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- ATA N.º 5/2015 - 

 

 --------- Aos quatro dias do mês de março 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  

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

 --------- 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 Sra. Vereadora 

Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira à presente.  ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 --------- B3 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------  

 --------- B4 - Obras Municipais -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 - Subsídios---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - 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-01/05 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 42 da Tesouraria, referente ao dia três do 

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

valor de 503.988,01 € (Quinhentos e três mil novecentos e oitenta e oito euros e 

um cêntimo).  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS CAMINHOS MUNICIPAIS 1054 (ENTRE 

JUNGEIROS E O MONTE DA MISERICÓRDIA) E 1055 (ESTRADA DOS ESCANCHADOS) ------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/05 

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

 ---------- “Aprovado. 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, 24 de fevereiro de 2015. O Presidente, assinado.” ---------------- 

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

 ---------- Os Vereadores da CDU aproveitaram este assunto para manifestar 

preocupação em relação a três aspetos: ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Em primeiro lugar deverá ser acautelada a situação do desgaste acelerado 

das estradas municipais e nacionais, e até tendo como experiência o que aconteceu 
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com a EM 527, nomeadamente entre o Cemitério de Ervidel e a vinha do Sr. 

Chaveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em segundo lugar garantir a segurança rodoviária, através de sinalização 

que identifique as obras em curso, e por fim deverá ser também assegurado o 

estado de conservação dos caminhos vicinais existentes. -----------------------------------   

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

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 39 em que José António Soares, 

residente no Bairro Soares, Rua A n.º 22, em Jungeiros, na qualidade de 

proprietário, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 40 

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

Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 431/19910312 e inscrito na respetiva matriz sob 

o Artigo 88 da Secção I, da freguesia de São João de Negrilhos. --------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade certificar o constante no PDM, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 02/03/2015. -----------------------------------  

 --------- B3 - OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 38 em que André Rosa Ramos, 

residente na Rua de Hem n.º 21, em Aljustrel requer, em conformidade com o 

disposto no Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual redação, a 

construção de moradia, sujeita a comunicação prévia, no Loteamento do Rossio da 

Feira, lote 4, em Aljustrel, a que se refere o processo n.º 8/2015. --------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade admitir a comunicação prévia, 

condicionada à apresentação dos elementos solicitados no parecer da Divisão 

Técnica de 26/02/2015. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente informação dos serviços referindo que Miguel Francisco 

Caixinha Constantino não requereu no prazo fixado no n.º 2 do Art.º 34 do Decreto 

Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na atual redação, o pagamento das taxas, no 

prazo de um ano após a data da notificação da admissão da comunicação prévia de 

legalização da ampliação e alteração de fachada do prédio sito na Rua de Lisboa n.º 

7, em Ervidel, a que se refere o processo de obras n.º 8/2012, pelo que deverá a 
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Câmara declarar a caducidade do ato que aprovou o licenciamento e determinar o 

arquivamento de respetivo processo. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade do 

licenciamento e o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 02/03/2015. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/05 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que António Manuel Janeiro 

da Conceição não requereu no prazo fixado no n.º 2 do Art.º 34 do Decreto Lei n.º 

555/99 de 16 de Dezembro, na atual redação, o alvará de licença de construção de 

oficina sito na Zona Industrial de Messejana, lote 15, em Messejana, a que se refere 

o processo de obras n.º 16/2012, pelo que deverá a Câmara declarar a caducidade 

do ato que aprovou o licenciamento e determinar o arquivamento de respetivo 

processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade do 

licenciamento e o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 02/03/2015. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/05 

 ---------- Foi presente informação dos serviços referindo que João Martins Coelho não 

requereu no prazo fixado no n.º 2 do Art.º 34 do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de 

Dezembro, na atual redação, o pagamento das taxas, no prazo de um ano após a 

data da notificação da admissão da comunicação prévia de alteração de fachada do 

prédio sito na Rua da Praça n.º 12, em Jungeiros, a que se refere o processo de 

obras n.º 12/2012, pelo que deverá a Câmara declarar a caducidade do ato que 

aprovou o licenciamento e determinar o arquivamento de respetivo processo. ---------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade declarar a caducidade do 

licenciamento e o arquivamento do processo, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 02/03/2015. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 37 em que Catarina Marçal Mata, 

residente na Rua 31 de Janeiro n.º 5, 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 Avenida Antero de Quental n.º 
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31, em Aljustrel, passando o seu uso para café/bar com sala de jogos elétricos e 

manuais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a alteração de utilização para 

café/bar com sala de jogos elétricos e manuais, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 25/02/2015. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/05 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 50 em que Edmundo Maria 

