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- ATA N.º 18/2017 - 

 

 ---------- Aos dezasseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ---------------------------------------  

 ----------  Presidente:  --------------------------------------------------- Nelson Domingos Brito  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 - 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano ------------------------------------------  

 ---------- B3 - Hasta pública - venda de terrenos no Loteamento do Rossio da Feira em 

Aljustrel -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Arranque de oliveiras ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B6 - Auxílios Económicos ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------   
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Paula Alexandra Caixeirinho Banza, que 

secretariou. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/18 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 154 da Tesouraria, referente ao dia catorze 

do mês de agosto do ano de dois mil e dezassete, que regista um saldo em dinheiro 

no valor de 1.219.271,52 € ( Um milhão duzentos e dezanove mil duzentos e 

setenta e um euros e cinquenta e dois cêntimos).  ------------------------------------------  

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

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

 ---------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E 

RESERVATÓRIO - CONCURSO PÚBLICO (RELATÓRIO FINAL) -------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/18 

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

 ---------- “Aprovado. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 

11 de agosto de 2017. O Presidente, a)assinado.”-----------------------------------------------  

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

 ---------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA AO CARREGUEIRO E 

RESERVATÓRIO - CONCURSO PÚBLICO -------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- “Adjudico o procedimento por Concurso Público “Construção da Conduta 

Adutora ao Carregueiro e Reservatório” à JCGI - Engenharia e Construção, Lda. pelo 
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valor de 515.000,03 euros mais IVA e fixo até ao dia 28 de agosto para o 

adjudicatário apresentar os documentos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 e na 

segunda parte do n.º 2 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos. Submeta-se 

o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, 

à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 11 de agosto de 2017. O 

Presidente, a)assinado.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- LOCAÇÃO OPERACIONAL DE LUMINÁRIAS LED PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NO CONCELHO DE ALJUSTREL - CONCURSO PÚBLICO (RELATÓRIO FINAL)  --------------------------  

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

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

 ---------- “Aprovado. Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 

11 de agosto de 2017. O Presidente, a)assinado.” -----------------------------------------------  

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

 ---------- LOCAÇÃO OPERACIONAL DE LUMINÁRIAS LED PARA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

NO CONCELHO DE ALJUSTREL - CONCURSO PÚBLICO --------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/18 

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

 ---------- “Adjudico o procedimento por Concurso Público “Locação Operacional de 

Luminárias LED para a Rede de Iluminação Pública no Concelho de Aljustrel” à 

IELAC - Instalações Elétricas e Ar Condicionado, Lda. / Ângulo Recto - Construções, 

Lda. / António Manuel Jesus Rocha, Unipessoal, Lda. pelo valor de 665.805,69 euros 

mais IVA, por um período de 96 meses, com uma renda mensal de 6.935,45 euros 

mais IVA, e fixo até ao dia 28 de agosto para o adjudicatário apresentar os 

documentos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do Código dos Contratos Públicos 

conjugado com o artigo 24.º do Programa de Concurso. Submeta-se o presente 

despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, à 

consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 11 de agosto de 2017. O 

Presidente, a)assinado.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Manuel Nobre e João Mestre, ratificar o despacho do Sr. Presidente. ----------------------  
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 ---------- Foi entregue pelos Srs. Vereadores da CDU a seguinte declaração de voto: -  

 ---------- “O enquadramento jurídico do presente concurso é, em termos 

procedimentais complexo, envolvendo um conjunto considerável de requisitos 

técnicos formais cujo conteúdo é de muito difícil avaliação em sede de pronúncia 

decisória no âmbito da reunião de Câmara. Neste sentido, a fundamentação técnico 

jurídica apresentada pelos serviços, no plano argumentativo, afigura-se apropriada e 

devidamente justificativa face aos âmbitos reportados pela contestante. Assim, o 

sentido de voto dos eleitos da CDU, não incide sobre este campo de análise da 

questão concursal, mas apenas sobre o referencial de avaliação que está em causa, 

face à preocupação central de se obter com o concurso uma melhoria considerável, 

qualitativa e quantitativa, da iluminação pública. Para isso, o fator preço constitui 

apenas uma das componentes, mas não a única, designadamente desconhece-se a 

qualidade dos equipamentos e da iluminação que proporcionam. É certo que estes 

parâmetros poderão não estar, de facto, em análise por parte dos serviços técnicos, 

mas, sob o ponto de vista político, são aspetos de inequívoca relevância. ---------------  

