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- ATA N.º 4/2015 - 

 

 --------- Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 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 Nobre Rodrigues Rosa 

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

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

 ---------  -------------------------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre  

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

 --------- 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 - Abertura de Procedimentos Concursais ------------------------------------------  

 --------- B3 - Bairro de Algares - Agendamento de hasta pública ----------------------------  

 --------- B4 - Obras Municipais -----------------------------------------------------------------------  

 --------- B5 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------  

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

 --------- B7 - 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-01/04 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 35 da Tesouraria, referente ao dia vinte do 

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

valor de 579.226,14 € (Quinhentos e setenta e nove mil duzentos e vinte e seis 

euros e catorze cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- SUBSÍDIOS - SPORT CLUBE MINEIRO ALJUSTRELENSE -------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/04 

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

 ---------- “Conceda-se o adiantamento no valor de 6.000,00 € (seis mil euros) por 

conta do subsídio anual. 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, 16 de fevereiro de 2015. O Vereador, assinado.” ------ 

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

  --------- AJUSTE DIRETO - LICENCIAMENTO DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO 

PÚBLICA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- “Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, o qual é prestado com 

autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e direção do Município verificando-

se assim a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir, e, embora a administração local se encontre 
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abrangida pela aplicabilidade da Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, está 

dispensada de consultar o INA, assumindo cada entidade elencadas no n.º 1 do art.º 

15.º do DL n.º 209/2009 a posição de EGRA, enquanto essa não esteja constituída 

nos termos do art.º 16.º-A do mesmo diploma legal; a verba está classificada e 

cabimentada no orçamento de 2015; 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 

não aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 do art.º 2.º da Lei n.º 

75/2014, de 12 de setembro aplicável por força do disposto no n.º 1 do art.º 75.º da 

LOE 2015 emito parecer favorável vinculativo à proposta de início de procedimento 

para Contratação em Regime de Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, 

de um Técnico de Comunicação e Imagem, com o previsto na Portaria n.º 53/2014, 

de 03 de março, conjugada com o disposto nos números 5, 6 e 12 do art.º 75.º da 

LOE 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 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, 4 de fevereiro de 2015. O Presidente, a)assinado.” --------------------------------    

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

  -------- B2 - ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS -------------------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 --------- Tendo em consideração a necessidade de manter os projetos que a 

Autarquia tem em curso na área da Educação e na área Social, como sejam a 

Universidade Sénior, o Animasénior, e por forma a que o Município não fique com 

carência de recursos nesta área, atendendo às 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 Indeterminado, proponho, em conformidade com o 

disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda 

à abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 
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de emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – 

Educação e Intervenção Comunitária.-------------------------------------------------------------- 

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

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

assegurar um serviço público de qualidade na área da Educação e na área social; ---- 

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------- 

 ---------- 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 2015;  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Lei das Finanças Locais. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 – Educação e Intervenção Comunitária. -- 
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 --------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 --------- Tendo em atenção a necessidade de mais trabalhadores para assegurar a 

limpeza urbana (limpeza de ruas e recolha de resíduos sólidos), e tendo em 

consideração as verbas afetadas 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, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro. ----------------  

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

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

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços operacionais; ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------  

 --------- 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 
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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 2015;  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Lei das Finanças Locais. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro.” --------------------------- 

 ---------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta.-------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/04 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 ---------- “Tendo em atenção o n.º de trabalhos que se realizam na área de 

Eletricidade, e um Assistente Operacional – Eletricista, deixou de desempenhar 

funções desde 2012, devido a acidente em serviço, e tendo em consideração as 

verbas afetadas 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, 

proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, 

de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de procedimento concursal comum 

para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado 

para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional – eletricista. ----------------------------------------------- 

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

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

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços operacionais; ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------  

 --------- 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 2015;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

da Lei das Finanças Locais.--------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – eletricista.” ----------------------------  

 --------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------   

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/04 

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 --------- “Tendo em consideração a carência de recursos humanos na área da pintura 

(de construção civil), por forma a dar satisfação às necessidades nesta área em 
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tempo útil, e tendo em consideração as verbas afetadas 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, proponho, em conformidade com o 

disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda 

à abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Pintor. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços operacionais; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------- 

 ---------- 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 2015;  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Lei das Finanças Locais. -------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – Pintor.” ---------------------------------  