Estebainha, residente no Bairro de São Pedro, lote 19, em Aljustrel, requer, em 

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

redação, ocupação da via pública na Rua Vasco da Gama n.º 10 em Aljustrel.---------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na ocupação de 

via pública de acordo com o parecer da Divisão Técnica e informação do fiscal 

municipal de 03/03/2015. -----------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE RIO DE MOINHOS” ----  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/05 

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

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade receber a obra a título provisório, de 

acordo com o presente auto de vistoria. ----------------------------------------------------------  

 --------- B5 - SUBSÍDIOS ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/05 

 --------- Foi presente carta datada de 10 de fevereiro de 2015, da Sociedade 

Recreativa de Rio de Moinhos, a solicitar a concessão de um subsídio para fazer 

face às despesas com a realização da 74.ª edição do Baile da Pinha que se irá 

realizar no dia 04/05/2015. ---------------------------------------------------------------------------  

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

100,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/05 

 --------- Foi presente carta datada de 24/02/2015 do NARM - Núcleo de Atletismo e 

Recreio de Messejana a solicitar um adiantamento por conta do subsídio anual. ------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um adiantamento por conta 

do subsídio anual no valor de 600,00 €. ----------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/05 

 ---------- Foi presente carta datada de 03 de março de 2015 do Grupo Desportivo 

Messejanense a solicitar um adiantamento por conta do subsídio anual. ----------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade antecipar o valor correspondente a um 

trimestre por conta do subsídio anual.-------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- ZONA INDUSTRIAL - REVERSÃO DO LOTE 31 ------------------------------------ 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/05 

 ---------- Foi presente informação interna do seguinte teor: ------------------------------------ 

 ---------- “Em reunião de Câmara realizada a 21/01/2015 foi deliberado notificar o 

proprietário do lote supra identificado para que no prazo de 10 dias úteis 

apresentasse uma justificação plausível para o incumprimento das disposições 

regulamentares no que respeita aos prazos de construção, sob pena de se iniciar o 

processo de reversão do referido lote, com a consequente devolução das 

importâncias pagas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Decorrido o prazo estipulado não obteve esta Câmara qualquer resposta por 

parte do proprietário. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, propõe-se que seja concedido à empresa Auto-Reparadora 

Aljustrelense Lda, o prazo de 10 dias para entregar na Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos toda a documentação necessária para a celebração de escritura 

de reversão do lote n.º 31 da Zona Industrial de Aljustrel a favor do Município. --------- 

 ---------- Propõe-se ainda que, caso este prazo não seja cumprido, bem como a falta 

de comparência na data que lhe for marcada para assinatura da escritura, seja 

acionado o competente processo de reversão litigioso.” --------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder um prazo de 10 dias para 

que a empresa Auto-Reparadora Aljustrelense, Lda. apresentar a documentação 

necessária para a realização da escritura de reversão do lote 31 da Zona Industrial 

de Aljustrel, inscrito na matriz predial urbana da extinta freguesia de Aljustrel, sob o 

artigo 4955 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1913 
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- Aljustrel, com a consequente devolução das quantias pagas (6.817,96 €, seis mil 

oitocentos e dezassete euros e noventa e seis cêntimos). -----------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/05 

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

Antónia Oleiro Salmonete Farinho, residente na Rua Vasco da Gama n.º 24, em 

Jungeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Maria Antónia Oleiro 

Salmonete Farinho, Luis António Pereira Batista, Francisco Manuel Salmonete 

Farinho e Joana Cristina Salmonete Batista com a validade de 1 ano. --------------------  

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

Oleiro Salmonete Farinho e respetivo agregado familiar. -------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/05 

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

Viegas, residente na Rua D. Filipa de Vilhena n.º 3, em Aljustrel. --------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Ana Paula Viegas e Paulo 

Alexandre Matos Ribeiro com a validade de 1 ano. --------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Ana Paula 

