
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 21 /2015  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 14 DE OUTUBRO DE 2015  
231 

 

 

- ATA N.º 21/2015 - 

 

 ---------- Aos catorze dias do mês de outubro 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 quórum foi pelo Sr. Presidente declarada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redação) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B4 - Obras Municipais -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 - Licenciamento sanitário -----------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Abertura de Propostas para a Feira de Outubro ---------------------------------  

 ---------- B7 - 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-01/21 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 200 da Tesouraria, referente ao dia treze do 

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

valor de 831.163,32 € (Oitocentos e trinta e um mil cento e sessenta e três euros 

e trinta e dois cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- OBRAS PARTICULARES - REQUERIDO POR: TOMSIL, SOCIEDADE INDUSTRIAL DE 

CONCENTRADO DE TOMATE, S.A. - PROCESSO N.º 19/2015 ------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/21 

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

 ---------- “Deferido, para ratificação na próxima reunião de Câmara, dada a urgência 

dos interessados. 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, 05 de outubro de 2015. O Presidente, a) assinado.” --------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação os Senhores Vereadores da CDU solicitaram a 

elaboração/aprovação do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação com 
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a maior brevidade possível, com o intuito de podermos aprovar futuras legalizações 

com a legitimidade possível. ----------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- ABATE DE AZINHEIRAS - REQUERIDO POR: JOSÉ BELARMINO COSTA E SOUSA -----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/21 

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

 ---------- “Certifica-se de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 05/10/2015. 

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

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

  --------- AJUSTE DIRETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RIBEIRA DA ÁGUA FORTE  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------ DOC-03-A/21 

 ---------- 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 

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 na alínea c) 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 da Prestação de Serviços para Limpeza na Ribeira 

de Água Forte com o previsto na Portaria n.º 20/2015, de 04 de fevereiro, conjugada 

com o disposto nos números 5, 6 e 12 do art.º 75.º da LOE 2015. Submeta-se o 
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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, 06 de outubro 

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

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

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 307 em que Benedita Vicente 

Soares Camacho, residente no Bairro Soares, Rua A n.º 30, em Jungeiros, na 

qualidade de proprietária, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo ao 

arranque de 58 oliveiras no prédio rústico denominado “Monte Branco”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1391/20150925 e inscrito na 

respetiva matriz sob o Artigo 136 da Secção I (parte), 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 12/10/2015. -------------------------------------  

  --------- B3 - PRÉDIO EM RUÍNAS ( ART.ºS  89.º E 90.º DO DEC-LEI N.º 555/99, NA 

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

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua 25 de Abril n.º 

55, em Rio de Moinhos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 

Decreto-lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, notificar o proprietário do prédio sito na 

Rua 25 de Abril n.º 55, em Rio de Moinhos, Sr.º Fernando Manuel da Conceição 

Parreira da Graça, para, num prazo de 60 dias, proceder às obras de reparação a fim 

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

legal ou; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 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, 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 26/2010, de 30 de março 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. 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 do ora notificado. --------------------------------------------------------     

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/21 

 ---------- Foi presente informação da Divisão Técnica do seguinte teor: ---------------------  

 ---------- “Ao abrigo do art.º 4.º do D.L. 190/2012 de 22/08 e após vistoria realizada 

em 22/10/2014 foi autorizada a liberação de 30% da caução prestada no âmbito da 

empreitada supra, dado que já havia decorrido 1 ano após receção provisória da 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com a Circular Inf. N.º 01/InCl/2012, apenas se impõe, por uma 

única vez, a realização de vistoria, sendo que a liberação da caução, nas 

percentagens indicadas no D.L. 190/2012, opera automaticamente e de forma 

faseada ao longo de cinco anos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, continuando a verificar-se que a obra se encontra em boas 

condições, não apresentando defeitos relevantes pelos quais se deva responsabilizar 

o empreiteiro, e dado que em 08/10/2015 decorre mais um ano após a receção 
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provisória, poderá, a partir dessa data, proceder-se á liberação de mais 30%, 

conforme a alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do citado preceito legal.” ------------------------  

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

caução, conforme a presente informação. ----------------------------------------------------------  

  --------- B5 - LICENCIAMENTO SANITÁRIO ------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/21 

 ---------- Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 884, requerido por 

Daniel José Anjos Palma, residente na Rua Infante D. Henrique n.º 36, em Aljustrel, 

referente a um veículo automóvel de matrícula 97-EQ-28, destinado ao transporte e 

venda de produtos à base de carne, queijos e outros produtos alimentares. -------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder o alvará sanitário ao veículo 

automóvel de matrícula 97-EQ-28, para transporte e venda de produtos à base de 

carne, queijos e outros produtos alimentares. -----------------------------------------------------  

