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- ATA N.º 23/2017 - 

 

 ---------- Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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:---------------------------------------------------------- João Carlos Soares Mestre  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------- Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro  

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

 ---------- 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 - Delegação de competências no Presidente ---------------------------------------  

 ---------- B2 - Fixação do número de vereadores em regime de permanência -------------  

 ---------- B3 - Periodicidade das reuniões ordinárias -----------------------------------------------  

 ---------- B4 - Concurso Público - Mercado Municipal ---------------------------------------------  

 ---------- B5 - Arranque de oliveiras ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 - Certidão de destaque --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B9 - Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 - 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-01/23 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 202 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

três do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 905.111,53 € (Novecentos e cinco mil cento e onze euros e 

cinquenta e três cêntimos).  -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE----------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/23 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: -----------------------  

 ---------- “Proponho que a Câmara delegue no seu Presidente, nos termos do n.º1 do 

artigo 34º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, podendo este, sempre que o 

entenda por conveniente, subdelegar em qualquer dos vereadores, as competências 

abaixo discriminadas, previstas no artigo 33º e 39º da legislação supra mencionada. 

 ---------- Assim, as referidas nas seguintes alíneas do n.º1 do artigo 33º: ------------------  

 ---------- d) Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 

alterações; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de 

despesa lhe caiba; ----------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 23 /2017  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 24 DE OUTUBRO DE 2017  
223 

 

 ---------- g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG;

 ---------- h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da 

Assembleia Municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, 

desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva 

deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros em 

efetividade de funções; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- l) Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas 

de freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos 

termos previstos na presente lei; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- q) Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de 

ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 

igualdade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- r) Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidades da administração central; ------------------------------------------------  

 ---------- t) Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação 

do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 

construção de monumentos de interesses municipal; -------------------------------------------  

 ---------- v) Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação 

de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração 

central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições 

constantes de regulamento municipal; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- w) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a 

beneficiação de construções que ameacem ruina ou constituam perigo para a saúde 

ou segurança das pessoas; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- x) Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a 

veículos, nos casos legalmente previstos; ----------------------------------------------------------  

 ---------- y) Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, 

reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos 

estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; -----------------------------  

 ---------- bb) Executar as obras, por administração direta ou empreitada; ------------------  

 ---------- cc) Alienar bens móveis; ----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- dd) Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; ----------------------------  

 ---------- ee) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados  no património do município ou colocados, por lei, sob administração 

municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ff) Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; ---------------  

 ---------- gg) Assegurara, organizar e gerir os transportes escolares; ------------------------  

 ---------- ii) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; -------------  

 ---------- jj) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados 

nocivos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- kk) Declara prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os 

jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 

cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus 

proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se 

mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e 

duradoura; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ll) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; -----  

 ---------- mm) Designar os representantes do município nos conselhos locais; -----------  

 ---------- nn) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; -  

 ---------- pp) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços 

municipalizados; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- qq) Administrar o domínio público municipal; -------------------------------------------  

 ---------- rr) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais 

lugares públicos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ss) Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; ----------------------------  

 ---------- tt) Estabelecer as regras de numeração dos edifícios; -------------------------------  

 ---------- uu) Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o 

domínio público do município; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ww) Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; -------------------------  
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 ---------- xx) Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos 

impróprios das deliberações do conselho de administração dos serviços 

municipalizados; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- yy) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; --------------------------  

 ---------- zz) Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer 

outra natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município; ------------------  

 ---------- bbb) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do 

Estado;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E ainda as referidas nas alíneas b) e c) do artigo 39º do citado diploma legal: 

 ---------- b) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia 

municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros.” ----------  

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

  --------- B2 - FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES EM REGIME DE 

PERMANÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/23 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: ------------------------  

