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- ATA N.º 3/2014 - 

 

 ---------- Aos cinco dias do mês de Fevereiro 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:  -------------------------------- Manuel Francisco Colaço Camacho  

 ----------  ---------------------------------------------- Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 - Proposta para o Desenvolvimento de uma Operação de Reabilitação 

Urbana em Aljustrel ------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B3 - Obras Municipais ------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- B4 - Subsídios---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - Diversos ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------  

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

 --------- A ata da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

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

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

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

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/03 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 24 da Tesouraria, referente ao dia quatro do 

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

valor de 900.052,22 € (Novecentos mil e cinquenta e dois euros e vinte e dois 

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

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

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

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

CARLOS MANUEL DA SILVA FORMOSO, JAIME MANUEL DA LUZ FORMOSO E MANUEL MARÇAL 

EDUARDO --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/03 

 --------- 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 regime de compropriedade, de acordo com o parecer do 

consultor jurídico de 31 de outubro de 2013. Submeta-se o presente despacho, nos 

termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei nº 75/2013, de 12/09, à consideração 

da Câmara para ratificar. Aljustrel, 01 de novembro de 2013. O Presidente, a) 

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

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

 --------- OBRAS PARTICULARES - HUGO JOSÉ RAMOS DOS ANJOS (PROCESSO N.º 18/2013) ---  

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  
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 ---------- “Face ao parecer técnico e ao parecer jurídico juntos, aprova-se o 

licenciamento requerido, devendo este ser submetido a ratificação de Câmara, nos 

termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei nº 75/2013, de 12/09, tendo em conta 

a urgência do requerente em apresentar o licenciamento a uma aprovação do 

PRODER. Aljustrel, 28 de janeiro de 2014. O Presidente, a) assinado.”------------------- 

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

 ---------- B2 - PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA OPERAÇÃO DE 

REABILITAÇÃO URBANA EM ALJUSTREL ---------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/03 

 ---------- Foi presente a proposta de Elaboração de um Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana do Concelho de Aljustrel - Proposta de Delimitação de Área de 

Reabilitação Urbana em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Proposta de Elaboração de 

um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Concelho de Aljustrel - 

Proposta de Delimitação da Área de Reabilitação de Aljustrel, e submete-la à 

Assembleia Municipal, ao abrigo do art.º 13.º do D.L. n.º 307/2009 de 23/10, alterado 

pela Lei n.º 32/2012 de 14/08, para que esta a possa apreciar e votar. -------------------- 

 ---------- B3 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ---------- Foi presente a conta final financeira da empreitada em título. --------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/03 

 ---------- Foi presente a revisão de preços n.º 8 - definitiva da empreitada em título. ---- 

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

referente à empreitada do “Centro Escolar Eb1/JI - Vipasca”. -------------------------------- 

 ---------- EMPREITADA DE “TRABALHOS COMPLEMENTARES DO CENTRO 

ESCOLAR EB1/JI - VIPASCA” --------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/03 

 ---------- Foi presente a conta final financeira da empreitada em título. --------------------- 

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 
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 --------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 

CARREGUEIRO ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------  Foi presente a revisão de preços definitiva da empreitada em título. -----------  

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

referente à empreitada de “Requalificação Urbana e Ambiental do Carregueiro”. ------  

 --------- B4 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/03 

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

 --------- “Com vista a fazer face a parte das despesas com a execução das obras de 

remodelação do edifício da antiga Escola Primária da Corte Vicente Anes promovida 

pelo Grupo Motard “Os Cortenhos”, no âmbito de uma candidatura ao PRODER – 

Programa de Desenvolvimento Rural 2007/2013, no Subprograma, Medida 3.2 – 

Serviços Básicos para a População Rural gerido pelo GAL AL/SUD Esdime, propõe-

se que a Câmara delibere atribuir um subsídio ao Grupo Motard “Os Cortenhos”, no 

valor de 10.929,75€ (dez mil novecentos e vinte e nove euros e setenta e cinco 

cêntimos), correspondente a 15% do total da despesa estimada (72.864,98€ IVA 

incluído).” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- BOLSAS DE ESTUDO ---------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/03 

 --------- Foi presente a proposta da Srª Vereadora do seguinte teor: ----------------------  

 --------- “Depois de se proceder à análise dos processos de candidatura/renovação à 

