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- ACTA N.º 24/2010 - 

 
 ---------- Aos dois dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dez, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Câmara 

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

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

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

 ---------- Vereadores:  -------------------------- ------- Manuel Francisco Colaço Camacho  

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

 ----------  ----------------------------------------------------- Manuel Joaquim Martins Frederico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 - Obras Particulares ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Zona Industrial de Aljustrel - Agendamento de Hasta Pública ----------------  

 ---------- B5 - Hasta pública - Zona Industrial de Messejana ------------------------------------  

 ---------- B6 - Proposta de Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais ---------------------  

 ---------- B7 – Subsídios -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 24 /2010  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2010  
266 

 

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR --- ---------------------------------  

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

 ---------- A acta 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-01/24 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 228 da Tesouraria, referente ao dia trinta do 

mês de Novembro do ano de dois mil e dez, que regista um saldo em dinheiro no 

valor de 664.552,16 € (Seiscentos e sessenta e quatro mil quinhentos e 

cinquenta e dois euros e dezasseis cêntimos ).  ----------------------------------------------  

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

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

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE MONTES 

VELHOS/ALDEIA NOVA – ARRANJOS URBANÍSTICOS NA E.M. 527” ------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/24 

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

 ---------- “Tendo a Câmara Municipal deliberado, na sua reunião de 19/05/2010, 

aprovar o projecto, a memória descritiva, o plano de segurança e saúde, o plano de 

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, as medições, o mapa 

de trabalhos, o orçamento, o programa de concurso, o caderno de encargos, a 

constituição do júri e a aplicação do procedimento de concurso público determino o 

lançamento do mesmo. Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto 

no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à 

consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 26 de Novembro de 2010. O 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  
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  --------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE RIO DE MOINHOS – 

ARRANJOS URBANÍSTICOS NA RUA DAS ESCOLAS” --------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/24 

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

 ---------- “Tendo a Câmara Municipal deliberado, na sua reunião de 19/05/2010, 

aprovar o projecto, a memória descritiva, o plano de segurança e saúde, o plano de 

prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, as medições, o mapa 

de trabalhos, o orçamento, o programa de concurso, o caderno de encargos, a 

constituição do júri e a aplicação do procedimento de concurso público determino o 

lançamento do mesmo. Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto 

no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à 

consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 26 de Novembro de 2010. O 

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/24 

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

 ---------- “Aprovo as peças anexas è presente informação. Nos termos do disposto no 

n.º 4 do art.º 50.º do CCP deverão as mesmas serem juntas às peças do 

procedimento que se encontram patentes para consulta e serem imediatamente 

notificados todos os interessados que as tenham adquirido. Submeta-se o presente 

despacho à consideração da Câmara para ratificar, nos termos do disposto no n.º 3 

do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, Aljustrel, 17 

de Novembro de 2010. O Presidente a) assinado.” ----------------------------------------------  

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

  --------- CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DO CINE-

ORIENTAL” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/24 

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

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 61.º do CCP deverão ser notificados do 

presente facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 29 de Novembro de 2010. O Presidente a) assinado.” -----------  

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

  --------- CONCURSO PÚBLICO – EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL COBERTA” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC- 06/24 

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

 ---------- “Nos termos do n.º 4 do art.º 61.º do CCP deverão ser notificados do 

presente facto todos aqueles que tenham adquirido as peças do procedimento. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 22 de Novembro de 2010. O Presidente a) assinado.” -----------  

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

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

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

 ---------- “Aceitam-se as presentes listas de erros e omissões, nos termos do disposto 

no n.º 5 do art.º 61.º do CCP. Notifiquem-se os interessados do presente facto, tal 

como da nova data para apresentação das propostas.  Submeta-se o presente 

despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara para ratificar. Aljustrel, 22 

de Novembro de 2010. O Presidente a) assinado.” ----------------------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/24 

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

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

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

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 30 de Novembro de 2010. O Vice-Presidente a) assinado.” ----  

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

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- 13.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ----  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/24 

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

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

 ---------- “Aprovo a 13.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 68.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, à consideração da Câmara 

para ratificar. Aljustrel, 30 de Novembro de 2010. O Vice-Presidente a) assinado.” ----  

