244 em que Rita Mafalda Salsinha 

Guerreiro Carrapato, residente na Rua D. José de Alarcão n.º 11, em Almada e 

Francisca Maria Santana, residente na Rua da Quinta Nova n.º 6, em Ervidel, 

requerem, na qualidade de proprietárias do prédio urbano sito na Rua da Quinta 

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

751/19980429 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 748, da 

freguesia de Ervidel, 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 45,80 m2 e área descoberta de 99,62 m2 do referido prédio. --  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 23/10/2014. -----------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/22 

 --------- Foi presente requerimento de registo n.º 246 em que Rafael Pereira 

Gonçalves, residente na Rua Visconde D’ Asseca n.º 45, Virtudes, em Aveiras de 

Baixo, requer, na qualidade de proprietário do prédio urbano sito na Rua Prof. Egas 

Moniz n.º 33, em Montes Velhos, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 2890 e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 97, 

da freguesia de Montes Velhos, 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 
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n.º 26/2010, de 30 de março, autorização para o destaque de uma parcela de terreno 

com a área coberta de 53,91 m2 e área descoberta de 122,55 m2 do referido prédio. - 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 16/10/2014. ----------------------------------------------------------------- 

 ---------- B4 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/22 

 ---------- Foi presente informação referente ao processo n.º 6/2014 referindo que o 

edifício sito na Rua Branco Rodrigues n.º 10, em Aljustrel, do qual é 

proprietária/herdeira conhecida Arminda Palma de Jesus, 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; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, Engenheiro 

Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma para a feitura 

da mesma e notificar a proprietária da data da realização. ----------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/22 

 ---------- Foi presente informação referente ao processo n.º 7/2014 referindo que o 

edifício sito na Rua de Aljustrel n.º 30, em Aljustrel, do qual é proprietário/herdeiro 

conhecido Abel Pereira Lopes, 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. ---------------------------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 22 /2014  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 29 DE OUTUBRO DE 2014  
204 

 

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

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, Engenheiro 

Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma para a feitura 

da mesma e notificar o proprietário da data da realização. -----------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/22 

 --------- Foi presente informação referente ao processo n.º 8/2014 referindo que o 

edifício sito na Travessa de Santo António n.º 9, em Aljustrel, do qual são 

proprietárias/herdeiras conhecidas Antónia M. Oliveira Barão Conceição Vaz e Maria 

de Fátima G. F. Santana, 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; nomear os técnicos - Arquiteta Maria Judite Acabado Aiveca, Engenheiro 

Paulo Jorge Rodrigues Ferreira e Fiscal Municipal Luís Miguel Palma para a feitura 

da mesma e notificar as proprietárias da data da realização. --------------------------------  

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

 --------- Foi presente informação, datada de 29 de outubro de 2014, referindo que 

atendendo a que o prédio sito no cruzamento da Rua Nova da Palma e da Rua 

Soares Victor, em Messejana se encontra em avançado estado de degradação 

oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas e que, por 

deliberação camarária de 09/07/2014 foram notificados os proprietários/herdeiros 

para proceder às obras de demolição do referido prédio, o que não ocorreu, propõe 

que a Câmara delibere tomar posse administrativa do prédio, por um período de 10 

dias para proceder à execução coerciva das obras de demolição. -------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do n.º1 do art.º 91.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto Lei n.º 26/2010 de 30/03, tomar posse administrativa do prédio por um 

período de 10 dias, com inicio em 19/11/2014 e termo em 02/12/2014, para proceder 
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à execução coerciva das obras de demolição e proceder à audiência prévia dos 

interessados. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O vereador Manuel Nobre reconhece a importância da demolição do edifício 

em causa e espera que a atenção que está a ser dada a este tipo de situações 

(prédios em ruinas) seja extensível a todo o concelho, porque de há sensivelmente 5 

anos a esta parte nota-se um retrocesso no processo de situações mais “gritantes”. -- 

 ---------- De referir, que chegaram a existir demolições, quer num quer noutro 

executivo, como foi o caso do prédio da “Baiôa” em Ervidel, que já foi com o novo 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Muitos desses processos há mais de 10 anos que continuam a aguardar 

resposta e que continuam a incomodar as casas contiguas ou a via pública. ------------ 