 ---------- “Para que a Câmara Municipal disponha das condições humanas que lhe 

permita acompanhar e potenciar as atividades desenvolvidas pelos serviços e dar 

uma resposta célere às solicitações das populações, tendentes à satisfação das 

suas necessidades, impõe-se a existência de mais um vereador em regime de tempo 

inteiro. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, ao abrigo do disposto no n.º2 do artigo 58º da Lei n.º169/99, de 18 de 

Setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, proponho que a 

Câmara delibere a fixação de mais um vereador em regime de tempo inteiro, que 

será a Senhora Vereadora Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira.” ----------  

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

 ---------- B3 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS -----------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/23 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: ------------------------  
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 ---------- Nos termos do Art.º 40º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, proponho que 

as reuniões ordinárias da Câmara Municipal sejam públicas e se realizem pelas 

10,00 horas, quinzenalmente, para o ano de 2017, nos seguintes dias: -------------------  

 ---------- 08 e 22 de novembro; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 06 e 20 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a calendarização das reuniões 

de Câmara para o ano de 2017, alterando no entanto a hora da sua realização para 

as 15,00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B4 - CONCURSO PÚBLICO - MERCADO MUNICIPAL -----------------------------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Programa de Hasta Pública de um 

lugar com quatro bancas no Mercado Municipal. -------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade abrir inscrições para a concessão de 

um lugar (4 bancas) no Mercado Municipal, em Hasta Pública a realizar no dia 22 de 

novembro, pelas 15,30 horas e aprovar o presente edital. -------------------------------------  

  --------- B5 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS ---------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 4615 em que Província 

Portuguesas da ordem Hospitaleira de S. João de Deus, com sede na Rua S. Tomás 

de Aquino n.º 20, em Lisboa, na qualidade de proprietário, solicita parecer de 

enquadramento no PDM relativo ao arranque de 410 oliveiras e 2 azinheiras no 

prédio rústico denominado “Monte Novo”, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o n.º 579/20140528 e inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 

11 da Secção AA, da freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos. -------------------------------  

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

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 17/10/2017. --------------------------------  

  --------- B6 - CERTIDÃO DE DESTAQUE ----------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/23 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 2239 em que António Manuel 

Lourenço Banza, residente na Rua Dr. Álvaro Cunhal n.º 12B, em Aljustrel, e Jorge 

Manuel Lourenço Banza, residente na Rua António Alexandre Raposo n.º 12, em 

Aljustrel na qualidade de comproprietários, solicitam autorização para o destaque de 
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uma parcela de terreno com a área coberta de 75,60 m2 e com a área descoberta de 

79,20 m2 do prédio urbano sito na Rua Infante D. Henrique n.º 39, em Aljustrel, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 4243/20160506 e 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 1325, da freguesia de Aljustrel 

e Rio de Moinhos, ao abrigo do disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto-Lei n.º 

555/99 de 16 de dezembro, na atual redação. -----------------------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 17/06/2017 e 20/10/2017. ----------------------------------  

  --------- B7 - OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2750 em que José Manuel 

Tenente Bernardino, residente no Loteamento da Praça de Touros n.º 1, em Aljustrel, 

requer, em conformidade com o disposto no art.º 88 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 

de dezembro, na atual redação, licença especial para conclusão das obras de 

construção de oficina de serralharia no prédio sito na Zona Industrial, lote 9, 

freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a que se refere o processo de obras n.º 

14/2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pareceres da Divisão Técnica de 22/06/2017 e 20/10/2017. ----------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2000 em que Ruben Emanuel 

Monteiro de Sousa, residente na Rua da Paz n.º 1, em Alfeiria, requer, em 

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

redação, aprovação do projeto de construção de estação de rega para apoio agrícola 

sita na Herdade de Vila Cortes, freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos, a que se 

refere o processo de obras n.º 22/2017. -------------------------------------------------------------  

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

respetivo licenciamento de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 19/10/2017.  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3236 em que Ana Paula de Matos 