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

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

  --------- B2 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- ---------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/24 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

38/2010, de que é titular Maria Fernanda Camacho Virtuoso Serrado, que se 

encontra em conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 

26/11/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/24 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 

52/2010, de que é titular Francisco Maria da Silva, que se encontra em 

conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 26/11/2010. -------------  

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

  --------- DEMOLIÇÃO ----------------------------- --------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/24 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 384 em que Francisco Maria da 

Silva, residente na Urbanização Horta das Meninas lote 11, 4º C, em Vila Real de 

Santo António, solicita licença para demolir o prédio sito na Rua Infante D. Henrique 

n.º 53, em Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o projecto de demolição de 

acordo com o parecer da Divisão Técnica de 26/11/2010. -------------------------------------  

  --------- B3 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- -------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA DE  MONTES VELHOS” -  
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 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/24 

 ---------- Foi presente para apreciação e aprovação o Documento Integrador da 

Intervenção referente à empreitada em título. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Documento Integrador de 

Intervenção referente à empreitada de “Requalificação Urbana de Montes Velhos”. ---     

 ---------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA DE  RIO DE MOINHOS” -  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/24 

 ---------- Foi presente para apreciação e aprovação o Documento Integrador da 

Intervenção referente à empreitada em título. -----------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Documento Integrador de 

Intervenção referente à empreitada de “Requalificação Urbana de Rio de Moinhos”.--  

  --------- B4 - ZONA INDUSTRIAL DE ALJUSTREL - AGENDAMENTO DE HA STA 

PÚBLICA ------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente propôs que a Câmara revogue a deliberação tomada em 

reunião ordinária de 02/12/2009 referente à suspensão da venda do lote n.º 6 da 

Zona Industrial de Aljustrel e abrir inscrições para a venda em hasta pública dos lotes 

livres no loteamento em título. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade revogar a deliberação em causa e abrir 

inscrições até às 17,30 horas do dia 10 de Dezembro para a venda, em hasta 

pública, a realizar no dia 15 de Dezembro pelas 11,00 horas. --------------------------------  

  --------- B5 - HASTA PÚBLICA - ZONA INDUSTRIAL DE MESSEJANA --- --------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/24 

 ---------- À hora indicada deu-se início à hasta pública para venda de lotes do 

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

 ----------  - O lote n.º 10 a Milene Isabel Rafael Charneco pelo valor de 2.369,29 €, 

sujeitando-se a mesmo às condições e indicações fixadas no Regulamento de Venda 

dos Lotes da Zona Industrial de Messejana. -------------------------------------------------------  

  --------- B6 - PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/24 

 ---------- Foi presente a proposta do Sr. Presidente do seguinte teor: -----------------------  
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 ---------- “O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro estabelece um novo 

enquadramento jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais. -----------  

 ---------- De acordo com o diploma atrás mencionado, a organização, a estrutura e o 

funcionamento dos serviços da administração autárquica devem orientar-se pelos 

princípios da unidade e eficácia da acção, da aproximação dos serviços aos 

cidadãos, da desburocratização, da racionalização dos meios e da eficiência na 

afectação de recursos públicos, da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço 

prestado e da garantia de participação dos cidadãos, bem como pelos demais 

princípios constitucionais aplicáveis à actividade administrativa e acolhidos no 

Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O artigo 19º do Decreto-lei n.º305/2009, estabelece que os Municípios 

devem proceder à revisão das suas estruturas organizacionais até 31 de Dezembro 

de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determina o diploma em referência que compete à Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, a aprovação do modelo de estrutura orgânica e 

de estrutura nuclear, definindo as correspondentes unidades orgânicas nucleares, 

bem como o número máximo de unidades flexíveis, subunidades orgânicas, equipas 

multidisciplinares e equipas de projecto. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, propõe-se: -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - que a organização interna dos serviços municipais da Câmara Municipal de 

Aljustrel corresponda a uma estrutura hierarquizada, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º1 do artigo 9º e artigo 10º do Decreto-lei n.º305/2009, de 23 de 

Outubro, composta por um número máximo de cinco unidades orgânicas flexíveis e 

de oito subunidades orgânicas flexíveis.” -----------------------------------------------------------  