 ---------- Face ao exposto e dado que não está claro o mérito do concurso ao nível 

das questões evidenciadas, a posição dos vereadores da CDU, apesar de 

reconhecerem a valia e a elevada ponderação técnica da avaliação e justificação do 

júri, é de abstenção.” -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- INFORMAÇÃO PRÉVIA - REQUERIDO POR JOSÉ DA SILVA PARREIRA -----------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------DOC-05-A/18 

 ---------- Foi presente para ratificação o parecer da Divisão Técnica do seguinte teor: -  

 ---------- “Tendo em consideração que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

se pronunciaram favoravelmente, em 5/8/2015 e 10/9/2015 respetivamente, 

relativamente ao pedido de instalação para instalação de um Parque de Campismo 

Naturista a implantar nos “Foros de Vale de Água”, freguesia de Messejana, 

conforme Pedido de Informação Prévia apresentado pelo Sr. José da Silva Parreira, 

solicita-se que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deliberem ou ratifiquem 

as deliberações atrás referidas, em relação ao Parque de Campismo Naturista, por 

ter passado mais de um ano sobre as anteriores aprovações. Aljustrel, 14 de agosto 

de 2017. O Chefe da Divisão Técnica, a)assinado.” ---------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar a autorização e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. -------------------------------  

 ---------- B2 - 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/18 

 ---------- Foi presente para apreciação a documentação referente ao assunto 

identificado em título. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 1.ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e submetê-lo à Assembleia Municipal para que esta a possa 

apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi entregue pelos Srs. Vereadores da CDU a seguinte declaração de voto: --  

 ---------- “A presente proposta do executivo municipal comprova a necessidade de 

planeamento no que concerne à previsão do valor das obras a realizar no concelho, 

levando como a presente alteração o comprova, a que várias obras em curso, 

tenham no final da sua execução, custos mais elevados do que fora orçamentado, na 

ordem das centenas de milhares de euros, o que onera claramente as 

disponibilidades financeiras do município e compromete outros possíveis 

investimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Assim os Vereadores da CDU, aprovam a presente proposta de revisão, 

sublinhando com preocupação os custos não planeados que algumas obras 

atingem.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE TERRENOS NO LOTEAMENTO DO 

ROSSIO DA FEIRA EM ALJUSTREL ---------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/18 

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para alienação do lote n.º 4 do 

loteamento em título, tendo a Câmara deliberado por unanimidade: ------------------------  

 ---------- Adjudicar o lote n.º 4 do Rossio da Feira de Aljustrel, inscrito na respetiva 

matriz predial sob o artigo 4066 e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljustrel sob o n.º 3867 da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos a Vera 

Cristina Paulino Afonso, pelo valor de 18.200,00 € (Dezoito mil e duzentos euros). ----  

 ---------- B4 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS----------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/18 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3070 em que Francisco José 

Nunes Braz da Silva, residente na Rua da Boavista - Pinhal de Frades n.º 76, em 

Seixal, na qualidade de proprietário, solicita parecer de enquadramento no PDM 

relativo ao arranque de 35 oliveiras no prédio rústico denominado “Chaiça”, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 2451/20010119 e inscrito 

na respetiva matriz sob o Artigo 154 da Secção Y, da freguesia de Aljustrel e Rio de 

Moinhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 07/07/2017. -------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/18 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3182 em que Cristina Isabel 

Belchior Fialho, residente na Rua Latino Coelho n.º 3 - 1º Esq., em Aljustrel, requer, 