Fernandes, residente na Rua Quinta das Rosas n.º 17, em Rinchoa, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na atual 
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redação, aprovação do projeto de reconstrução de moradia, construção de piscina e 

abertura de caminho sita no Monte Novo do Valverde, freguesia de Messejana, a que 

se refere o processo de obras n.º 31/2017. --------------------------------------------------------  

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

condicionado no entanto a abertura do novo acesso ao parecer favorável da CCDR 

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/23 

  --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 910 em que Maria Antónia dos 

Reis Cecília, residente na Rua 5 de Outubro n.º 75, 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 ampliação/alteração de moradia sita na Rua 5 de 

Outubro n.º 75, a que se refere o processo de obras n.º 10/2017. --------------------------  

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

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

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 04/10/2017. -------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/23 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 3876 em que SONAERP - Retail 

Properties, S.A., com sede no Lugar do Espido, em Maia, solicita informação prévia 

da viabilidade de construção de hipermercado sito na Rua de Messejana, em 

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

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

pareceres da Divisão Técnica de 06/10/2016 e 20/10/2017. ----------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/23 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 3989 em que Pirâmide Binária, Lda. 

com sede em Ramal de Beja n.º 3, em Aljustrel, solicita licença para colocação de 

painéis publicitários no prédio sito em Ramal de Beja n.º 2, em Aljustrel. -----------------    

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a colocação dos painéis n.º 2 

e 4, ficando o requerente com o ónus de relocalização dos mesmos quando for 

realizada a programação urbanística da área, que no caso venham a interferir com a 

mesma, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 14/09/2017 e 21/09/2017. --  

  --------- B8 - OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- EMPREITADA DE “EXPANSÃO DA CICLOVIA URBANA DE 

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/23 

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

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

 ---------- Dada a postura injustificada da empresa perante os prazos da empreitada e 

o desenvolvimento dos trabalhos, a Câmara deliberou por unanimidade não receber 

a empreitada (parcial) a título provisório. ------------------------------------------------------------  

  --------- B9 - SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/23 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 15 de setembro de 2017 da Paróquia de São 

João de Negrilhos a solicitar a atribuição de apoio financeiro para fazer face às 

despesas com a realização da Festa em Honra de Santa Margarida que se realizou 

no dia 08 de outubro de 2017. --------------------------------------------------------------------------  

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

150,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/23 

 ---------- Foi presente carta da Secção de Patinagem Artística do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar a concessão de um subsídio extraordinário para fazer face às 

despesas com as deslocações dos atletas e dos treinadores nas participações na 

Taça Alentejo, na Taça APA e na Taça Europa. --------------------------------------------------  

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

500,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/23 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 23/10/2017 da Direção da Sociedade Musical 

de Instrução e Recreio Aljustrelense a solicitar uma comparticipação nas despesas 

das mensalidades do Conservatório Regional do Baixo Alentejo por parte dos 

executantes da Banda Filarmónica. O subsídio pretendido destina-se a comparticipar 

em 50% a mensalidade de sete alunos, executantes da banda no valor de 115,00 € - 

Duarte Filipe Batalha Reis; 115,00 € - Inês Isabel Sebastião Moga; 115,00 € - Tomás 

Marçal Baião; 115,00 € - Tomás Gonçalves Jesuíno; 115,00 € - Francisco Manuel 

Rosário Lopes, para o ano letivo de 2017/2018. --------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade comparticipar em 50% o valor das 

mensalidades devidas pela frequência dos cinco executantes da Banda Filarmónica 

no Conservatório Regional do Baixo Alentejo. ----------------------------------------------------  

  --------- B10 - DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- DESPACHOS ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/23 

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

 ---------- “No uso da competência que me confere o disposto no n.º 3 do artigo 57.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, designo o Senhor Vereador 

Carlos Miguel Castanho Espada Teles, para o exercício das funções de Vice-

presidente da Câmara Municipal de Aljustrel com efeitos a partir desta data. Aljustrel, 

20 de outubro de 2017. O Presidente, a)assinado.” ---------------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/23 