 --------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 --------- “Com vista a colmatar a necessidade de um Encarregado Operacional, por 

forma a melhorar a capacidade de resposta dos serviços na área da 

distribuição/afetação de material e ferramentas, e por forma a melhorar o processo 

de consulta de preços e compras no que se refere às obras por administração direta, 

e tendo em consideração as verbas afetadas 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 Indeterminado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º 

do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à 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 Encarregado Operacional. -----------  

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

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

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços operacionais; ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------  
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 ---------- 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 2015;  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Lei das Finanças Locais. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 Encarregado Operacional.” ----------------------------------------- 

 ---------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta.-------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/04 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 ---------- “Face à atual evolução de recursos humanos, por forma a que o Município 

não fique com carência de recursos nesta área, e tendo em consideração as verbas 

afetadas 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, proponho, em 

conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de 
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Setembro, que se proceda à 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 – Arquitetura. ----------------------------------------------------  

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

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

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços técnicos, nomeadamente a apreciação e elaboração de projetos de 

Arquitetura; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------  

 --------- 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 2015;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

da Lei das Finanças Locais.--------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 – Arquitetura.” ----------------------------------  
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 ---------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta.-------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/04 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 ---------- Face à atual evolução de recursos humanos, por forma a que o Município 

não fique com carência de recursos nesta área, e tendo em consideração as verbas 

afetadas 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, proponho, em 

conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de 

Setembro, que se proceda à abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Técnico Superior – Arquitetura. ----------------------------------------------------- 

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

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

assegurar um serviço público de qualidade e para assegurar o funcionamento dos 

serviços técnicos, nomeadamente a apreciação e elaboração de projetos de 

Arquitetura;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------- 

 ---------- 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 
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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 2015;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

da Lei das Finanças Locais.--------------------------------------------------------------------------  

 --------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Técnico Superior – Arquitetura. -----------------------------------  

 --------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------   

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/04 

 --------- Foi presente a proposta do Sr. Vereador dos Recursos Humanos do seguinte 

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

 --------- Tendo em consideração a necessidade de manter os projetos que a 

Autarquia tem em curso na área da Educação, como sejam o Animasénior, bem 

como os projetos destinados à comunidade escolar no âmbito das atividades da 

Biblioteca Municipal, e por forma a que o Município não fique com carência de 

recursos nesta área, atendendo às 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 Indeterminado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º 

do Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que se proceda à abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Educação. ------  

 --------- Assim, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------------------  
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 ---------- a) que o recrutamento é imprescindível para que o Município possa 

assegurar um serviço público de qualidade na área da Educação e na Biblioteca 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) de acordo com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as 

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de pessoal em situação de requalificação. -------------------------------------- 

 ---------- 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 determinado 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 2015;  -------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Lei das Finanças Locais. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Propõe-se, em conformidade com o disposto no artigo 64º do Orçamento do 

Estado para 2015, 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 para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Técnico Superior – Educação.” ------------------------------------ 

 ---------- Após a informação prestada pelo executivo, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta.-------------------------------------------------------------------- 

  --------- B3 - BAIRRO DE ALGARES - AGENDAMENTO DE HASTA PÚBLICA ------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/04 
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 --------- Foi presente para apreciação e votação o Programa de Alienação do 

seguinte prédio: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 1) Prédio urbano sito no Bairro dos Algares de Cima, Bloco C, em Aljustrel, 

na União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, designada por lote 6, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o art.º 4482 da extinta freguesia de Aljustrel e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número 3918/20121018.-------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Programa 

de Alienação de Património Municipal e respetivo edital para venda do prédio urbano 

e abrir inscrições até às 17,30 horas do dia 12 de março, em hasta pública, a realizar 

no dia 18 de março pelas 10,30 horas. ------------------------------------------------------------  

  -------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------------------  

 --------- EMPREITADA DE RECUPERAÇÃO DO CINE-ORIENTAL DE ALJUSTREL  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/04 

 --------- Foi presente a revisão de preços definitiva n.º 4 da empreitada em título no 

valor de 14.171,29 € + IVA. --------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 4ª Revisão de Preços 

Definitiva no valor de 14.171,29 € + IVA. ---------------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/04 

 --------- Foi a revisão de preços provisória n.º 1 da empreitada em título no valor de 

3.910,61 € + IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 1ª Revisão de Preços 

Provisória no valor de 3.910,61 € + IVA. ----------------------------------------------------------  

 --------- O Sr. Vereador Manuel Nobre solicitou a consulta do processo da 

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

  -------- B5 - OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------  

 --------- INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/04 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 86 em que Alfredo Pardal Fialho, 

residente na Rua António Alexandre Raposo n.º5, em Aljustrel, solicita informação 

prévia da viabilidade de legalização de moradia bifamiliar na Rua António Alexandre 

