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- ATA N.º 14/2015 - 

 

 ---------- Aos oito dias do mês de julho 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:  ----------------------------- Carlos Miguel Castanho Espada Teles  

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

 ---------- Vereadores:  --------------------------------------- Manuel Nobre Rodrigues Rosa   

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

 ----------  -------------------------------------------------------------- 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 Sr. Presidente 

Nelson Domingos Brito 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 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na atual 

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

 ---------- B3 - Arranque de oliveiras ------------------------------------------------------------------- 
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 --------- B4 - Obras Municipais -----------------------------------------------------------------------  

 --------- B5 - 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-01/14 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 130 da Tesouraria, referente ao dia sete do 

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

de 504.221,68 € ( Quinhentos e quatro mil duzentos e vinte e um euros e 

sessenta e oito cêntimos ).  ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- PROTOCOLO DE PARCERIA - PAIS EM REDE -------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/14 

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

 --------- “Aprovo a minuta do Protocolo de Parceria, que tem por objetivo formalizar 

um trabalho de cooperação entre as instituições outorgantes, no domínio do Projeto 

“Redes Familiares para a Empregabilidade”. 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, 26 de junho de 2015. O Presidente, 

a)assinado.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- PROTOCOLO DE PARCERIA - PAIS EM REDE -------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente para ratificação o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor:  
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 ---------- “Aprovo a minuta do Protocolo de Parceria, que tem por objetivo contribuir 

para a inclusão social e profissional de Marco Marçalo Ferro Pereira, assegurando 

uma ocupação útil, não remunerada, de acordo com as suas capacidades de 

trabalho. 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, 26 de junho de 2015. O Presidente, a)assinado.” ----------------------------------- 

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

 ---------- PROTOCOLO DE PARCERIA - PAIS EM REDE -------------------------------------------------- 

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

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

 ---------- “Aprovo a minuta do Protocolo de Parceria, que tem por objetivo formalizar 

um trabalho de cooperação entre as instituições outorgantes, no domínio do Projeto 

GAPRIC (Gabinetes de Apoio a Programas Incluídos na Comunidade). 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, 26 de junho 

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

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

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

MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM JURISTA PARA APOIO AO JULGADO DE PAZ ---------------------- 

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

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Vice-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 da modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir, e, embora a administração local se encontre 

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.º1 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-
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colaboradores do Município, relativamente às entidades a convidar; ficou 

demonstrado o cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 

do art.º 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro aplicáveis por força do disposto no 

n.º 1 do art.º 75.º da LEO 2015 a Câmara delibera por unanimidade emitir parecer 

favorável vinculativo à proposta de inicio de procedimento para Contratação em 

Regime de Prestação de Serviços, na modalidade de avença, de um Jurista para 

apoio ao Julgado de Paz, com o previsto na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, 

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, 03 de julho de 2015. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------  

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

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B2 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/14 

 --------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua Branco 

Rodrigues n.º 10, em Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar os herdeiros do prédio sito na rua Branco 

Rodrigues, n.º 10 em Aljustrel para, num prazo de 30 dias, procederem às obras de 

reparação da cobertura, com substituição dos elementos em mau estado, 

conservação e limpeza do edifício e quintal, bem como à demolição das construções 

nele existentes de forma a impedir situações de risco para a saúde pública e para a 

segurança das pessoas. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem os herdeiros conhecidos que: --  

 --------- - Se não concluírem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal ou, caso assim o entenda, e de acordo com o referido no auto de vistoria, 

proceder à sua demolição; ---------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 

atual redação, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro 

no qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte dos ora notificados.  --------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/14 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua Cândido dos 

Reis n.º 20, em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar os herdeiros do prédio sito na rua Cândido 

dos Reis, n.º 20 em Aljustrel para, n um prazo de 30 dias, procederem às obras de 

recuperação geral do prédio, nomeadamente das coberturas e paredes dos edifícios 

que o compõem e da limpeza do quintal, de modo a corrigir as más condições de 

segurança e salubridade deste e dos edifícios contíguos e impedir situações de risco 

para a saúde pública e para a segurança das pessoas. --------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem os herdeiros conhecidos que: --- 

 ---------- - Se não concluírem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal ou, caso assim o entenda, e de acordo com o referido no auto de vistoria, 

proceder à sua demolição; ---------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 

atual redação, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro 

no qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte dos ora notificados.  --------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/14 

 --------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito no Largo de Santo 

António n.º 5, em Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar os herdeiros do prédio sito no Largo de 

Santo António, n.º 10 em Aljustrel para, num prazo de 30 dias, procederem às obras 

de demolição do edifício, à exceção da sua fachada principal e das paredes meeiras, 

que deverão ser mantidas e recuperadas, nomeadamente para travar a degradação 

do conjunto urbano onde se insere, permitir corrigir as más condições de segurança 

e salubridade dos edifícios contíguos e impedir situações de risco para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas. --------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem os herdeiros conhecidos que: --  

 --------- - Se não concluírem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal ou; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de 

setembro, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 

atual redação, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro 

no qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte dos ora notificados.  --------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/14 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua Almeida 

Garrett n.º 54, em Aljustrel. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do disposto no nº 3 do art. 

