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- ACTA N.º 5/2010 - 

 
 ---------- Aos doze dias do mês de Março 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 9,30 horas com os pontos constantes da seguinte ordem de 

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

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

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

 ---------- Foi presente proposta de moção de solidariedade para com os mineiros da 

empresa Somincor, que se encontram em luta, apresentada pelos Vereadores da 

CDU. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- B1 - Projecto de Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

Municipais e Tabela de Taxas -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Projecto de Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo ----------  
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 ---------- B3 - Prédio em Ruínas ( Art.ºs  89.º e 90.º do Dec-Lei n.º 555/99, na actual 

redacção) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 - Loteamento urbano -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- B8 - Obras Municipais --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 - Diversos -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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-01/05 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 48 da Tesouraria, referente ao dia onze do 

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

de 746.118,50 € (Setecentos e quarenta e seis mil cento e dezoito eu ros e 

cinquenta cêntimos ).  -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUT RAS 

RECEITAS MUNICIPAIS E TABELA DE TAXAS ------------- -----------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/05 

 ---------- Foi presente o projecto de regulamento identificado em título. ---------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, o Sr. Presidente propôs a sua 

aprovação por parte da Câmara e que esta delibere submetê-lo a apreciação pública, 

durante o prazo de 30 dias mediante a sua publicação nos locais de costume. ---------  
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 ---------- A Câmara deliberou por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Manuel Camacho e Manuel Joaquim Frederico, aprovar o projecto de Regulamento 

Municipal das Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas e submeter o 

mesmo a discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------  

  --------- B2 - PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÕES  E 

URBANISMO ----------------------------------------- ------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/05 

 ---------- Foi presente o projecto de regulamento identificado em título. --------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, o Sr. Presidente propôs a sua 

aprovação por parte da Câmara e que esta delibere submetê-lo a apreciação pública, 

durante o prazo de 30 dias mediante a sua publicação na II Série do Diário da 

República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade submeter a apreciação pública, 

durante o período de 30 dias após publicação na II Série do Diário da República, 

para recolha de sugestões, o projecto de Regulamento Municipal de Edificações e 

Urbanismo (RMEU). --------------------------------------------------------------------------------------  

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

ACTUAL REDACÇÃO) ---------------------------------- ------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/05 

 ---------- Foi presente informação de ref.ª CL-11/2010 referindo que o Sr. Joaquim 

José Rodrigues Mascarenhas requereu uma vistoria, ao abrigo do disposto no art.º 

90.º do RJUE, ao café sito no Largo da Feira n.º 43-A, em Aljustrel, para verificação 

das condições de segurança do imóvel motivados por danos na estrutura da laje, 

pelo que se propõe que os serviços técnicos façam uma vistoria para determinar da 

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

condições de segurança do edifício, nos termos do disposto no n.º 2 do Art.º 89.º e 

n.º 1 do Art.º 90.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro. -------------------------------------------    

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio sito no Largo da Feira n.º 43-A, em Aljustrel, nomear os técnicos Arq.º 

Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal Municipal Luís Palma para a sua 

realização e notificar o proprietário da data da realização da mesma. ---------------------   
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  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-05/05 

 ---------- Foi presente informação de ref.ª CL-08/2010 referindo que o edifício sito na 

Rua 1º de Maio n.º 55, em Rio de Moinhos, do qual é proprietária/herdeira conhecida 

Luísa Maria Pestana Raposo, residente na Rua 1.º de Maio n.º 55 em Rio de 

Moinhos, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe que os serviços 

técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras de 

conservação necessárias à correcção 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, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio sito na Rua 1.º de Maio n.º 55, em Rio de Moinhos, nomear os técnicos 

Arq.ª Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal Municipal Luís Palma para a sua 

realização e notificar o proprietário da data de realização da mesma. ----------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/05 

 ---------- Foi presente informação de ref.ª CL-10/2010 referindo que o edifício sito na 

