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- ATA N.º 7/2018 - 

 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 - Proposta de Alteração do Mapa de Pessoal ---------------------------------------  

 ---------- B2 - Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários ----------  

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

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

 ---------- B4 - Arranque de oliveiras e azinheiras ---------------------------------------------------  

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

 ---------- B6 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Subsídios ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B8 - 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-01/07 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 59 da Tesouraria, referente ao dia vinte e 

sete do mês de março do ano de dois mil e dezoito, que regista um saldo em 

dinheiro no valor de 797.136,36 € (Setecentos e noventa e sete mil cento e trinta 

e seis euros e trinta e seis cêntimos).  -----------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL -------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/07 

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

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

 ---------- “Face à publicação da Lei n.º112/2017, de 29 de dezembro, numa altura em 

que já se encontrava aprovada a proposta de Mapa de Pessoal para vigorar em 

2018, e por forma a que se possa proceder à regularização extraordinária dos 

vínculos precários de pessoas que exercem funções correspondentes a 

necessidades permanentes dos serviços, torna-se necessário proceder à alteração 

do Mapa de Pessoal em vigor.  ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, propõe-se ao abrigo do disposto no artigo 29º da Lei n.º35/2014, de 

20 de junho e do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a seguinte 

alteração para aprovação da Câmara Municipal e posterior apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal: -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Criação de um lugar de Técnico Superior (Educação) – a preencher por 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, nos Serviços 

de Apoio à Gestão Municipal; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de dois lugares de Assistente Operacional (Serviços Gerais), a 

preencher por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, 

na Divisão de Desportos e Equipamentos; ---------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Eletricista), a preencher 

por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, na Divisão 

Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Coveiro), a preencher por 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, na Divisão 

Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas 

pesadas e veículos especiais), a preencher por Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por tempo indeterminado, na Divisão Técnica. ----------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Pedreiro), a preencher por 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, na Divisão 

Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Calceteiro), a preencher 

por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, na Divisão 

Técnica.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração ao 

Mapa de Pessoal e submetê-la à Assembleia Municipal para que esta a possa 

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

 ---------- B2 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS 

VÍNCULOS PRECÁRIOS--------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/07 

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

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

 ---------- A publicação da Lei n.º112/2017, de 29 de dezembro estabelece o Programa 

de Regularização Extraordinária dos vínculos precários das pessoas que exerçam ou 
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tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes de, entre 

outras entidades públicas, autarquias locais, sem vinculo jurídico adequado. -----------  

 ---------- No caso das autarquias locais, o reconhecimento das situações de exercício 

de funções que correspondam a necessidades permanentes dos serviços e cujo 

vínculo jurídico é inadequado é efetuado pelo órgão executivo. -----------------------------  

 ---------- Neste sentido, proponho, ao abrigo do disposto na Lei n.º112/2017, de 29 de 

dezembro, que a Câmara Municipal reconheça que o exercício de funções abaixo 

indicadas, correspondem a necessidades permanentes dos serviços e sem vínculo 

jurídico adequado: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Técnico Superior de Educação - Funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 

natureza técnica e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão na área da 

Educação; elaboração de pareceres e projetos e execução de atividades diversas na 

área da Educação; realização de atividades de animação na Biblioteca Municipal, de 

atividades específicas destinadas à comunidade escolar e no âmbito do projeto 

AnimaSénior. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Técnico Superior de Serviço Social - Funções consultivas, de estudo, 

planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de 

natureza técnica e ou científica que fundamentam e preparam a decisão no Gabinete 

de Ação Social e Saúde; elaboração de pareceres e projetos na área social. 

Representar o Município de Aljustrel na CPCJ de Aljustrel. -----------------------------------  

 ----------  - 1 Técnico Superior de Direito - Realiza estudos e outros trabalhos de 

natureza jurídica, conducentes à definição e concretização das políticas do 

município. Elabora pareceres e informações sobre a interpretação e aplicação da 

legislação, bem como normas e regulamentos internos. Recolhe, trata e difunde 

legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao serviço em que 

está integrado. Assegura o funcionamento do Julgado de Paz, apoiando e 

secretariando o Juiz de Paz. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (serviços gerais), para a Unidade de Cultura 

Património e Turismo, nomeadamente para assegurar a limpeza dos vários 

equipamentos culturais. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - 1 Assistente Operacional (serviços gerais), para a Divisão de Desporto e 