 ---------- O Sr. Presidente questionou o Sr. Vereador se havia demolições e em que 

termos. É que enquanto esteve na oposição não se recorda de nenhum processo de 

posse administrativa que terminasse em demolição.  ------------------------------------------ 

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

 ---------- EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO/REMODELAÇÃO 

DE REDE PLUVIAIS EM ALDEIA NOVA E MONTES VELHOS” -------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/22 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeitos de receção definitiva da 

empreitada em título. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título definitivo e 

autorizar a liberação dos 10% da caução prestada, conforme o presente auto de 

vistoria.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/22 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria para efeito de liberação da caução da 

empreitada em título. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a liberação de 30 % das 

cauções prestadas, conforme o presente auto de vistoria. ------------------------------------ 

 ---------- EMPREITADA DO “PARQUE DA VILA DE ALJUSTREL” ------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/22 
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 --------- Foi presente carta datada de 07 de outubro de 2014 do empreiteiro Jasfec - 

Sociedade de Construções e Terraplanagens, Lda. a solicitar a prorrogação graciosa 

de mais 180 dias para a obra em título. -----------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a título gracioso a 

prorrogação do prazo até 25/04/2015, com as condicionantes previstas no parecer 

da fiscalização, devendo ser suportados pelo empreiteiro, nomeadamente a 

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

 --------- B6 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE 

PESSOAL PARA O ANO DE 2015 ----------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/22 

 --------- Pelo Sr. Presidente e em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do Art.º 33.º da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos Art.ºs 4.º e 5.º da 

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, foram presentes as propostas dos documentos 

acima referidos para aprovação. ------------------------------------------------------------------------   

 --------- Após a prestação de alguns esclarecimentos, por parte do Sr. Presidente, às 

questões colocadas pelo Sr. Vereador Manuel Nobre, procedeu-se à votação dos 

mesmos, tendo sido aprovados por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Manuel Nobre, que, e remetê-los à Assembleia Municipal, para que esta os possa 

aprovar, de acordo com o estipulado na alínea a) e o) do n.º 1.º do Art.º 25, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e com o disposto nos artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Pela CDU foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores da 

CDU atempadamente colocaram ao executivo da Câmara Municipal de Aljustrel, um 

conjunto de propostas visando melhorar o documento das Grandes Opções do Plano 

para 2015. Após a análise da proposta das GOP’s agora apresentada, constatamos 

que algumas delas foram contempladas, embora as verbas inscritas sejam irrisórias, 

sendo demonstrativa a pouca vontade em concretizá-las. -----------------------------------  

 --------- Continuamos a insistir no propósito de deliberadamente a Câmara assumir 

com meios financeiros efetivos, também na preparação de projetos para as 

candidaturas do próximo Quadro Comunitário de Apoio, nomeadamente: ---------------  

 ---------  - A ampliação da Zona Industrial; --------------------------------------------------------  
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 ----------  - A concretização do projeto, bem como as expropriações para a variante à 

Vila de Aljustrel; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  - A expansão ou construção de um novo Cemitério; -------------------------------- 

 ----------  - O início das obras da Zona de Atividades Económicas de Ervidel; ------------ 

 ----------  - A monitorização da qualidade do ar na Vila de Aljustrel; ------------------------- 

 ----------  - Remodelação total das infraestruturas dos bairros mineiros Algares e 

Plano; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Concretização efetiva da utilização da verba inscrita na rubrica “Orçamento 

Participativo”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- No seguimento da linha de ação do atual executivo na Câmara no ano em 

curso, em que muitas das ações inscritas em Orçamento/GOP não tiveram 

execução, com esta nova proposta das GOP’s, o ano de 2015 será mais um em que 

Aljustrel fica a marcar passo e vê muitas das obras estruturantes e fundamentais 

para o desenvolvimento do concelho, serem mais uma vez adiadas. ---------------------- 

 ---------- Desta forma os Vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal de 

Aljustrel, abstêm-se na votação desta proposta de orçamento.” ----------------------------- 

 ---------- B7 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE TERRENOS NO LOTEAMENTO 

JUNTO À PISCINA COBERTA DE ALJUSTREL (FASE A) --------------------------------- 

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para venda de lotes do 

loteamento em título, tendo a Câmara deliberado por unanimidade adjudicar:----------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/22 