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

atual redação, aprovação do projeto de arquitetura para ampliação / alteração de 

habitação na Rua 1.º de Maio n.º 28, em Rio de Moinhos, a que se refere o processo 

de obras n.º 29/2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, 

condicionado às alterações enunciadas, bem como à apresentação dos documentos 

em falta, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 08/08/2017. --------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/18 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3436 em que Leonor Conceição 

Brazido Gonçalves Capela, residente na Rua da Bicada n.º 4-A, em Messejana, 

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

dezembro, na atual redação, aprovação do projeto de arquitetura para construção de 

moradia unifamiliar no Loteamento das Traseiras da Rua de Aljustrel, lote 2, em 

Messejana, a que se refere o processo de obras n.º 32/2017. -------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade conceder a aprovação final e o 

respetivo licenciamento, condicionado à apresentação dos documentos em falta, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/07/2017. -------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/18 
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 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1013 em que António Manuel 

Rocha Parreira, residente na Rua Ferreira de Castro n.º 14, r/c, esq., em Beja, 

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

dezembro, na atual redação, aprovação do projeto de arquitetura para ampliação / 

alteração de edifícios na Herdade do Montinho, freguesia de Aljustrel e Rio de 

Moinhos, a que se refere o processo de obras n.º 12/2017. -----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura, de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 10/08/2017. -------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/18 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1905 em que Eurosuez - 

Sociedade Imobiliária, Lda, com sede na Rua Julieta Ferrão, Torre A, n.º 12, 602, em 

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

dezembro, na atual redação, aprovação do projeto de arquitetura para construção de 

casa de apoio à rega no Monte Serrano, freguesia de São João de Negrilhos, a que 

se refere o processo de obras n.º 11/2016. ---------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projeto de arquitetura e 

conceder a aprovação final e o respetivo licenciamento, condicionado à 

apresentação dos elementos em falta, de acordo com o parecer da Divisão Técnica 

de 11/08/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS -------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/18 

 ---------- Foi presente proposta da Sr.ª Vereadora, no sentido da Câmara deliberar, 

atribuir aos alunos carenciados, do 1º Ciclo do Ensino Básico no ano letivo 

2017/2018, constantes da relação que se anexa, um auxílio económico no valor total 

de 6.300,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação a Câmara deliberou por unanimidade atribuir no ano 

letivo 2017/2018, aos alunos carenciados do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho 

de Aljustrel, 68 auxílios económicos no escalão A (livros e material escolar) e 44 

auxílios económicos no escalão B (livros), no valor total de 6.300,00 € (seis mil e 

trezentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL. -----------------------------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/18 

 ---------- Foi presente carta datada de 08 de agosto de 2017 do Grupo Coral de 

Ervidel “As Margens do Roxo” a solicitar autorização para a realização do XIX 

Encontro de Grupos Corais, no dia 02 de setembro de 2017. --------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/18 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 10 de agosto de 2017 da Confraria de Nossa 

Senhora do Castelo a solicitar autorização para a realização da romaria a cavalo 

com a imagem peregrina de Nossa Senhora do Castelo no dia 09 de setembro e 

para a procissão em honra de Nossa Senhora do Castelo no dia 10 de setembro de 

2017. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/18 

 ---------- 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 julho de 2017, 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. -----------------------------------------------------------  

 ---------- 12.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO --  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/18 

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

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

 ---------- “Aprovo a 12.ª alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

2017/2020, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Aljustrel, 07 de agosto de 2017. O 

Vereador, a) assinado.” ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- ACORDO DE GESTÃO DO CAGIA - CANIL / GATIL INTERMUNICIPAL ----  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/18 
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 ---------- Foi presente o acordo em título entre a Resialentejo - Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M e o Município de Aljustrel, Município de Almodôvar, 

Município de Alvito, Município de Beja, Município de Castro Verde, Município de 

Moura, Município de Serpa, Município de Vidigueira. --------------------------------------------                                                                                                                                

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Acordo de Gestão do CAGIA 

- Canil / Gatil Intermunicipal. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 11:30 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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