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

 ---------- “No uso da competência que me confere o disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 58.º da lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, determino que o 

Senhor Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles, designado Vice-presidente 

desta Câmara Municipal, exerça funções de Vereador em regime de tempo inteiro, 

com efeitos a partir desta data. Aljustrel, 20 de outubro de 2017. O Presidente, 

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

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/23 

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

 ---------- “No uso da faculdade prevista no n.º 1 do art.º 34.º e n.º 2 do art.º 36.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, determino que, nas faltas e impedimentos do 

Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles, as competências destes sejam 

assumidas pela Sr.ª Vereadora Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira. 

Aljustrel, 20 de outubro de 2017. O Presidente, a)assinado.” ---------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/23 

 ---------- Foi presente o despacho do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  
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 ---------- “No uso dos poderes que me confere o n.º 2 do art.º 36.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, determino que para o exercício das funções que me estão 

legalmente cometidas, me farei coadjuvar pelos Vereadores executivos, nas funções 

abaixo discriminadas:  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vereador Carlos Miguel Castanho Espada Teles: -------------------------------------  

 ---------- Gestão de recursos humanos----------------------------------------------------------------  

 ---------- Cultura e património histórico ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Museus e arquivo históricos ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Substituto legal do presidente, investido de todos os poderes, próprios ou 

delegados, que cabem ao presidente, nas faltas e impedimentos deste -------------------  

 ---------- Mercado Municipal ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Turismo --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Licenciamentos transferidos do governo civil nos termos do Decreto-lei 

nº310/2002 de 18 de Dezembro -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Licenças, matriculas, livretes e transferências de propriedade e respectivos 

averbamentos, exames, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos 

nos casos legalmente previstos ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feiras municipais e mercados ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Inventário, cadastro e registo dos bens móveis e imóveis ---------------------------  

 ---------- Seguros --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Finanças e contabilidade ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aquisição de bens e serviços – inclui a aprovação do programa de concurso 

do caderno de encargos e adjudicação dentro dos limites estabelecidos na lei para o 

presidente da Câmara ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Armazém ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fiscalização Municipal -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Executar as Opções do Plano e Orçamentos aprovados, bem como aprovar 

as suas alterações -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Autorizar tanto a realização como o pagamento de despesas orçamentais, 

nos mesmos termos em que a lei o permite ao Presidente da Câmara ---------------------  

 ---------- Cobranças e arrecadação de receitas -----------------------------------------------------  
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 ---------- Outorgar contratos de qualquer natureza e valor nos mesmos termos em que 

a lei o permite ao Presidente da Câmara -----------------------------------------------------------  

 ---------- Assinar e visar a correspondência com destino a quaisquer entidades ou 

organismos, nas matérias supra referidas ----------------------------------------------------------  

 ---------- Promover a publicação de editais, nas matérias supra referidas. -----------------  

 ---------- Em termos da Organização dos Serviços Municipais, a microestrutura 

envolvida é: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Divisão Administrativa e de Recursos Humanos ---------------------------------------  

 ---------- Taxas e Licenças -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Recursos Humanos ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Unidade de Gestão Financeira --------------------------------------------------------------  

 ---------- Contabilidade ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tesouraria ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Património ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contratação Pública, Aprovisionamento e Armazém ---------------------------------  

 ---------- Divisão Técnica ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mercados e Feiras ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ambiente – Cemitério --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Unidade de Cultura, Património e Turismo ----------------------------------------------  

 ---------- Secção Administrativa -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cultura ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Património ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Turismo --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador, nas matérias supra referidas, fica com Delegação ou 

Subdelegação de competências, conforme os casos, investido de todos os poderes 

necessários e convenientes para o seu exercício e para desenvolver a eficácia e 

assegurar o pleno aproveitamento dos Serviços Municipais e respetivos recursos 

humanos e materiais. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ação Social  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Educação e ensino -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Juventude -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- CAIM  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Habitação social  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assinar e visar a correspondência com destino a quaisquer entidades ou 

organismos, nas matérias supra referidas. ---------------------------------------------------------  