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

Manuel Camacho e Martins Frederico, aprovar a proposta do modelo de estrutura 

orgânica e de estrutura nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de 

Aljustrel, e submetê-la à Assembleia Municipal para que esta a possa aprovar. ---------  

  --------- B7 – SUBSÍDIOS --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/24 

 ---------- Foi presente ofício datado de 11/11/2010 da Sociedade Musical de Instrução 

e Recreio Aljustrelense a solicitar a concessão de um subsídio para fazer face às 
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despesas com as comemorações do 34º aniversário da reorganização da Banda 

Filarmónica. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

800,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B8 – DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/24 

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

 ---------- DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA EFEITOS DE 

DESAFECTAÇÃO DE SOLO DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) ----------  

 ---------- “A Fundação Lusitânia para o Desenvolvimento Universitário e Empresarial 

pretende construir um empreendimento turístico – Hotel Rural do Monte da 

Laranjinha Velha no Lugar do Monte da Laranjinha Velha, em Aljustrel, ao largo da 

EN2 direcção Aljustrel – Barragem do Roxo – Ervidel. -----------------------------------------  

 ---------- Por se tratar de uma intervenção em solos classificados no Plano Director 

Municipal de Aljustrel (PDM) como Espaços de Protecção e Valorização Ambiental, 

pertencentes à Reserva Ecológica Nacional (REN), e porque a área de ampliação 

proposta à anteriormente existente ultrapassa o que está previsto no Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de Agosto e respectiva Portaria n.º 1356/2008, de 28 de Novembro, 

esta acção está sujeita a uma autorização da CCDR – Alentejo. ----------------------------  

 ---------- Entre outros requisitos, o processo de desafectação da REN de parte do solo 

em causa, só pode ser autorizado, caso seja reconhecido pelo Município de Aljustrel, 

que a referida ampliação revista de interesse público municipal. ----------------------------  

 ---------- Assim será relevante ter em conta que o projecto em causa trará muitos 

benefícios ao concelho de Aljustrel, nomeadamente: -------------------------------------------  

 ---------- - Criação de novos postos de trabalho com a consequente dinamização da 

economia local; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Valorização e povoamento do Espaço Rural combatendo assim a 

desertificação e promovendo a recuperação do desenvolvimento nas regiões do 

interior;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Aumento significativo de dormidas potenciando o desenvolvimento sócio 

económico do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por outro lado, importa ainda realçar que esta acção cumpre todos os 

requisitos estabelecidos na lei. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, afigura-se existirem no processo em causa elementos suficientes que 

habilitam a Câmara Municipal a tomar fundamentadamente uma decisão 

relativamente à pretendida declaração de interesse público municipal para efeitos de 

desafectação da REN do solo em causa, pelo que se propõe o Reconhecimento do 

Interesse Público Municipal  para a ocupação da referida área, e que se submeta à 

Assembleia Municipal para que esta o possa aprovar.” -----------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade reconhecer o Interesse Público 

Municipal para ocupação da referida área, e submetê-la à Assembleia Municipal para 

que esta o possa aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/24 

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

 ---------- “Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entre o Sport Clube Mineiro Aljustrelense (SCMA) e a Câmara Municipal de 

Aljustrel (CMA) foi celebrado em 15 de Janeiro de 1992 um Protocolo de Acordo com 

vista à permuta do Cine Oriental, propriedade do SCMA, e 2 apartamento (T2 e T3) 

que iriam ser adquiridos posteriormente pela CMA, ao abrigo de um Contrato de 

Desenvolvimento de Habitação. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com a assinatura do referido protocolo ficou acordado que ambas as partes 

passariam a usufruir desde logo dos imóveis em causa até à efectiva celebração da 

escritura de permuta. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os apartamentos supra referidos foram adquiridos ao abrigo de um Acordo 

de Colaboração entra a Câmara Municipal, o Instituto Nacional de Habitação (INH) e 

o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do estado (IGAPHE) e 

encontram-se hipotecados a favor do INH. ---------------------------------------------------------  