  --------- B6 - ABERTURA DE PROPOSTAS PARA A FEIRA DE OUTUBRO -----------  

 ---------- Foram presentes as propostas recebidas para a montagem de exclusivos na 

Feira de Outubro a realizar de 24 e 25 de outubro de 2015. ----------------------------------  

 ---------- Após abertura das mesmas e sua apreciação a Câmara deliberou por 

unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de um carrossel infantil a Francisco 

Manuel Rosa Bicho, pelo valor de 11,00 €; --------------------------------------------------------  

   --------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de uma pista infantil a Diversões Simões, 

Lda., pelo valor de 11,00 €; -----------------------------------------------------------------------------    

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/21 

 ----------  - Adjudicar o lugar para instalação de pista automóvel a Diamantino José 

Maldonado, pelo valor de 75,80 €. --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NAS HORTAS COMUNITÁRIAS 

SUSTENTÁVEIS NO MUNICÍPIO DE ALJUSTREL --------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/21 
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 ---------- Foram presentes para apreciação e votação as Normas de Participação nas 

Hortas Comunitárias Sustentáveis no Município de Aljustrel.----------------------------------  

 ---------- Antes da votação os Vereadores da CDU apelaram à entrega atempada e 

dentro dos prazos legais dos documentos em discussão, de forma a permitir uma 

consulta e análise adequada, o que não foi, de todo, possível neste caso. ---------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar as Normas de Participação 

nas Hortas Comunitárias Sustentáveis no Município de Aljustrel. ----------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/21 

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

Godinho Guisado, residente na Rua de Aljustrel n.º 30, em Messejana. -------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B, a Mariana Godinho Guisado 

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

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

Godinho Guisado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/21 

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

Assunção Magalhães, residente na Rua D. Sancho II n.º 32, em Aljustrel. ----------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Luísa da Assunção 

Magalhães e Paulo José Magalhães Lala com a validade de 1 ano. ------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Luísa da 

Assunção Magalhães e respetivo agregado familiar. --------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/21 

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

Maria Romana Albino, residente no Bairro de Val D’Oca n.º 841, em Aljustrel. ----------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Joaquina Maria Romana 

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

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

Maria Romana Albino. ------------------------------------------------------------------------------------  
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  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/21 

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

Francisca Delicias Silva, residente na Rua General Humberto Delgado n.º 26, em Rio 

de Moinhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão B, a Mariana Francisca Delicias 

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

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

Francisca Delicias Silva. ---------------------------------------------------------------------------------  

  --------- MAPA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS -------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/21 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 01 de outubro de 2015 da ARS Alentejo – 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. a submeter, nos termos do 

disposto no Art.º 14º do Decreto Lei n.º 7/2011, de 10 de janeiro, e do n.º 2 do Art.º 

3º da Portaria n.º 277/2012 de 12 de setembro, proposta de escala de turnos das 

farmácias para o ano de 2016 do Município de Aljustrel. ---------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta da escala de turnos 

de farmácias no concelho de Aljustrel para o ano de 2016. -----------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/21 

 ---------- 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 setembro 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. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de terminada a reunião os Senhores Vereadores da CDU 

questionaram o executivo acerca do ponto da situação da execução do projeto Hotel 

Prestige e SPA na “Casa da Horta” e ainda em relação à implementação do SIADAP 

na Câmara Municipal de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------  

  --------- Entregaram ainda as seguintes propostas: ----------------------------------------------  

 ---------- “PROPOSTA PARA MELHORAMENTOS NOS ACESSOS A MONTES 

VELHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- É notório o avançado estado de degradação dos acessos à localidade de 

Montes velhos. Esta localidade está a ficar cercada de vias de comunicação 

danificadas, prejudicando quem nelas circula, com transtornos acrescidos para os 

residentes e para os utilizadores em geral, que diariamente transitam nas estradas 

desta freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta é uma situação recorrente, já levantada por diversas vezes em reunião 

de câmara pelos vereadores da CDU, com frequentes apelos à manutenção destas 

vias por parte da Câmara Municipal ou dos seus legítimos responsáveis, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- · A estrada municipal n.º 527, que liga Montes Velhos a Ervidel já denota 

desgaste acentuado devido à falta de manutenção por parte da Autarquia; --------------  