Equipamentos, para assegurar a limpeza e conservação das instalações do Jardim 

Público; colaborar nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e 

conservação de equipamentos; auxiliar a execução de cargas e descargas; realizar 

tarefas de arrumação e distribuição; executar outras tarefas simples, não especificas, 

de caracter manual e exigindo principalmente esforços físicos e conhecimentos 

práticos, igualmente no Jardim Público. -------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (serviços gerais), para a Divisão de Desporto e 

Equipamentos, para assegurar a limpeza e conservação das instalações do Estádio 

Municipal, colaborar nos trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e 

conservação de equipamentos; auxiliar a execução de cargas e descargas; realizar 

tarefas de arrumação e distribuição; executar outras tarefas simples, não especificas, 

de caracter manual e exigindo principalmente esforços físicos e conhecimentos 

práticos, igualmente no Estádio Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (rececionista) – para assegurar o funcionamento 

da Portaria do Centro Escolar, nomeadamente controlar as entradas e saídas, 

prestar informação, entre outras funções. -----------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (rececionista) – controlar a entrada nos diversos 

serviços municipais a funcionar no Edifício dos Paços do Concelho, acolher o público 

e prestar informações diversas, entre outras funções. ------------------------------------------  

 ---------- - 3 Assistente Operacionais (pedreiros) – Exerce as seguintes funções: com 

base nas instruções de serviço, aparelhar pedra em grosso; executar alvenaria de 

pedra, tijolo ou blocos de cimento, podendo também fazer o respetivo reboco; 

proceder ao assentamento de manilhas, tubos e cantarias; executar muros e simples 

estruturas simples, com ou sem armaduras, podendo também encarregar-se de 

montagem de armaduras muito simples; executar outros trabalhos similares ou 

complementares dos descritos; instruir ou supervisionar o trabalho dos aprendizes ou 

serventes que lhe sejam afetos. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (calceteiro) - Reveste e repara pavimentos, 

justapondo e assentando paralelepípedos, calçada à portuguesa, entre outros; 

prepara a caixa, procedendo ao nivelamento e regularização do terreno; providencia 

a drenagem e escoamento das águas; entre outras funções. ---------------------------------  
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 ---------- - 1 Assistente Operacional (pintor) - Aplica camadas de tinta, verniz ou outros 

produtos afins, principalmente sobre superfícies de estuque, reboco, madeira e 

metal, para as proteger; verifica a qualidade do trabalho produzido; cria 

determinados efeitos ornamentais, quando necessário; assenta e substitui vidros e 

forra paredes, lambris e tetos com papel pintado; é responsável pelos equipamentos 

sob a sua guarda e pela correta utilização, procedendo, quando necessário, à 

manutenção e reparação dos mesmos, entre outras funções. --------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (mecânico) - deteta avarias mecânicas, repara, 

afina, monta e desmonta os órgãos de viaturas ligeiras e pesadas a gasolina ou a 

diesel, bem como outros equipamentos motorizados ou não; executa outros 

trabalhos de mecânica geral; afina, ensaia e conduz em experiência as viaturas 

reparadas, faz a manutenção e controlo de máquinas e motores. ---------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacionais (jardinagem) - Cultiva flores, árvores, arbustos 

ou outras plantas e semeia relvados em parques ou jardins públicos, sendo o 

responsável por todas as operações inerentes ao normal desenvolvimento das 

culturas e à sua manutenção e conservação; procede à limpeza e conservação dos 

arruamentos e canteiros; sacha, monda, aduba, rega e, quando necessário, poda e 

aplica herbicidas ou pesticidas; procede igualmente à sementeira, plantação, 

transplantação, enxertia, rega, proteção contra intempéries e tratamento 

fitossanitários, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (eletricista) - Instala, conserva e repara circuitos e 

aparelhagem elétrica; determina a posição e instala órgãos elétricos, tais como 

quadros de distribuição, caixas de fusíveis e de derivação, contadores, interruptores 

e tomadas, dispõe e fixa os condutores ou corta, dobra e assenta adequadamente 

calhas e tubos metálicos, plásticos, colocando os fios no seu interior, entre outras 

funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 1 Assistente Operacional (coveiro) - Proceder à abertura e aterro de 