Rua 1º de Dezembro n.º 17, em Aljustrel, do qual é proprietário/herdeiro conhecido 

Manuel António da Luz Romba, residente na Praceta Aquilino Ribeiro lote 3, 6.º Dto., 

no Cacém, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo para a saúde 

pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe que os serviços 

técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras de 

conservação necessárias à correcção 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, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio sito na Rua 1º de Dezembro n.º 17 em Aljustrel, nomear os técnicos Arq.ª 

Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal Municipal Luís Palma para a sua 

realização e notificar o proprietário da data de realização da mesma. ----------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/05 
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 ---------- Foi presente informação de ref.ª CL-9/2010 referindo que o edifício sito na 

Rua Alexandre Herculano n.º 23/25, em Aljustrel, do qual são proprietários/herdeiros 

conhecidos Paulo Horta, residente na Rua do Município, n.º 31, em Albufeira e Maria 

da Conceição Miguel Tomé Júlio, residente nas Traseiras da Rua de Santo António, 

lote 3, em Aljustrel, se encontra em estado de degradação, oferecendo perigo para a 

saúde pública e para a segurança das pessoas, pelo que se propõe que os serviços 

técnicos façam uma vistoria para determinar da realização, ou não, de obras de 

conservação necessárias à correcção 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, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 60/2007, de 4 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade proceder à realização de uma vistoria 

ao prédio sito na Rua 1º de Dezembro n.º 17 em Aljustrel, nomear os técnicos Arq.ª 

Judite Aiveca, Eng.º Paulo Ferreira e Fiscal Municipal Luís Palma para a sua 

realização e notificar o proprietário da data de realização da mesma. ---------------------  

  --------- B4 - LOTEAMENTO URBANO ------------------------------ -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/05 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 86 em que Paulo Sérgio Faleiro 

Mira Simão, residente na Rua de Hem n.º 19, em Aljustrel, requer, em conformidade 

com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, alteração ao alvará do 

loteamento sito no Bairro Azul, lote 9, em Aljustrel. ----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade submeter a alteração ao alvará, aos 

restantes proprietários dos lotes, notificando-os para esse efeito, de acordo com o 

parecer da Divisão Técnica de 09/03/2010. --------------------------------------------------------  

   --------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/05 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 95 em que Manuel Colaço Alves, 

residente na Rua Dr. Egas Moniz n.º 49, em Montes Velhos, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, alteração ao alvará 

do loteamento do Bairro de Val d’Oca, em Aljustrel. ---------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a operação de loteamento em 

causa e sujeitar o requerente ao pagamento de uma compensação ao Município no 

valor de 2.219,70 €, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 09/03/2010. -----  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/05 

 ---------- Foi presente o processo de licenciamento sanitário n.º 870, requerido por 

Inácio Manuel Palma, residente na Rua do Poço n.º 29, em Aldeia dos Elvas, 

referente a um veículo automóvel, destinado à venda de pão e produtos afins. ---------  

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

automóvel de matrícula 91-IH-88, para venda pão e produto afins. -------------------------   

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/05 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 50 em que Ildefonso Alexandre 

Chaveiro Godinho, residente na Rua do Pombal, n.º 16, em Ervidel, requer na 

qualidade de proprietário do prédio urbano, sito na Rua do Pombal n.º 16 e 18, em 

Ervidel, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1175 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o n.º 403/19901203, ao abrigo do 

disposto do n.º 4 do Art.º 6º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, autorização para o 

destaque de uma parcela de terreno com a área coberta de 50,00 m2 e área 

descoberta de 112,30 m2 do referido prédio. -------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente, nem considerar 

a desanexação pretendida uma operação de loteamento, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 01/03/2010. -------------------------------------------------------------------   

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/05 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 93 em que David Raimundo Ramos 