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar os herdeiros do prédio sito na rua Almeida 

Garrett, n.º 54 em Aljustrel para, num prazo de 60 dias, procederem à recuperação 

geral do edifício, nomeadamente da cobertura e das paredes, de forma a corrigir as 

más condições de segurança, salubridade deste e dos edifícios contíguos de forma a 

impedir situações de risco para a saúde pública e para a segurança das pessoas. 

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem os herdeiros conhecidos que: --- 

 ---------- - Se não concluírem as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, 

pode a Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar 

execução imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma 

legal ou, caso assim o entenda, e de acordo com o referido no auto de vistoria, 

proceder à sua demolição; ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Tendo em conta o disposto na alínea s) do n.º 1 do art. 98.º DL n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de 
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setembro, será instaurado por esta Câmara Municipal o competente processo de 

contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua 

atual redação, a que corresponde a coima graduada de 500 euros a 100 000 euros 

(n.º 4 do art. 98.º); --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 136/2014, de 09 de setembro 

no qual se estabelece que o desrespeito dos atos administrativos que determinem 

qualquer das medidas de tutela da legalidade urbanística constitui crime de 

desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código Penal, imputável aos respetivos 

infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel apresentará, em consonância com esta 

imposição legal, queixa às autoridades judiciais, pela prática do Crime de 

Desobediência, por parte dos ora notificados.  --------------------------------------------------  

 ---------  Antes de se passar ao ponto seguinte os Senhores Vereadores da CDU 

salientaram que valorizam a preocupação da Câmara nesta matéria e sugerem que 

os processos sejam mais céleres na deteção e resolução de casos similares e que 

se estendam às restantes freguesias. O vereador Carlos Teles informou os 

Vereadores que estes processos têm que cumprir certos procedimentos e que estão 

a decorrer em todas as freguesias do Concelho. -----------------------------------------------  

 --------- B3 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS -------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/14 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 187, em que Luis Filipe Rosa 

Torres, residente na Avenida Comandante Ramiro Correia n.º60 - 1.º Drt., em Beja, 

solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 158 oliveiras no 

prédio rústico denominado “Barroca”, inscrito na matriz sob o artigo 63 da Secção U 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 908/19900402 

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

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 01/07/2015. -------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/14 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 190, em que Luis Filipe Rosa 

Torres, residente na Avenida Comandante Ramiro Correia n.º60 - 1.º Drt., em Beja, 

solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 12 oliveiras no 
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prédio rústico denominado “Abelheira”, inscrito na matriz sob o artigo 84 da Secção A 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1271/20120412 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 03/07/2015. -------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/14 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 189, em que Luis Filipe Rosa 

Torres, residente na Avenida Comandante Ramiro Correia n.º60 - 1.º Drt., em Beja, 

solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 12 oliveiras no 

prédio rústico denominado “Abelheira”, inscrito na matriz sob o artigo 83 da Secção A 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1270/20120412 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 01/07/2015. -------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/14 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 188, em que Luis Filipe Rosa 

Torres, residente na Avenida Comandante Ramiro Correia n.º60 - 1.º Drt., em Beja, 

solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 46 oliveiras no 

prédio rústico denominado “Baiôa”, inscrito na matriz sob o artigo 218 da Secção C e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1240/20111021 da 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 01/07/2015. -------------------------------- 

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 191, em que Luis Filipe Rosa 

Torres, residente na Avenida Comandante Ramiro Correia n.º60 - 1.º Drt., em Beja, 

solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 25 oliveiras no 

prédio rústico denominado “Abelheira”, inscrito na matriz sob o artigo 87 da Secção A 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1272/20120412 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 03/07/2015. -------------------------------- 
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 --------- B4 - OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------------------  

 --------- EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO CINE ORIENTAL DE 

ALJUSTREL” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/14 

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

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

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

 --------- NORMAS DAS FÉRIAS DESPORTIVAS (VERÃO 2015) -------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/14 