sepulturas, ao depósito e ao levantamento de restos mortais e cuidar do setor do 

cemitério que lhe esta atribuído. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 2 Assistentes Operacionais (condutores de máquinas pesadas e veículos 

especiais) - conduzir máquinas pesadas de movimentação de terras ou gruas ou 

veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo, manobrando também 
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sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das viaturas; zelar pela 

conservação e limpeza das viaturas; verificar diariamente os níveis de óleo e água e 

comunicar as ocorrências anormais detetadas nas viaturas e poder conduzir outras 

viaturas ligeiras ou pesadas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 2 Assistente Operacionais (cantoneiros de Limpeza) – exercício de funções 

na equipa de recolha de lixo.” --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi entregue pelos Senhores Vereadores a seguinte declaração de voto: ------  

 ---------- “Os vereadores da CDU votam favoravelmente à proposta apresentada, 

alertado para a necessidade de garantir que todos os trabalhadores que estejam em 

condições de serem abrangidos pelo programa de regularização extraordinário dos 

vínculos precários, o sejam, sendo que consideramos ser de especial relevância o 

caso dos auxiliares de ação educativa, atendendo à especificidade das suas funções 

e ao número elevado de anos em que se encontram a desempenhar estas funções 

numa situação de precaridade.” -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente referiu que o executivo está sensível a essa questão, e que 

esta não é uma proposta fechada, podendo ainda a serem abertos futuramente 

lugares para essa categoria. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/07 

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua 31 de Janeiro 

e Avenida 1.º de Maio, em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------  

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

89.º do DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, notificar os proprietários do prédio sito na 

Rua 31 de Janeiro e Avenida 1.º de Maio, em Aljustrel para, num prazo de 180 dias, 

a contar da notificação, proceder à execução dos trabalhos necessários à resolução 

dos problemas apontados no auto de vistoria a fim de impedir situações de risco para 

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

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem os 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, na atual redação, será instaurado por esta Câmara Municipal o 

competente processo de contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, 

de 27 de outubro, na sua atual redação, a que corresponde a coima graduada de 

500 euros a 100 000 euros (n.º 4 do art. 98.º); ----------------------------------------------------  

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

dezembro, na sua atual redação, no qual se estabelece que o desrespeito dos atos 

administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da legalidade 

urbanística constitui crime de desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código 

Penal, imputável aos respetivos infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel 

apresentará, em consonância com esta imposição legal, queixa às autoridades 

judiciais, pela prática do Crime de Desobediência, por parte dos ora notificados.  -----  

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

 ---------- Foi presente o auto de vistoria efetuada ao prédio sito na Rua da Igreja n.º 8 

- A, em Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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, notificar o proprietário do prédio sito na 

Rua da Igreja n.º 8 - A, em Messejana para, num prazo de 90 dias, a contar da 

notificação, proceder à execução dos trabalhos necessários à resolução dos 

problemas apontados no auto de vistoria (iminente derrocada do muro) a fim de 

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

 ---------- A Câmara deliberou ainda que se notifiquem o proprietário que: -----------------  

 ---------- - Se não concluir as referidas obras no prazo estipulado para o efeito, pode a 

Câmara Municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução 

imediata nos termos do disposto no n.º 1 do art. 91.º do já referido diploma legal ou; -  

 ---------- - 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, na atual redação, será instaurado por esta Câmara Municipal o 

competente processo de contraordenação, nos termos e trâmites do DL n.º 433/82, 

de 27 de outubro, na sua atual redação, a que corresponde a coima graduada de 

500 euros a 100 000 euros (n.º 4 do art. 98.º); ----------------------------------------------------  
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 ---------- - E que, face ao estipulado no n.º 1 do art.º 100.º DL n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, no qual se estabelece que o desrespeito dos atos 

administrativos que determinem qualquer das medidas de tutela da legalidade 

urbanística constitui crime de desobediência, nos termos do art.º 348.º do Código 

Penal, imputável aos respetivos infratores, a Câmara Municipal de Aljustrel 

apresentará, em consonância com esta imposição legal, queixa às autoridades 

judiciais, pela prática do Crime de Desobediência, por parte dos ora notificados.  ------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/07 

  --------- Foi presente informação referindo que o edifício sito na Rua do Alecrim n.º 5, 

em Ervidel, do qual são proprietários/herdeiros conhecidos Afonso Domingos Mourão 