Bolsa de Estudo para o ano de letivo 2013/2014, e em conformidade com o 

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, publicado no Diário da 

República n.º 203, II Série, 19/10/2010, proponho a atribuição de Bolsas de Estudo 

aos seguintes candidatos: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Ana Teresa Belchior Santana; ----------------------------------------------------------  

 ---------  - Diana Isabel Costa Gomes; -------------------------------------------------------------  

 ---------  - Francisco Manuel Brissos Banza; -----------------------------------------------------  

 ---------  - Gonçalo Paulo Soeiro;--------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Inês Isabel Rocha Neutel; ---------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Inês Isabel Sobral Escoval; -------------------------------------------------------------- 

 ----------  - João Miguel Faria Filipe; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - João Pedro Costa Gomes; --------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Luís Paulo da Silva Gonçalves; --------------------------------------------------------- 

 ----------  - Marta Pereira Carrapiço; ----------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Rafael Ferreira Galrito; -------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Rita Vânia Dores Guerreiro; ------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Sérgio Rafael Moreira Graça; ----------------------------------------------------------- 

 ----------  - Suse Isabel Guisado da Cruz; ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a lista de atribuição de Bolsas 

de Estudo para o ano letivo 2013/2014. ----------------------------------------------------------- 

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

 ---------- AJUSTE DIRETO – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM TÉCNICO SUPERIOR DE 

SERVIÇO SOCIAL-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/03 

 ---------- Foi presente a proposta referente ao ajuste direto para contratação em 

regime de prestação de serviços, na modalidade de avença, de um Técnico Superior 

de Serviço Social. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 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 mobilidade 

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

a verba está classificada e cabimentada no orçamento de 2014; foi escolhido o 

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

qualquer grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com 

atuais colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente à pessoa a 

convidar; ficou demonstrado a aplicação da redução remuneratória prevista no art.º 

33.º da LOE 2014, aplicável por força do disposto no n.º 1 do art.º 73.º da LOE 2014, 

a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à proposta de início de 

procedimento para contratação em regime de prestação de serviços, na modalidade 

de avença, de um Técnico Superior de Serviço Social, com o previsto na Portaria n.º 
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16/2013, de 17 de janeiro, conjugada com o disposto nos n.º 4 e n.º 11 do art.º 73 da 

LOE para 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Os Srs. Vereadores Manuel Camacho e Manuel Nobre salientaram no 

entanto que lamentam que se opte por este tipo de contrato precário em detrimento 

de um procedimento concursal a termo. ----------------------------------------------------------  

 --------- O Sr. Presidente da Câmara por sua vez referiu que, assim que possível, e 

desde que esteja previsto no mapa de pessoal, iremos abrir um procedimento 

concursal a termo para o efeito. ---------------------------------------------------------------------  

 --------- AJUSTE DIRETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E 

REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO FINAL DA AGENDA 21 LOCAL DE 

ALJUSTREL ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/03 

 --------- Foi presente a proposta referente ao ajuste direto para prestação de serviços 

para produção e realização de um seminário final da Agenda 21 Local de Aljustrel. --  

 --------- 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 mobilidade 

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

a verba está classificada e cabimentada no orçamento de 2014; foi escolhido o 

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

qualquer grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com 

atuais colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente à pessoa a 

convidar; ficou demonstrado a aplicação da redução remuneratória prevista no art.º 

33.º da LOE 2014, aplicável por força do disposto no n.º 1 do art.º 73.º da LOE 2014, 

a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à proposta de início de 

procedimento para prestação de serviços para produção e realização de um 

seminário final da Agenda 21 Local de Aljustrel, com o previsto na Portaria n.º 

16/2013, de 17 de janeiro, conjugada com o disposto nos n.º 4 e n.º 11 do art.º 73 da 

LOE para 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/03 
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 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 ---------- “Na sequência do procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado – contrato a termo 

resolutivo certo para um posto de trabalho de Assistente Operacional (Ação 

Educativa), aberto por aviso publicado no Diário da República, II Série, n.º192, de 6 

de outubro de 2011, tendo em consideração as verbas afetas ao recrutamento de 

trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Determinado, e a carência de pessoal na categoria 

em questão, por forma a fazer face ao volume de trabalho verificado nos Jardins de 