Patinha, residente na Rua 1º de Dezembro n.º 21 A, em Aljustrel, requer, em 

conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, alteração de 

utilização/autorização de utilização de edifício, sito na Zona Industrial de Aljustrel, 

lote 29, para fins de armazenamento. ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração à autorização de 

utilização de indústria, para fins de armazenamento de acordo com o parecer da 

Divisão Técnica de 09/03/2010. -----------------------------------------------------------------------  

  --------- B8 - OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------- ------------------------------------  

 ---------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE AL JUSTREL – FASE I”  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/05 

 ---------- Foi presente informação de refª DT/JM/003 do Engº Fiscal da empreitada em 

título informando que a revisão de preços definitiva da mesma apresenta o valor de  

– 52.490,80 € + IVA. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo definitivo da revisão 

de preços no valor de -52.490,80 € + IVA. ---------------------------------------------------------  

  --------- EMPREITADA DE “REGENERAÇÃO URBANA DE AL JUSTREL – FASE 

II” ------  --------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/05 

 ---------- Foi presente informação de refª DT/JM/004 do Engº Fiscal da empreitada em 

título informando que a revisão de preços definitiva da mesma apresenta o valor de  

– 22.992,22 € + IVA. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o cálculo definitivo da revisão 

de preços no valor de – 22.992,22 €. ----------------------------------------------------------------  

  --------- B9 - DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/05 

 ---------- Foi presente informação do Sr. Presidente do seguinte teor: ----------------------  

 ---------- “No âmbito do QREN – Programa Operacional Alentejo 2007-2013, Eixo 4 – 

Qualificação Ambiental e Valorização do Espaço Rural – Regulamento Específico – 

Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos (Acções Imateriais), está a 

decorrer um prazo para apresentação de candidaturas com vista a 

elaboração/revisão dos Planos de Emergência de Protecção Civil e, dado que a 

AMBAAL vai apresentar uma candidatura conjunta com os municípios da NUT III 

Baixo Alentejo, proponho que a Câmara delibere no sentido de integrar a respectiva 

candidatura que se designa “Planos Municipais de Emergência para o Baixo 

Alentejo”.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a candidatura da operação 

designada “Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo” ao QREN - 

Programa Operacional Alentejo 2007-2013, Eixo 4 – Qualificação Ambiental e 

Valorização do Espaço Rural – Regulamento Específico – Prevenção e Gestão de 

Riscos Naturais e Tecnológicos (Acções Imateriais). --------------------------------------------  

  --------- PROTOCOLO PARA OS PLANOS MUNICIPAIS DE EMERGÊNCIA PARA 

O BAIXO ALENTEJO ---------------------------------- --------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/05 

 ---------- Foi presente para apreciação o protocolo em título. -----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o protocolo entre a AMBAAL e 

os Municípios seus associados para os Planos Municipais de Emergência para o 

Baixo Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/05 

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

Manuel Rodrigues Domingos, residente na Rua Nova dos Pombais n.º 4, em 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A a Vítor Manuel Rodrigues 

Domingos, Felicidade Maria Marques de Jesus, Fábio André Correia Domingos e 

Magda Isabel Correia Domingos, com a validade de 1 ano. -----------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social a Vítor Manuel 

Rodrigues Domingos e respectivo agregado familiar. -------------------------------------------    

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

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

 ---------- Foi presente o requerimento em que Vítor Manuel Rodrigues Domingos, 

residente na Rua Nova de Pombais n.º 4, em Messejana, requer apoio social para 

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

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

propõe a comparticipação de 3.225,85 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL  

 

ACTA N.º 5 /2010  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE MARÇO DE 2010  
56 

 

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

3.225,85  € para a aquisição de materiais. ---------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/05 

 ---------- Foi presente o requerimento em que António Francisco Torres Candeias, 

residente na Rua dos Moinhos n.º 3, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 1.116,92 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

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

1.116,92  € para a aquisição de materiais. ---------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/05 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Joaquim Bernardino Nunes Caturra, 

residente na Rua dos Moinhos n.º 6, em Ervidel, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 2.077,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  