Gageiro e José Mourão da Silva - Cabeça de Casal da Herança, se encontra em 

estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde pública e para a segurança 

das pessoas aquando da vistoria realizada em julho de 2016 e, verificando-se que o 

seu estado de degradação se agravou nestes últimos invernos, pelo que se propõe 

que o Sr. Presidente coloque à consideração da Câmara o presente processo para 

que aquela delibere que os serviços técnicos façam nova vistoria para determinar da 

realização, ou não, de obras de conservação necessárias à correção de más 

condições de segurança do edifício, ou demolição nos termos do disposto no n.º 2 e 

3 do Art.º 89.º e n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, na sua atual redação. ----  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização da vistoria ao 

prédio; nomear os técnicos - Arquiteta Judite Aiveca; Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal 

Municipal Luis Palma para a feitura da mesma e notificar os proprietários/herdeiros 

conhecidos da data da sua realização. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS E AZINHEIRAS -----------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 951 em que António Martins das 

Dores, residente na Rua Manuel da Fonseca n.º 79, em Ermidas Sado, na qualidade 

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

60 oliveiras e 30 azinheiras nos prédios rústicos denominados “Monte do Outeiro”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 1454/20180215 e 

inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 72 da Secção C e  “Herdade do Monte do 

Outeiro” descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 
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130/19860716 e inscrito na respetiva matriz sob o Artigo 14 da Secção C, ambos 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 14/03/2018. -------------------------------------  

 ---------- Foi entregue pelos Senhores Vereadores da CDU a seguinte declaração de 

voto: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A CDU votou favoravelmente o parecer da técnica, Judite Aiveca, no qual se 

conclui que o pedido de autorização para arranque de azinheiras apresentado 

à Câmara Municipal de Aljustrel, deve ser dirigido ao  ICNF,  entidade  a quem 

compete avaliar do enquadramento legal e da adequação da referida pretensão às 

exigências legais. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto a CDU, não pode deixar de expressar nesta declaração de voto, 

a sua grande preocupação, face a esta pretensão. Estamos a falar de um pedido 

para abate de um número significativo de azinheiras.  ------------------------------------------  

 ---------- Como é do conhecimento geral, o sobreiro e a azinheira, são espécies de 

grande valor ambiental, cultural e económico, reconhecidos na Lei de Base da 

Floresta e reforçados pelo Decreto - Lei nº 169/2001 de 25 de Maio, que lhes veio 

consagrar um estatuto legal de proteção. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Estas duas espécies, e este sistema agro-florestal, indissociáveis da 

paisagem e da cultura alentejana, desempenham um relevante papel ambiental, 

tanto a nível da conservação da natureza como dos solos, da regulação dos ciclos 

hidrológicos, e da própria qualidade da água que é fundamental  proteger. --------------  

 ---------- Por outro lado, a relevância económica inegável destas duas espécies, 

nomeadamente a do sobreiro derivado à cortiça, tanto à escala regional como 

nacional, deve-nos levar a tudo fazer, para desenvolver e valorizar  mais o montado 

e a atividade corticeira. Esta atividade, é não só, geradora de emprego, como ocupa 

um lugar relevante nas exportações do setor florestal. Por seu lado, a azinheira, se 

bem que com menos pujança, não deixa de ter um papel económico muito 

interessante que pode e deve ser mais explorado, nomeadamente para a 

alimentação animal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A CDU considera portanto, que a pretensão de arranque destes sobreiros e 

azinheiras, não representa nenhum interesse excecional para a economia local, 
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regional ou nacional e terá danos ambientais profundos, agravados ainda pelos 

impactos ecológicos decorrentes da reconversão desta área de montado com olival 

intensivo. A CDU pensa que esta pretensão, não tem suporte nas “exceções” 

previstas no nº2, do Artigo 2, do Decreto Lei, 169/2001 de 25 de Maio que visa a 

Proteção do sobreiro e da Azinheira.” ----------------------------------------------------------------  

 ---------- PLANTAÇÃO DE OLIVEIRAS --------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1049 em que José João 

Santinhos, residente na Aldeia do Rouquenho, Caixa Postal n.º 10, em Ferreira do 

Alentejo, solicita parecer de enquadramento no PDM relativo à plantação de 19.000 

oliveiras no prédio rústico denominado “Courela da Casinha”, inscrito na matriz sob o 