 ---------- A afectação das habitações financiadas a fim diferente do estipulado no 

protocolo (arrendamento em regime de renda apoiada), carece de prévio acordo do 

INH, devendo a partir  desse momento a dívida ser amortizada no prazo máximo de 

2 anos, não se tornando por isso ainda viável em termos financeiros para o Município 

de Aljustrel proceder à realização da referida escritura. ----------------------------------------  
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 ---------- Está em curso uma candidatura ao QREN promovida pela Câmara Municipal 

com vista à recuperação do Cine Oriental, cuja aprovação está dependente da posse 

efectiva do referido imóvel através de um título de registo. ------------------------------------  

 ---------- O Município possuí um apartamento T3 livre de quaisquer ónus ou encargos 

e em condições de ser permutado. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se uma alteração ao protocolo supra mencionado, 

no sentido de ser efectuada a escritura de permuta entre o Cine Oriental e o referido 

apartamento T3 e uma promessa de doação do apartamento do apartamento T2 que 

se encontra onerado.” ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e autorizar o Sr. 

Presidente a outorgar a escritura de permuta e a promessa de doação. ------------------   

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------DOC-19-A/24 

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

 ---------- “Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Constitui pretensão desta Câmara Municipal proceder à ampliação da Zona 

Industrial de Aljustrel, uma vez que o Parque Industrial se encontra actualmente 

praticamente preenchido, existindo apenas um lote vago e com potenciais 

compradores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A carência de lotes na Zona Industrial torna imprescindível e urgente a 

aquisição de parcelas de terreno que possibilitem essa ampliação. ------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento que a firma Topdrill – Projectos, 

Estudos Geotécnicos e Sondagens, Lda, é proprietária de dois terrenos para 

construção, sitos na envolvente da Zona Industrial de Aljustrel, com a área de 2840 

m2 e de 1490 m2, inscritos na matriz predial urbana sob o artigo 3973 e 3974, 

respectivamente e descritos na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o 

n.º 2904 e 566, ambos da freguesia de Aljustrel, e que pretende alienar o mesmo. ----  

 ---------- Efectuados alguns contactos com a referida empresa, ficou estabelecido o 

valor de 5,00 € por metro quadrado, que corresponde ao valor que actualmente é 

cobrado por metro quadrado dos lotes na Zona Industrial de Aljustrel, segundo o 

Regulamento de Venda de Lotes na Zona Industrial de Aljustrel. ---------------------------  
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 ---------- As características do imóvel em causa (localização, área e preço) 

correspondem exactamente ao que se pretende para a resolução temporária do 

problema, dando resposta imediata às diversas solicitações de lotes de terreno. -------  

 ---------- Assim, e após negociações com o proprietário, propõe-se que a Câmara 

Municipal, nos termos da alínea f) do n.º1 do art.º64 da Lei n.º169/99 de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º5-A/2002 de 11 de Janeiro adquira o prédio 

supra identificado pelo valor de 21.650,00 € (vinte e um mil seiscentos e cinquenta 

euros) e autorize o Sr. Presidente na outorga da respectiva escritura de compra e 

venda.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a aquisição dos prédios em 

causa pelo valor global de 21.650,00 € e autorizar o Sr. Presidente na outorga da 

respectiva escritura de compra e venda. ------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/24 

 ---------- Foi presente ofício de ref.ª 161/Geral/2010 de 30/11/2010 da Junta de 

Freguesia de Aljustrel a informar que pretende organizar o evento denominado 1.º 

Grande Prémio Santa Bárbara Atletismo, a realizar no dia 08 de Dezembro de 2010. -  

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

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

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/24 

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

Maria de Brito, residente no Bairro de Santa Bárbara n.º 802, em Aljustrel. ---------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão B a Ivone Maria de Brito e a 

Priscila Raquel Brito, com a validade de 1 ano. ---------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Ivone Maria 

de Brito e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------------------------  

  --------- APOIO SOCIAL PARA MELHORIAS HABITACIONA IS ----------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/24 
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 ---------- Foi presente o requerimento em que Susana Marta Alves Guerreiro, 

residente no Bairro de São João n.º 1114, em Aljustrel, requer apoio social para 

melhorias habitacionais. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

informa que, para tornar a casa com melhores condições de habitabilidade, é 

necessário efectuar obras que estimam no valor de 4.192,50 € em materiais de 

construção, sendo a mão de obra suportada pela própria, e conforme o estabelecido 

no artigo 5º, n.º 3 e artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para 