Infância do concelho, bem como para assegurar os transportes escolares, proponho 

o recurso à reserva de recrutamento do referido procedimento, ao abrigo do disposto 

no artigo 40º da Portaria n.º83-A/2009, de 22 de Janeiro, e a celebração de Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado com a candidata 

classificada em 7º lugar. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Mais se informa que os encargos com o recrutamento em causa encontram-

se previstos no Orçamento para 2014; que se encontram cumpridos os deveres de 

informação previstos na Lei das Finanças Locais; o presente recrutamento não 

coloca em causa a redução de trabalhadores nas autarquias locais, prevista no artigo 

62º do Orçamento do Estado para 2014, uma vez que está prevista a caducidade de 

vários Contratos de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo Certo, que já 

não podem ser alvo de renovações, estando também previstas aposentações, o que 

permite ao Município assegurar a redução de trabalhadores.” ------------------------------- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/03 

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

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

5.000,00 €, celebrados no mês de janeiro do corrente ano, conforme o disposto no 

n.º 3 do art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro. ------------------------------------ 

 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 
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 --------- ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL - BAIRRO DO PLANO NOVO  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/03 

 --------- Foi presente o Programa de Alienação de património municipal – Bairro do 

Plano Novo, em Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------- . 

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o programa de alienação de 

património municipal, e abrir inscrições para a venda em Hasta Pública do prédio 

urbano, sito no Bairro do Plano Novo, Bloco C em Aljustrel, designado por lote 58, 

inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2508 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 3970. -----------------------------------------------------------------  

 --------- ALIENAÇÃO DE LOTES – BAIRRO DO PLANO E ALGARES -------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/03 

 --------- Foi presente carta datada de 27 de janeiro de 2014, em que Francisco 

Acácio da Silva Pereira, residente no Bairro do Plano Novo, Bloco C, lote  598, em 

Aljustrel, requer que lhe seja autorizada a venda da casa de habitação a que 

corresponde o lote 57 do Bairro do Plano Novo, Bloco C, em Aljustrel. -------------------  

 --------- No entanto, solicitam que a escritura seja efetuada em nome do seu neto, 

menor, Leonardo Reis Pereira, e usufruto vitalício de seu filho Jorge Manuel 

Guerreiro da Silva Pereira. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade adjudicar o prédio urbano, sito no 

Bairro do Plano Novo, Bloco C, em Aljustrel, designado por lote 57, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.º4625 da extinta freguesia de Aljustrel e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º3969 a Leonardo Reis Pereira, 

com o usufruto vitalício de Jorge Manuel Guerreiro da Silva Pereira, pelo valor de 

5.635,00 € (Cinco mil seiscentos e trinta e cinco euros), sujeitando o mesmo a um 

ónus de inalienabilidade pelo prazo de 5 anos a contar da data da realização da 

escritura de compra e venda. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- Antes de se encerrar a reunião, o Senhor Vereador Manuel Camacho 

questionou o Sr. Presidente acerca das alterações ao trânsito, nomeadamente ao 

nível da autoridade da Comissão Municipal de Trânsito para alterar sinalização sem 

que tenha de vir primeiro a reunião de câmara. Referiu ainda, que considera ter 

existido falta de divulgação das alterações ao trânsito. ---------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que a sinalização existente no concelho 

não esta homologada, e como tal o Município está a proceder ao levantamento de 

toda a sinalética para posteriormente vir a reunião de câmara para aprovação.--------- 

 ---------- O Vereador Nobre recomenda por sua vez, que de futuro se trate este 

assunto de outra forma, porque não só a informação que foi colocada à disposição 

da população não está correta, uma vez que referia que as alterações iriam entrar 

em vigor a 31 de janeiro, quando entraram antes do tempo, como também a 

informação refere que se tratou de uma decisão da Comissão Municipal de Transito, 

quando a decisão cabe sempre à Câmara Municipal. ------------------------------------------ 

 ---------- O Vereador Nobre quis ainda deixar algumas críticas que lhe foram feitas ao 

longo da semana, nomeadamente ao nível do critério utilizado para colocar a 

proibição de estacionar na rua do “Chapadinha”; a degradação do parque infantil 

junto ao terminal rodoviário e o fato das instalações sanitárias do Terminal 

Rodoviário não podere ser utilizadas por se encontrarem avariadas. ---------------------- 

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

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

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

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

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

pelo Presidente e Vereadores presentes. --------------------------------------------------------- 

 ---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO  ------------------------------------------------------- 

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a reunião eram 11:15 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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