 ----------  Promover a publicação de editais, nas matérias supra referidas. -----------------  

 ---------- Em termos da Organização dos Serviços Municipais, a microestrutura 

envolvida é: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gabinete de Ação Social e Saúde ----------------------------------------------------------  

 ---------- Gabinete de Educação ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gabinete de Apoio ao Associativismo e Juventude ------------------------------------  

 ---------- A Vereadora, nas matérias supra referidas, fica com Delegação ou 

Subdelegação de competências, conforme os casos, investido de todos os poderes 

necessários e convenientes para o seu exercício e para desenvolver a eficácia e 

assegurar o pleno aproveitamento dos Serviços Municipais e respetivos recursos 

humanos e materiais. Aljustrel, 20 de outubro de 2017. O Presidente, a)assinado.”----  

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

  --------- PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/23 

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

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

 ---------- “Tendo em atenção que, nos termos do Acordo de Colaboração celebrado 

entre a Direção Regional de Educação do Alentejo, o Instituto de Segurança Social e 

a Câmara Municipal de Aljustrel é da competência desta última a contratação de 

pessoal não docente para os Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar do 

concelho, e tendo em consideração as verbas afetadas ao recrutamento de 

trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na modalidade de Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas por Tempo Determinado, proponho, em conformidade com o 

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

à abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo determinado, pelo período de 1 ano, para ocupar um 
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posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de 

Assistente Operacional – Ação Educativa. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

Jardins de Infância do concelho; ----------------------------------------------------------------------  

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

autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção Geral da Qualificação 

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

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

 ---------- Nenhum trabalhador solicitou mobilidade para o Município de Aljustrel, nesta 

área. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida e que, face ao 

relevante interesse público da atividade em questão e à carência de recursos 

humanos neste sector de atividade, apenas em caso de impossibilidade de ocupação 

dos postos de trabalho, é que se procede ao recrutamento de trabalhadores com 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem 

relação jurídica de emprego público previamente estabelecida; ficando sempre 

garantida a prioridade na ocupação do posto de trabalho, por pessoal vinculado à 

funções pública ou colocado em situação de mobilidade especial. --------------------------  

 ---------- c) Os encargos com o recrutamento em causa encontram-se previstos no 

Orçamento para 2017;  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 

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

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo determinado, pelo período de 1 ano, para ocupar um posto de trabalho do 

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

Ação Educativa, e os que se mostrem necessários no prazo de 18 meses, nos 

termos do disposto no artigo 46º da Portaria n.º83-A/2009, de 22 de janeiro.” -----------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------   

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

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

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

Manchez Alves Barata, residente na Rua 25 de Abril n.º 69, 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 Mariana Manchez Alves 

Barata e Quévin Miguel Barata Guerreiro com a validade de 1 ano. ------------------------  

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

Manchez Alves Barata e respetivo agregado familiar. -------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/23 

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

Carolina Pereira, 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 Mariana Mariana Carolina 

Pereira, José Ângelo Garcia, Ana Maria Pereira Garcia e Vânia Pereira Garcia com a 

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

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

Carolina Pereira e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/23 

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

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

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria Alice Capeta Gomes 

e  Diana Sofia Gomes Fragoso com a validade de 1 ano. --------------------------------------  

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

Carolina Pereira e respetivo agregado familiar. ---------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/23 

 ---------- Foi presente informação dos serviços comunicando a listagem de todos os 

contratos de prestação de serviços, os quais não ultrapassam o montante de 
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5.000,00 €, celebrados no mês de setembro do ano 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. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/23 

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

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

 ---------- “Aprovo a 17.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, 17 de outubro de 2017 O 

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

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

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

 ---------- 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 17:30 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. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL, 24 DE OUTUBRO DE 2017 
 
 

 
PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ___________________________________________________ 
 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