Melhorias Habitacionais, o montante máximo a apoiar é de 3.144,15 €, ficando assim 

à consideração superior qual a verba a aprovar. -------------------------------------------------  

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

4.192,50 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente o requerimento em que Rosa Maria Matias, residente na Rua 

Nova n.º 37, em Montes Velhos, requer apoio social para melhorias habitacionais. ---  

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

verificou, após visita domiciliária, que a habitação necessita de algumas obras para 

melhorar as condições de habitabilidade, no entanto apresenta-se habitável, não se 

enquadrando nas Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais, 

uma vez que os rendimentos do agregado são superiores aos estabelecidos nas 

referidas normas. ------------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento em que Laurinda Gomes Viegas, residente na 

Rua do Moinho n.º 39, em Montes Velhos, requer apoio social para melhorias 

habitacionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

verificou, após visita domiciliária, que a habitação necessita de algumas obras para 

melhorar as condições de habitabilidade, no entanto apresenta-se habitável, não se 

enquadrando nas Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais, 

uma vez que os rendimentos do agregado são superiores aos estabelecidos nas 

referidas normas. ------------------------------------------------------------------------------------------     
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------  

  --------- PROGRAMA SOLARH ----------------------- -------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/24 

 ---------- Foi presente o processo de candidatura ao apoio financeiro a conceder pelo 

IRU - Programa Solarh para realização de obras em habitação própria respeitante à 

Sra. Maria da Conceição Ribeiros Afonso Bartolomeu, residente no Largo D. Sancho 

II n.º 2, em Messejana. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório técnico e o 

orçamento apresentado pela empresa “Sociedade de Construções – António Glória, 

Unipessoal”, conforme estipulado pelo n.º 2 do artigo 6º do D.L. n.º 39/2001 de 9 de 

Fevereiro, respeitante à candidatura formulada pela Sra. Maria da Conceição 

Ribeiros Afonso Bartolomeu. ---------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/24 

 ---------- Foi presente o processo de candidatura ao apoio financeiro a conceder pelo 

IRU - Programa Solarh para realização de obras em habitação própria respeitante à 

Srº Hermínio José Belchior, residente na Rua Nova n.º 37, em Montes Velhos. ---------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o relatório técnico e o 

orçamento apresentado pela empresa “Sociedade de Construções – António Glória, 

Unipessoal”, conforme estipulado pelo n.º 2 do artigo 6º do D.L. n.º 39/2001 de 9 de 

Fevereiro, respeitante à candidatura formulada pelo Srº Hermínio José Belchior. ------  

  --------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O BANCO S ANTANDER 

TOTTA, S.A. E O MUNICÍPIO DE ALJUSTREL - REVISÃO -- -------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/24 

 ---------- Foi presente, para apreciação, a revisão do protocolo de colaboração entre o 

Banco Santander Totta, S.A. e o Município de Aljustrel. ----------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo a Câmara deliberou por unanimidade 

aprovar a revisão do Protocolo de Cooperação entre o Banco Santander Totta, S.A. 

e o Município de Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/24 

 ---------- Foi presente e-mail datado de 22/11/2010 da ARS Alentejo – Administração 

Regional de Saúde do Alentejo, I.P. a submeter, nos termos do disposto no Art.º 14º 
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do Decreto Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, e do Art.º 2º da Portaria n.º 582/2007 de 

4 de Maio, proposta de escala de turnos das farmácias para o ano de 2011 do 

Município de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

de farmácias do concelho de Aljustrel para o ano de 2011. -----------------------------------  

  --------- PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS ----------- ---------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/24 

 ---------- Foi presente e-mail de ref.ª 36790-258-10, datado de 19 de Novembro de 

2010 do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a enviar cópia das 

propostas apresentadas ao Orçamento de Estado para 2011 relativamente ao Poder 

Local Democrático. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 92º da Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, foi elaborada 

minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos que depois de lida foi posta 

à votação tendo sida aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e 

Vereadores presentes. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a reunião eram 12.00 horas. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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