 ----------  - O lote n.º 13 do Loteamento Junto à Piscina Coberta - Aljustrel (Fase A), 

inscrito na respetiva matriz sob o art.º 3732 da União das Freguesias de Aljustrel e 

Rio de Moinhos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 

3246 - Aljustrel, a Frederico Alexandre Barco da Palma pelo valor de 27.289,87 € 

sujeitando-se a mesmo às condições e indicações fixadas no Regulamento de Venda 

dos Lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B8 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/22 

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

teor: ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- “Aprovo a 9.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, 16 de outubro de 2014. O Vereador, a) 

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

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

 --------- PROPOSTA - REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA AMGAP - ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO NA EMPRESA AGDA - ÁGUAS 

PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/22 

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

 --------- “Na sequência da deliberação, tomada por unanimidade, na Assembleia 

Intermunicipal da AMGAP - Associação de Municípios para a Gestão da Água 

Pública no Alentejo, a forma de realização do capital desta Associação na Empresa 

AGDA - Águas Públicas do Alentejo, S.A., será repartida pelos Municípios 

associados de acordo com a média dos indicadores de Investimento, Volume, 

Faturação e Número de Eleitores. ------------------------------------------------------------------  

 --------- Ao Município de Aljustrel corresponde a participação de capital social no 

montante global de 49.180,81 € (quarenta e nove mil cento e oitenta euros e oitenta 

e um cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em 24/02/2010, deliberou a Câmara Municipal autorizar o Município de 

Aljustrel a participar na realização desse capital com o valor de 8.196,63 € (oito mil, 

centos e noventa e seis euros e sessenta e três cêntimos). ---------------------------------  

 --------- Torna-se agora necessário realizar o restante capital, no valor de 40.984,18 

€ (quarenta mil novecentos e oitenta e quatro euros e dezoito cêntimos).----------------  

 --------- Nestes termos, propõe-se à Câmara Municipal autorização para a realização 

do restante capital e submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para que 

esta a possa apreciar e votar e ainda solicitar à Assembleia Municipal que ratifique a 

deliberação de Câmara tomada em 24/02/2010.” -----------------------------------------------  

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

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

 --------- PADRINHOS DE LEITURA - FEIRA DO LIVRO 2014 ------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/22 
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 ---------- Foi presente fax de refª DRH/41/14 datado de 28 de outubro de 2014 da 

Almina - Minas dos Alentejo, S.A. a informar que aceita o convite para ser “Padrinho 

de Leitura” na iniciativa em título, concedendo um donativo no valor de 250,00 €. ----- 

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

250,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/22 

 ---------- Foi presente ofício de refª 641/2014 datado de 18 de setembro de 2014 da 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel, CRL a informar que aceita o convite 

para ser “Padrinho de Leitura” na iniciativa em título, concedendo um donativo no 

valor de 125,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

125,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/22 

 ---------- Foi presente ofício datado de 29 de setembro de 2014 da Biquímicos a 

informar que aceita o convite para ser “Padrinho de Leitura” na iniciativa em título, 

concedendo um donativo no valor de 125,00 €. ------------------------------------------------- 

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

125,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/22 

 ---------- Foi presente ofício de refª 226/2014 datado de 26 de setembro de 2014 da 

Caixa Geral de Depósitos a informar que aceita o convite para ser “Padrinho de 

Leitura” na iniciativa em título, concedendo um donativo no valor de 125,00 €.---------- 

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

125,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- OUTROS ASSUNTOS CONSIDERADOS URGENTES: ---------------------------- 

 ---------- Seguidamente a Câmara deliberou por unanimidade nos termos do Art.º 50º 

n.º 2 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, incluir na ordem do dia mais o seguinte 

assunto por reconhecer a urgência de deliberação imediata sobre o mesmo: - 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALJUSTREL E RIO DE MOINHOS ----------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/22 
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 --------- Foi presente para apreciação a alteração ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências da Câmara Municipal de Aljustrel na União das 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos correspondente a 2014.-------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a proposta de revogação da 

competência delegada no Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências e remetê-la à Assembleia Municipal para que esta, no uso da 

competência que lhe confere a alínea k) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a possa apreciar e votar. --------------------------------------------------------  

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

 --------- 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 13:00 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. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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