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

2.077,00  € para a aquisição de materiais. ---------------------------------------------------------   

 ---------- FEIRA DO CAMPO ALENTEJANO-PATROCÍNIOS - --------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de refª DAF/A833_MV datado de 23 de Fevereiro de 2010 

de Termibérica – Gestão de Energia, Lda. a enviar proposta de patrocínio para a X 

Edição da Feira do Campo Alentejano. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aceitar o patrocínio no valor de   

500,00 € para a X Edição da  Feira do Campo Alentejano. ------------------------------------   

 ---------- ESCOLA PROFISSIONAL BENTO JESUS CARAÇA - EMISSÃO DE 

PARECER ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/05 

 ---------- Foi presente ofício de refª 152, datado de 04/03/2010 da Escola Profissional 

Bento de Jesus Caraça a solicitar a emissão de parecer sobre a criação dos cursos 
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profissionais de Animador Sociocultural e Técnico de Higiene e Segurança do 

Trabalho e Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação do 

curso de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente e ao Curso 

Profissional de Animador Sociocultural. -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente ofício de refª 81, datado de 17/02/2010 da Escola Profissional 

Bento de Jesus Caraça a solicitar a emissão de parecer sobre a criação do curso 

profissional de Técnico de Gestão do Ambiente.--------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação do 

curso profissional de Técnico de Gestão do Ambiente. -----------------------------------------  

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

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

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

 ---------- “No uso da competência que me é conferida pelo n.º1 do artigo 70º da Lei 

n.º169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, delego no Chefe da Divisão Técnica, as seguintes competências previstas 

nos artigos 68º e 70º do citado diploma, cujo desempenho se reflectirá no âmbito e 

em conformidade com a Estrutura e Organização dos Serviços da Câmara Municipal 

de Aljustrel, publicada no Apêndice n.º15, II Série do Diário da República, n.º23, de 2 

de Fevereiro de 2005: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  a) Assinar toda a correspondência de mera rotina e ainda de documentos de 

mero expediente relacionados com a Divisão Técnica; -----------------------------------------  

 ---------- b) Responder, no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, desde que 

fundamentado, aos pedidos de informação veiculados pela mesa da Assembleia 

Municipal, nas matérias referentes à sua Divisão; ------------------------------------------------  

 ----------  c) Promover todas as acções necessárias à administração corrente do 

património municipal e à sua conservação; ---------------------------------------------------------  

 ----------  d) Gerir os recursos humanos afectos à respectiva Divisão; -----------------------  

 ----------   e) Autorizar termos de abertura e encerramento em livros sujeitos a essa 

formalidade, designadamente livros de obra; ------------------------------------------------------  
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 ----------  f) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos a 

processos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  g) Emitir certidões ou fotocópias autenticadas aos interessados, relativas a 

processos ou documentos constantes de processos arquivados, e que careçam de 

despacho ou deliberação dos eleitos locais, com respeito pelas salvaguardas 

estabelecidas por lei; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  h) Praticar outros actos e formalidades de carácter instrumental necessários 

ao exercício da competência decisória do delegante; -------------------------------------------  

 ----------  i) Proceder à instrução dos procedimentos de contratação pública no âmbito 

das empreitadas de obras públicas e assegurar a execução das obras municipais, 

praticando todos os actos instrumentais necessários; ------------------------------------------  

 ----------  j) Superintender a fiscalização das obras municipais.” ------------------------------  

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/05 

 ---------- Foi presente informação de ref.ª DT 2/10 da Divisão Técnica do seguinte 

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

 ---------- “ALTERAÇÃO AO PDM DE ALJUSTREL ------------------------------------------------  

 ---------- “1.º - Instalação da empresa Innovnano/ Alteração do artigo 15.º do PDM, 

referente ao espaço de indústria extractiva ------- ---------------------------------------------  