Raposo lote 50, em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade indeferir o pedido, de acordo com os 

pareceres da Divisão Técnica de 12/03/2013 e 06/02/2015.---------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 33 em que Francisco António 

Godinho da Luz, residente na Rua de Montes Velhos n.º 13 e 14, em Aljustrel, 

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

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, legalização de obras de construção do edifício sito na Rua de Montes 

Velhos n.º 13 e 14, em Aljustrel. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de legalização das 

obras de alteração do prédio sito na Rua de Montes Velhos n.º 13 e 14, dispensando 

a apresentação dos projetos de especialidades por não estar em causa a segurança 

e saúde públicas, nos termos do art.º 102-A do RJUE, de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 20/02/2015.---------------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 126 em que Ana Isabel Banza 

Marques Lança, residente na Rue des Chevrevils n.º 8, em Villers-Cotterêts, requer, 

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

as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, 

alteração/ampliação do edifício sito na Rua Santa Bárbara n.º 24, em Aljustrel. --------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 16/06/2011 e 09/02/2015.---------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 376 em que Ana Isabel Banza 

Marques Lança, residente na Rue des Chevrevils n.º 8, em Villers-Cotterêts, requer, 

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

as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, 

alteração/ampliação do edifício sito na Rua Santa Bárbara n.º 24, em Aljustrel. --------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 07/11/2011 e 09/02/2015.----------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/04 
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 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 257 em que António Francisco 

Estácio, residente no Sítio do Besouro, em Faro, requer, em conformidade com o 

disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, alteração/ampliação 

de moradia sito na Rua da Escola n.º 28, em Jungeiros. -------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 27/10/2014 e 09/02/2015. ---------------------------------   

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

 --------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projeto de obras nº 01/2015, 

de que é titular Arménio Lourenço Sabino que se encontra em conformidade, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 19/02/2013. -----------------------------------  

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

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/04 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 299 em que Dilia Oliva Godinho 

Mestre, residente no Bairro de São João n.º 1139, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, 

legalização de obras de construção/demolição moradia sito no Bairro de São João 

n.º 1139-A, em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 05/01/2015 e 05/02/2015. ---------------------------------  

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 11 em que Tomorrowsymbol, 

Lda., com sede na Rua 5 de Outubro n.º 2, em Ervidel, requer, em conformidade 

com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, 

autorização para alteração do uso do edifício sito na Avenida da Liberdade n.º 32, 

em Aljustrel, passando o seu uso para atividades de design e de publicidade. ---------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração do uso para 

estabelecimento de design e de publicidade, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 19/02/2015. -------------------------------------------------------------------------------  

  --------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/04 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 26 em que Arseolinda Pereira de 

Oliveira, residente na Rua 5 de Outubro n.º 111, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 

redação, autorização para alteração do uso do edifício sito na Rua de Aljustrel n.º 6-

A, em Montes Velhos, passando o seu uso para - Outro comércio a retalho de 

produtos alimentares em estabelecimento especializado (mini-mercado). ---------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração do uso para 

Outro comércio a retalho de produtos alimentares em estabelecimento especializado 

(mini-mercado), de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 19/02/2015.-----------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 10 em que Natércia Correia 

Marçalo, residente na Avenida da Liberdade n.º 6, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 

redação, autorização para alteração do uso do edifício sito na Rua 5 de Outubro n.º 

74, em Aljustrel, passando o seu uso para - Reparação de computadores e de 

equipamento periférico. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração do uso para 

Reparação de computadores e de equipamento periférico, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 11/02/2015. ----------------------------------------------------------------- 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/04 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 276 em que Sara Maria Mata Nita 

Profano, residente na Rua Estevão Godinho n.º 4, em Ervidel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 

redação, autorização para alteração do uso do edifício sito na Praça da Republica 

n.º 38, em Ervidel, passando o seu uso de “café/pastelaria” para - Café / Pastelaria e 

Snack - Bar.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pareceres da Divisão Técnica de 26/11/2014 e 04/02/2015.---------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/04 

 ---------- Foi presente carta datada de 16/02/2015 do Negrilhos Futebol Clube a 

solicitar adiantamento por conta do subsídio anual no valor de 2.000,00 €. -------------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 4 /2015  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015  
48 

 

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um adiantamento no valor de 

2.000,00 €, por conta do subsídio anual.----------------------------------------------------------  

 --------- B7 - DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- FUNDO DE MANEIO ------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/04 

 --------- Foi presente o despacho do Sr. Vereador Carlos Teles do seguinte teor: ------  

 --------- Determina a alínea c) do n.º2 do art.º 2º do Regulamento de Controlo Interno 

que compete ao executivo deliberar a constituição dos fundos de maneio destinados 

a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, em caso de reconhecida necessidade. 