Artigo 19 da Secção A e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel 

sob o n.º 94/19860402, 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 22/03/2018. -------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 2269 em que André Pereira de 

Oliveira Felício, residente na Rua de Olivença n.º 44-A, 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 da arquitetura para construção de moradia unifamiliar, 

sito no Loteamento do Malpique, lote 3, em Aljustrel, a que se refere o processo de 

obras n.º 24/2017. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

respetivo licenciamento de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 23/03/2018.  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/07 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 1177 em que J. Banza, com sede 

na Rua Marquês de Pombal  s/n.º, em Montes Velhos, requer, em conformidade com 

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

enquadramento no PDM dos seguintes prédios: “Monte Branco”, “Cabeça Ruiva” e 

“Assarias”,  sitos na freguesia de Aljustrel e Rio de Moinhos. ---------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade mandar certificar o constante no PDM, 

de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 21/03/2018. --------------------------------  

 ---------- B6 - OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE CONDUTA ADUTORA AO 

CARREGUEIRO E RESERVATÓRIO” -------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/07 

 ---------- Foi presente o Plano de Segurança e Saúde da empreitada em título. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar parcialmente o Plano de 

Segurança e Saúde referente à empreitada em título. ------------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “QUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO 

MALACATE VIPASCA” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/07 

 ---------- Foi presente o auto de trabalhos a menos da empreitada em título no valor 

de 793,98 € + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o auto de trabalhos a menos 

no valor de 793,98 € + IVA referente à empreitada em título. ---------------------------------  

 ---------- B7 - SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- NAMA - NORMAS DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO ---------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/07 

 ---------- Foi presente adenda à proposta de apoios financeiros no âmbito do NAMA - 

Normas de Apoio ao Movimento Associativo, para o ano de 2018 para as entidades - 

Sociedade Recreativa de Rio de Moinhos, Sport Clube Mineiro Aljustrelense e Grupo 

Desportivo Messejanense. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta de apoio financeiro 

a conceder no ano de 2018 às entidades supras identificadas, no âmbito das Normas 

de Apoio ao Movimento Associativo. -----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente e-mail datado de 26 de fevereiro de 2018 da Paróquia de São 

Salvador a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com a 

realização da Festa em Honra de Nossa Senhora das Dores que se realiza no dia 08 

e 11 de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio no valor de  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/07 

 ---------- Foi presente carta da Sociedade Recreativa Vicente Anes a solicitar apoio 

financeiro para fazer face às despesas com a realização do Baile da Pinha que se 

realiza no próximo dia 31 de março. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/07 

 ---------- Foi presente carta datada de 19/03/2018 do Alvorada Futebol Clube a 

solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às despesas com o Baile da 

Pinha, que se realiza dia 31 de março. --------------------------------------------------------------   

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

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

 ---------- B8 - DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/07 

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

Isabel Vitorino Gonçalves, residente na Rua João de Deus n.º 55-A, em Aljustrel. -----  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Rute Isabel Vitorino 

Gonçalves e Mafalda Filipa Goncalves Madeira com a validade de 1 ano. ----------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social Rute Isabel 

Vitorino Gonçalves e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------  

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

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

Manuel Simão Amaro, residente na Rua Luis de Camões n.º 16, na Corte Vicente 

Anes. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Olinto Manuel Simão Amaro 

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



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º 7 /2018  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 28 DE MARÇO DE 2018  
76 

 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Olinto Manuel 

Simão Amaro. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/07 

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

Barão Flores, residente no Monte do Santinho, em Aljustrel. ---------------------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Hermínio Barão Flores, 

Almerinda Garcia da Silva, Catarina Silva Flores, Jesus da Silva Flores, Hermínio da 

silva Flores e Maria Manuela da Silva Flores com a validade de 1 ano. -------------------  

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

Barão Flores e respetivo agregado familiar. -------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/07 

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

Guerreiro, residente na Travessa do Largo n.º 3, em Rio de Moinhos. ---------------------  

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Rui Pereira Guerreiro, 

Francisco Pereira Ramos Guerreiro, Romana Isabel Pereira Ramos Guerreiro, Élio 

Santiago Pereira Ramos Guerreiro, Micael Ramos Guerreiro e Águeda Moreira 

Pereira Ramos Guerreiro com a validade de 1 ano. ---------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Rui Pereira 