 ---------- 2.º -Alteração da área demarcada da con cessão mineira na cartografia 

do PDM -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

 ---------- 1.º- Trata-se de viabilizar uma unidade industrial de produção de óxidos 

metálicos —nanomateriais—, que a empresa Innovnano, Materiais Avançados, S.A 

pretende levar a efeito e cujo objectivo principal é a produção de materiais cerâmicos 

avançados, destinados aos mercados mundiais de elevado conteúdo tecnológico, 

tais como as Industria de Cerâmicos e as Nanotecnologias. ----------------------------------  

 ---------- A nanotecnologia está associada a diversas áreas (como a medicina, 

electrónica, ciência da computação, física, química, biologia e engenharia dos 

materiais) de pesquisa e produção na escala nano (escala atómica). O princípio 

básico da nanotecnologia é a construção de estruturas e novos materiais a partir dos 

átomos. É uma área promissora, mas que dá ainda os seus primeiros passos, 
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mostrando, contudo, resultados surpreendentes (na produção de semicondutores, 

nanocompósitos, biomateriais, chips, entre outros). A nanotecnologia procura 

renovar invenções, aprimorando-as e proporcionando uma melhor vida ao homem. 

Um dos instrumentos utilizados para observar as estruturas nanométricas é o 

microscópio electrónico de varrimento, o MEV. Os Nanomateriais são materiais de 

dimensão na ordem de 10-9m ou seja, um nanómetro é igual a um milionésimo de 

milímetro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A escolha de Aljustrel para a sua localização, deve-se ao facto de a ideia 

inicial da empresa de nanotecnologia (Innovnano) ser proveniente da Sociedade de 

Explosivos Civis (SEC), empresa do grupo CUF sedeada nesta localidade. Apesar 

de actualmente não existir qualquer relação (tecnológica, fornecedor, cliente, âmbito 

de negócio) entre ambas as empresas, prevaleceu esta ligação inicial, até porque 

parte do actual corpo técnico da Innovnano transitou dos quadros da SEC. Face à 

área de implantação requerida pela unidade fabril, a Câmara Municipal de Aljustrel, 

sugeriu a localização agora proposta (antiga central eléctrica e terrenos anexos da 

Mina de S. João), pertença de Pirites Alentejanas, SA. Esta área no passado teve 

uma vertente de utilização industrial com a central eléctrica – infra-estrutura de apoio 

à actividade extractiva (entretanto desactivada). --------------------------------------------------  

 ---------- Efectivamente, a área do projecto está inserida numa área concessionada 

desde 1992 à empresa Pirites Alentejanas S.A com o n.º 9 de cadastro e a 

denominação de Aljustrel. Em 2006, o contrato foi alvo de uma adenda devido à 

redução da área concessionada. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Segundo o regime jurídico da concessão, esta área está sujeita ao exercício 

de actividades de prospecção, pesquisa e exploração de recursos geológicos, pelo 

que deste ponto de vista considera-se, numa abordagem preliminar, que há uma 

incompatibilidade com o PDM de Aljustrel, ao nível do uso do solo. ------------------------  

 ---------- Relativamente ao Plano Director Municipal (PDM) de Aljustrel, a área de 

implantação do projecto encontra-se inserida em área classificada de ”Espaço de 

indústria extractiva”. De acordo com o regulamento deste plano, os espaços de 

indústria extractiva são constituídos por concessões mineiras existentes e nas quais 

deverão ser observadas todas as disposições legais que se encontrem em vigor bem 

como o disposto na concessão mineira. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- É pois, neste contexto, que surge a necessidade de adequar o actual PDM 

às novas dinâmicas alterando, para já, o seu artigo 15.º. Esta necessidade decorre, 

em primeiro lugar, do interesse em viabilizar a construção/instalação da Innovnano, 

pelos motivos que atrás já foram referidos (Junto anexa-se o parecer favorável da 