 --------- Tornando-se necessário atribuir um fundo de maneio no valor de 500,00€ ao 

coordenador do armazém municipal, o Eng.º Gabriel Fernando Mendes Borralho, 

proponho que a Câmara delibere a sua constituição, distribuído pelas seguintes 

classificações: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Classificação 

Orçamental 

Designação Valores 

0102/02010201 Gasolina 30,00 € 

0102/02010202 Gasóleo 50,00 € 

0102/02010299 Outros 30,00 € 

0102/020112 Mat. de transporte-peças 75,00 € 

0102/020114 Outro material-peças 40,00 € 

0102/020117 Ferramentas e utensílios 21,00 € 

0102/020121 Outros bens 50,00 € 

0102/020203 Conservação de bens 50,00 € 

0102/020210 Transportes 50,00 € 

0102/020220 Trabalhos especializados 54,00 € 

0102/020225 Outros serviços 50,00 € 

TOTAL   500,00€ 

 

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/04 

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

Alice Capeta Gomes, residente na Rua de Alvalade s/ n.º, em Aljustrel.------------------  
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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 Maria Alice Capeta Gomes e 

Diogo André Gomes Fragoso com a validade de 1 ano. --------------------------------------- 

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

Capeta Gomes e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/04 

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

Maria, residente na Rua Vasco da Gama n.º 5, em Jungeiros.------------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Antónia Maria, Domingos 

Manuel Laranjinha, Catarina Isabel dos Santos Laranjinha e Alexandra Isabel dos 

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

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

e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/04 

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

Pestana Raposo, residente na Rua 1º de Maio n.º 55, em Rio de Moinhos. -------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Luísa Maria Pestana 

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

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/04 

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

residente na Rua dos Bombeiros n.º 4, em Ervidel. --------------------------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Maria Rosa e João Batista 

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

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

respetivo agregado familiar. -------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-32/04 
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 --------- Foi presente o boletim de atribuição ao cartão social referente a Maria Alice 

dos Santos Paulino Madeira, residente na Rua S. João de Deus n.º 8-A, em Aljustrel.  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Alice dos Santos 

Paulino Madeira e Eduardo de Jesus Madeira com a validade de 1 ano. -----------------  

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

dos Santos Paulino Madeira e respetivo agregado familiar. ----------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-33/04 

 --------- Foi presente carta datada de 19 de janeiro de 2015 da Paróquia do 

Santíssimo Salvador de Aljustrel a solicitar autorização para utilizar a via pública com 

a realização da Procissão em Honra de Nossa Senhora das Dores e São Salvador, 

no dia 15 de março de 2015. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/03 

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

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

 --------- “Aprovo a 3.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, 11 de fevereiro de 2015. O Vereador, a) 

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

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

 --------- Foi entregue pelos Srs. Vereadores da Oposição uma moção acerca do 

Decreto-Lei sobre a descentralização de competências aprovado no passado dia 15 

de janeiro no Conselho de Ministros. --------------------------------------------------------------  

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

 --------- Antes de se terminar a reunião os Srs. Vereadores da Oposição mostraram 

preocupação com o valor elevado e em crescimento relativamente à divida de água 

dos consumidores para com o município, e sugeriram que a câmara municipal 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 4 /2015  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015  
51 

 

encontre uma solução, salvaguardando o aspeto social, tentando perceber a 

tipologia do não pagador.------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em relação à listagem das obras resultantes do orçamento participativo que 

até à presente data ainda não foi entregue, os Srs Vereadores questionaram 

novamente o executivo, e de forma a “arrumar” o assunto, no sentido de saber se ou 

não existe a listagem, ou se existe, não a pretendem entregar. ----------------------------- 

 ---------- Questionaram ainda o executivo acerca da forma como está a ser feita a 

seleção dos trabalhadores sujeitos à prova do teste de alcoolímetro, e se são todos 

sujeitos ou só alguns. E ainda o que acontece a um trabalhador que atinge uma taxa 

superior à permitida. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Por fim solicitaram ao executivo a possibilidade de efetuarem uma visita às 

Piscinas Municipais Cobertas. ----------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- 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 12:20 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, 23 DE FEVEREIRO DE 2015 

 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 

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

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