Guerreiro e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------------  

 ---------- PROPOSTAS ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vereador dos Recursos Humanos apresentou duas propostas, que 

a seguir se transcrevem, justificando-as com a necessidade de fazer face à provável 

aposentação de alguns funcionários, nomeadamente nas áreas da tesouraria e dos 

transportes: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Tendo em atenção o volume e a complexidade do trabalho na Tesouraria da 

Câmara Municipal de Aljustrel, e que a Autarquia não dispõe de um Técnico Superior 

com formação em Gestão Financeira neste serviço, atendendo ainda às competência 

de uma Autarquia Local nesta matéria, tornar-se necessário proceder-se ao 

recrutamento de um Técnico Superior para este serviço. --------------------------------------  
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 ---------- Atendendo às verbas afetas 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 

Indeterminado, proponho, em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto-

Lei n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior de 

Gestão Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 

serviços; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 2018;  -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 indeterminado, para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior de Gestão Financeira.” ------------  

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

João Mestre e Pedro Amieiro, aprovar a proposta. ----------------------------------------------  

 ---------- Foi entregue pelos Senhores Vereadores a seguinte declaração de voto: -----  

 ---------- “Os vereadores eleitos pela CDU abstêm-se na proposta de abertura de 

procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, na categoria de técnico superior de gestão financeira, pelas 

razões que passam a enumerar: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Consideram que numa primeira fase se deveria abrir este concurso por 

tempo determinado, como proposto pelo executivo no caso do concurso para 

Motorista de Transportes Coletivos; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Por o executivo não apresentar a razões para a necessidade imediata 

para a colocação de um novo recurso, uma vez que não referiu a certeza de vir a 

acontecer, num futuro próximo a aposentação de um quadro do município nesta 

área.” --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/07 

 ---------- “Tendo em consideração o facto dos Motoristas de Transportes Coletivos 

pertencentes ao Mapa de Pessoal do Município de Aljustrel estarem próximos da 

idade limite para condução deste tipo de transportes, 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 
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para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Assistente Operacional – Motorista de Transportes Coletivos. --------------  

 ---------- 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 

serviços de transportes, nomeadamente os transportes escolares; -------------------------  

 ---------- 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 2018; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – Motorista de 

Transportes Coletivos.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta. --------------------------  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-23/07 

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

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

 ---------- “Tendo em consideração a aprovação da candidatura feita pelo Município de 

Aljustrel ao IEFP, com vista à criação de um Gabinete de Inserção Profissional; 

atendendo às verbas afetas 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 a Termo 

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

n.º209/2009, de 3 de Setembro, que procede à adaptação à administração 

autárquica do disposto na Lei n.º12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que se proceda à 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público a termo resolutivo incerto, pelo período durante o qual o IEFP 

autorizar o funcionamento do GIP, incluindo eventuais renovações do projeto, para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Técnico Superior (Animado do GIP) com fundamento na alínea i) do 

n.º1 do artigo 57º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 

n.º35/2014, de 20 de junho: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; ----------------------------------------------------  

 ---------- 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 
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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 2018;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 a termo 

resolutivo incerto, para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta 

Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior (Animador do GIP).” ----------------  

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

 ---------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALJUSTREL E A ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO JOÃO 

DE NEGRILHOS -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-24/07 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a minuta do protocolo em título que 

tem como objeto estabelecer as condições segundo as quais o Município de Aljustrel 

apoia a Associação de Solidariedade Social de São João de Negrilhos na 

prossecução do projeto de ampliação das suas instalações. ----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Município de Aljustrel e a Associação de 

Solidariedade Social de São João de Negrilhos. --------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/07 

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

 ---------- “Nos termos do disposto nos números 4 e 12 do art.º 49.º da Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2017, “A celebração ou 
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renovação de contrato de aquisição de serviços é obrigatoriamente comunicada, no 

prazo de 30 dias contados da assinatura do contrato à Câmara.” ---------------------------  

 ----------  - Ajuste Direto - Prestação de Serviços, na Modalidade de Avença, de um 

Técnico Superior em Nutrição – adjudicado a Mafalda das Neves Guerra em 

28/02/2018 pelo valor de 12.000,00 euros + IVA (Contrato em 09/09/2018); -------------  

 ---------- 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 10:45 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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