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/05 

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

Gameiro Raposo, residente na Rua 25 de Abril n.º 62, em Rio de Moinhos. -------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Juvenal Gameiro Raposo 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Juvenal 

Gameiro Raposo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/05 
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 ---------- Foi presente o boletim de renovação ao cartão social referente a Mónica 

Isabel Brissos Godinho, residente na Rua Cantinho da Ribeira n.º 5, 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 Mónica Isabel Brissos 

Godinho e André Godinho Brissos Rodrigues com a validade de 1 ano. ------------------ 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Mónica Isabel 

Brissos Godinho e respetivo agregado familiar.-------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/05 

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

Isabel Martins Parreira Caldeta, residente no Bairro de Vale de Oca n.º 887, em 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Vanda Isabel Maria Parreira 

Caldeta, Luis Filipe Martins Caldeta e Lia Martins Vicente com a validade de 1 ano. -- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Vanda Isabel 

Martins Parreira Caldeta e respetivo agregado familiar. --------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/05 

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

Franco Gomes Cortegaça, residente na Travessa de São João n.º 44, em Aljustrel.--- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Ana Bela Franco Gomes 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Ana Bela 

Franco Gomes Cortegaça. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/05 

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

Margarida Sobral Diogo, residente no Bairro de Santa Barbara n.º 884, em Aljustrel. - 

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

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

Diogo com a validade de 2 anos. -------------------------------------------------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria 

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

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

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

Castelo Guerreiro Rodrigues, residente na Rua Marquês de Pombal n.º 7, em 

Montes Velhos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria do Castelo Guerreiro 

Rodrigues, Daniel Francisco Rodrigues do Serro e Leonor Sofia Rodrigues do Serro 

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

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

Castelo Guerreiro Rodrigues e respetivo agregado familiar. ---------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/05 

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

Cristina Ramos Flores, residente no Monte do Santinho, em Aljustrel. --------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Cátia Cristina Ramos 

Flores, Hélder Fialho Ramos, Maria Natália Ramos Fialho, Hélder Fialho Ramos, 

Solange Ramos Fialho e Salomé Ramos Fialho com a validade de 1 ano. --------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Cátia Cristina 

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/05 

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

Manuel dos Anjos Figueira, residente na Rua Manuel da Fonseca n.º 14 r/c esq.º, em 

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Humberto Manuel dos 

Santos Figueira, Márcia de Jesus de Oliveira das Dores Figueira, André Humberto 

das Dores Figueira, Dinis António Dores Figueira e Adriana Isabel das Dores 

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

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

Manuel dos Anjos Figueira e respetivo agregado familiar. ------------------------------------  
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 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/05 

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

Lurdes Fragoso Rafael Charneco, residente na Rua da Igreja n.º 8-A, em Messejana.  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria de Lurdes Fragoso 

Rafael Charneco e João Manuel Rosa Charneco  com a validade de 1 ano. ------------- 

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

Lurdes Fragoso Rafael Charneco e respetivo agregado familiar. ---------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/05 

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

Timane, residente no Largo António Coelho Guerreiro n.º 3 r/c esq.º, em Aljustrel. ---- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Carolina Timane com a 

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

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

Timane. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/06 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Filipe António Godinho da Silva, 

residente na Rua da Zorreira n.º 9, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 595,12 €, para conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 

3 e artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias 

Habitacionais. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 595,12 €.  

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/05 

 ---------- Foi presente carta datada de 25 de Fevereiro de 2015 do Centro 

Republicano de Instrução e Recreio Aljustrelense - Secção de BTT/Cicloturismo a 

solicitar autorização para utilizar a via pública com a realização da III Maratona “Por 

Trilhos Mineiros de Aljustrel”, no dia 22 de março de 2015.----------------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente na utilização da 

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/05 

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

 --------- ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO - AGDA ----------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/05 

 --------- Foi presente para apreciação e eventual aprovação a minuta do Acordo de 

Pagamento entre o Município de Aljustrel e a AGDA – Águas Públicas do Alentejo 

S.A. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Posto à votação a Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos 