 --------- Foram presentes para apreciação e votação as Normas das Férias 

Desportivas (Verão 2015). ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Antes de se passar à votação os Vereadores da CDU referiram que “para 

além do documento ter sido entregue com pouca antecedência, o que não permitiu 

uma análise detalhada do mesmo, discordamos do valor elevado de pagamento da 

inscrição (150,00€), o qual limita a participação, já que não garante o acesso a todos 

os jovens do concelho”. -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O Vereador Carlos Teles por sua vez referiu que este programa já existe há 

sensivelmente 10 anos e que sempre foi pago. Referiu ainda que este valor não 

assegura o total das despesas que são suportadas pelo Município neste programa, 

uma vez que são 5 dias de estadia, alimentação, entradas em parques e outros 

divertimentos. Informou também que a autarquia tem a decorrer outros programas 

que contemplam a ocupação dos tempos livres desde o primeiro dia de férias e que 

se estende até ao último; e que para além disso, como tem sido habitual, a iniciativa 

“praia para todos” leva gratuitamente os jovens do concelho à praia. O vereador 

referiu que tem conhecimento de alguns casos em que o programa em causa, tem 

sido a oportunidade que alguns país têm de proporcionar aos seus filhos uma 

semana de férias na praia, uma vez que viram diminuídos os seus rendimentos. ------  

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

Senhores Vereadores Manuel Nobre e João Mestre, aprovar as Normas das Férias 

Desportivas (Verão 2015). ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por fim foram entregues pelos Senhores Vereadores da CDU duas 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- VALOR DE COMPARTICIPAÇÃO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMÍLIA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO ----------------------------------------------------- 

 ---------- “Atendendo a que se aproxima o novo ano escolar, o que implica a 

preparação dos espaços, meios e condições por parte da autarquia, onde se inclui a 

“Componente de Apoio à Família”(CAF), resposta que a Câmara Municipal assegura 

mediante pagamento desse serviço por parte dos pais/ encarregados de educação.  - 

 ---------- Neste ano lectivo em curso, o município de Aljustrel aprovou 6 escalões, a 

distribuir de acordo com o rendimento per capita das famílias. Contudo, após termos 

efectuado algumas simulações, onde foram analisadas as realidades resultantes dos 

vários rendimentos familiares,  e da própria conjuntura social e económica das 

famílias, os vereadores da CDU propõem para o ano lectivo 2015/2016, os seguintes 

valores como teto para o prolongamento de horário em todo o concelho:----------------- 

 ---------- 1° Escalão - isento de pagamento -------------------------------------------------------- 

 ---------- 2° Escalão - isento de pagamento -------------------------------------------------------- 

 ---------- 3° Escalão - 2,5€ ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 4° Escalão - 5€ -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5° Escalão - 7,5€ ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 6° Escalão - 10€” ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- DOAÇÃO DE TERRENO PARA A SEDE DO CLUBE TT DE ERVIDEL 

“TRILHOS DO ROXO”. ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “Consciente da importância do movimento associativo no nosso concelho, a 

Câmara Municipal sempre apoiou e valorizou a atividade desenvolvida pelas 

coletividades e associações e o seu importante papel que as mesmas desenvolvem 

junto das populações, na defesa das raízes culturais locais e na dinamização 

cultural, desportiva e recreativa da comunidade. ------------------------------------------------ 

 ---------- Assim e atendendo à necessidade demonstrada pelo Clube TT de Ervidel 

“Trilhos do Roxo”, os vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal de Aljustrel, 

propõem que seja disponibilizado um terreno para a construção de uma sede onde o 

clube se possa organizar e desenvolver a sua atividade enquanto associação do 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 --------- Sendo a Câmara Municipal proprietária de vários lotes infra-estruturados no 

Loteamento Coronel Mourão em Ervidel, e existindo o lote n.º 5 que coincide com 

uma das entradas do Centro Cultural “Freguesia de Unidade”, sugerimos que este 

lote, seja disponibilizado para a futura sede do Clube TT de Ervidel, acautelando o 

acesso existente ao Centro Cultural.” --------------------------------------------------------------  

  -------- Em relação à proposta referente ao valor das comparticipações da CAF, a 

Srª Vereadora Conceição Parreira referiu que estas se iriam manter iguais às do ano 

transato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No que se refere à doação de terreno ao clube TT de Ervidel, o Sr. Vereador 

Carlos Teles referiu que a câmara iria analisar o assunto, salientando no entanto que 

os associados desse clube sempre lhe fizeram sentir que o edifício que pretendiam 

que lhes fosse cedido era o edifício da antiga casa do povo. --------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e pelo Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------   
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