 ---------- · A estrada Nacional 383, que liga Montes velhos a Aljustrel, encontra-se em 

péssimo estado, sendo uma verdadeira aventura circular na mesma, colocando em 

risco todos aqueles que por ela transitam. Não se compreende o perdurar desta 

situação por parte da IP - Infraestruturas de Portugal, SA; -------------------------------------  

 ---------- · A estrada Municipal 526-1, que liga Aldeia Nova a Gasparões, há vários 

meses que se encontra com péssimas condições de circulação, com depressões que 

perduram há demasiado tempo, sem que sejam tomadas medidas para aliviar o 

incómodo causado pelas péssimas condições da via. Neste momento, praticamente 

ninguém circula na mesma, optando, os condutores que habitualmente circulavam 

por esta estrada, por tomarem outras alternativas; -----------------------------------------------  

 ---------- Esta situação pode vir a assumir contornos ainda mais perigosos, com o 

aproximar do inverno, agravando o estado de degradação dos pisos com o aumento 

de depressões e buracos, podendo também ocorrer acumulação de água nas faixas 

de rodagem, o que causará decerto dificuldades de circulação. ------------------------------  

 ---------- Neste sentido, os vereadores eleitos pela CDU propõem uma intervenção 

urgente por parte da Câmara, com o objectivo de minorar os transtornos aos 

utilizadores destas vias municipais, realizando algumas obras de manutenção ao 

nível do asfalto, valetas e sinalização (vertical e horizontal) e, simultaneamente 

insistir junto da IP – Infraestruturas de Portugal, no sentido de serem efectuadas 

intervenções com a maior brevidade possível na estrada nacional 383, para que 
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possa ser garantida a circulação em condições de segurança de todos aqueles que 

utilizam a mesma”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “LOCALIZAÇÃO DO POSTO DE TURISMO --------------------------------------------  

  --------- A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na 

qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos 

direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática, 

contribuindo para uma maior participação cívica de todos aqueles que a integram. ---  

 ---------- Garantir e assegurar os direitos das pessoas com necessidades especiais é 

também uma das incumbências da administração local, prevenindo as barreiras 

arquitectónicas, impeditivas de uma participação cívica activa e integral, com 

especial destaque para as pessoas com mobilidade condicionada, isto é, pessoas 

em cadeiras de rodas, pessoas incapazes de andar ou que não conseguem 

percorrer grandes distâncias, pessoas com dificuldades sensoriais, tais como as 

pessoas cegas ou surdas, e ainda aquelas que, em virtude do seu percurso de vida, 

se apresentam transitoriamente condicionadas, como as grávidas, as crianças e os 

idosos.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A própria Constituição da República Portuguesa salvaguarda a igualdade 

entre cidadãos, a reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência, 

assim como está publicada legislação específica sobre as condições de 

acessibilidades, de forma a garantir uma efectiva igualdade de acesso aos locais e 

edifícios públicos.   ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, não entendemos a opção do executivo da Câmara Municipal 

de Aljustrel em ter instalado o posto de turismo na Escola da Avenida, por várias 

razões:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Existindo um projecto em fase de execução e com financiamento aprovado, 

o qual previa a instalação do Posto de Turismo no Jardim 25 de Abril, bem 

localizado, com bons acessos com as devidas acessibilidades garantidas e dentro 

dos requisitos, o mesmo foi abandonado; ----------------------------------------------------------  

 ---------- - A presente localização do Posto de Turismo na antiga escola EB1 da 

Avenida não garante minimamente o acesso de todos os cidadãos, dada a escadaria 

exterior que antecede a sua entrada; ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- - A opção pela instalação do posto de Turismo e da sua recepção, numa das 

salas do 1º andar da Escola da Avenida, adicionando ao visitante mais dois lanços 

de escadas (interiores), é mais uma das incongruências e falta de sensibilidade do 

executivo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - A preferência do executivo pela Escola da Avenida para o acolhimento do 

Posto de Turismo é, na nossa óptica, um contrassenso, visto que este equipamento, 

que pela sua importância estratégica, deveria ter uma localização privilegiada no que 

respeita à visibilidade e facilidade no acesso. -----------------------------------------------------  

 ---------- Assim, os vereadores eleitos pela CDU na Câmara Municipal de Aljustrel 

propõem a transferência com brevidade do Posto de Turismo para local mais 

adequado, do ponto de vista das acessibilidades e do seu posicionamento 

estratégico, de forma a ter mais visibilidade e resultados profícuos para o seu fim e 

para o concelho, sugerindo a sua instalação, por exemplo, no Mercado Municipal, em 

local bem visível e acessível do exterior. ------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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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