Vereadores Manuel Nobre e João Mestre, aprovar a minuta do Acordo de 

Pagamento entre o Município de Aljustrel e a AGDA – Águas Públicas do Alentejo 

S.A, que apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores da CDU 

foram confrontados com a inevitabilidade de o município de Aljustrel ter de 

pagar uma divida, de 732.487,92€  (setecentos e trinta e dois mil quatrocentos e 

oitenta e sete euros e noventa e dois cêntimos), acrescidos de 81.870,79€ (oitenta 

e um mil oitocentos e setenta euros e setenta e nove cêntimos)  de juros, num 

encargo total de 814.358,71€ (oitocentos e catorze mil trezentos e cinquenta e 

oito euros e setenta e um cêntimos)  à empresa Águas Públicas do Alentejo, sob 

pena de ver as suas receitas serem retidas nas transferências do Orçamento de 

Estado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Este valor encontra-se muito acima do revelado ainda há poucos meses pelo 

executivo da Câmara, onde referiu que no dia 1 Novembro de 2014, o valor em 

dívida era de: 573.136,01€ (quinhentos e sessenta e três mil, cento e trinta e seis 

euros e um cêntimo), o seu efeito é revelador de uma reprovável gestão financeira. -   
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 ---------- Ou seja: verifica-se uma sistemática insistência em não satisfazer os 

compromissos assumidos com uma entidade com a importância que tem num sector 

tão sensível, como é o do abastecimento público de água.  ---------------------------------- 

 ---------- Apesar de o município de Aljustrel ter num passado recente vendido algumas 

infra-estruturas num valor aproximado de dois milhões de euros e de ter 

paralelamente contraído um avultado empréstimo por via do PAEL  (Programa de 

Apoio à Economia Local)  o qual também serviu para saldar dividas contraídas, entre 

2010 e 2012, às Águas Publicas do Alentejo que rondavam os 484.000,00€. 

Contudo, o serviço da dívida não parou de aumentar, traduzindo desta forma 

uma enorme irresponsabilidade com consequências desastrosas para a saúde 

financeira do município. Pois estas opções, traduzem-se por um lado, na alienação 

de património, empobrecendo o nosso município e consequentemente na diminuição 

da arrecadação das rendas no futuro, e ainda, na assunção de encargos por via dos 

juros a liquidar através do acordo agora proposto e pelo empréstimo atrás referido. --- 

 ---------- Por outro lado, não transparece nada por parte da acção do executivo para 

recuperar a exorbitância do valor em divida por parte de muitos consumidores para 

com o município. Montante que ultrapassa os 180.000,00€ (cento e oitenta mil 

euros), desde Janeiro de 2010 até à data presente. Para além, de não existir 

uma visível preocupação na substituição de contadores obsoletos, eliminação de 

ligações clandestinas e fugas nas redes. ---------------------------------------------------------- 

 ---------- Os vereadores da CDU propõem que a câmara salde as suas dívidas, 

repondo o bom nome da autarquia. Contudo, em nossa opinião as prestações não 

deverão exceder o âmbito do atual mandato e simultaneamente sugerimos que após 

o devido acautelamento das questões de âmbito social, se encetem iniciativas 

que visem a recuperação dos créditos a favor do município e se procure implementar 

uma gestão racional na distribuição da água a consumir. ------------------------------------- 

 ---------- Perante este cenário, os vereadores eleitos da CDU abstêm-se na decisão 

do acordo agora proposto e a celebrar com a empresa Águas Públicas do Alentejo.” - 

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

 ---------- Antes de se encerrar a reunião os Senhores Vereadores da Oposição 

questionaram o executivo acerca de qual o propósito para a construção de um muro 

na Avenida dos Algares. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Na óptica dos Vereadores da Oposição o muro deveria estar a ser feito 

dentro do canteiro e não em cima do passeio pois retira espaço de circulação ao 

mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Sr. Vereador Carlos Teles por sua vez esclareceu que a obra em causa 

não dificulta a passagem de peões, e que estranha é o facto do Sr. Vereador Manuel 

Nobre, enquanto membro da Assembleia Municipal em anteriores mandatos, não 

tenha tido a mesma preocupação, relativamente a uma questão por mim colocada ao 

executivo da altura, em relação à colocação de candeeiros no meio do passeio, 

esses sim, que dificultavam a circulação de peões. --------------------------------------------   

 --------- Face a esta posição o Sr. Vereador Manuel Nobre referiu que fazer 

referências ao passado não justifica as eventuais más opções do presente ou futuro.  

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

 --------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

a reunião eram 12:00 horas. -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

e pelo Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 

 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
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