DGEG). Em segundo lugar, da eventualidade de se poder viabilizar outro tipo de 

utilizações, em áreas onde a actividade extractiva se esgotou, e se possam vir a 

integrar, nomeadamente, outro tipo de actividades económicas com o mesmo 

potencial, desde que devidamente fundamentadas e aprovadas pela entidade 

competente para o efeito que é a Direcção Geral de Energia e Geologia. ----------------  

 ---------- Convém ainda referir que a actividade industrial promove o desenvolvimento 

económico e cria de oportunidades de emprego com possibilidade de sinergias 

futuras (Plano Regional de Ordenamento do Território) e diversifica a base 

económica e desenvolve o tecido empresarial local (Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Aljustrel), no desenvolvimento local. -------------------------------------  

 ---------- 2.º- Caso se concretize a alteração ao artigo 15.º do PDM e à cartografia 

correspondente, a câmara deverá aproveitar a oportunidade para proceder a outra 

alteração cartográfica, igualmente importante, que resulta da modificação da área 

demarcada da concessão de exploração de depósito de minerais (n.º C-9 de 

cadastro, e a denominação de Aljustrel, sita na freguesia de Aljustrel, concelho de 

Aljustrel, distrito de Beja), cujo extracto da adenda foi publicado no D.R. 2.ª Série, n.º 

137, de 18 de Julho de 2006.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sugere-se que as alterações anteriormente preconizadas sejam da 

responsabilidade de uma equipa multidisciplinar com as competências necessárias 

para esse efeito.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A tramitação dos procedimentos exigíveis nos processos de alteração de 

planos directores municipais (PDM) é regulada pelo Regime dos Instrumentos de 

Gestão Territorial— RJIGT (D.L. n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pelos D.L. n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, D.L. n.º 316/2007, de 19 

de Setembro e D.L. n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro). A Câmara Municipal delibera a 

alteração do Plano, em reunião de Câmara, de acordo com o artigo 96.º do RJIGT. A 

elaboração da alteração compete à câmara em conformidade com o disposto no art.º 

74.º do RJIGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para melhor esclarecimento sobre a tramitação do processo de alteração do 

Plano, junta-se um fluxograma retirado do site da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (http://www.ccdr-lvt.pt/).” ----------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade dar início ao processo de alteração do 

artigo 15.º do Plano Director Municipal e respectiva cartografia e proceder à 

publicitação da deliberação na II Série do Diário da República, de acordo com a 

legislação em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS DA AMBAAL À LEI  N.º 47/2008 DE 27 

DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/05 

 ---------- Foi presente, para apreciação e aprovação, a alteração aos estatutos da 

AMBAAL adaptados à Lei n.º 47/2008 de 27 de Agosto. ---------------------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a adaptação dos Estatutos da 

AMBAAL à Lei n.º 47/2008 de 27 de Agosto e submetê-lo à aprovação da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/05 

 ---------- Foi presente e-mail de ref.ª 33259-0476/GPJS datado de 26 de Fevereiro de 

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

pergunta ao Governo elaborada pelo Deputado José Soeiro a respeito do “Lar e da 

Unidade de Cuidados Continuados na Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel”. -------  

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

  --------- ESTIVA CAMARÁRIA ---------------------- ---------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/05 

 ---------- Por proposta do Sr. Presidente a Câmara deliberou por unanimidade fixar a 

estiva camarária para vigorar no ano de 2010 -----------------------------------------------------  

 ---------- Trigo – por decalitro – 1,12 €-----------------------------------------------------------------  

 ---------- Cevada - por decalitro – 0,91 €  -------------------------------------------------------------  

 ---------- Aveia - por decalitro – 0,78 €-----------------------------------------------------------------  

 ---------- Milho - por decalitro - 1,12 € ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fava - por decalitro - 1,95 € ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Vinho - (5 litros) - 7,00 € -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Azeite  - (5 litros) - 20,00 € -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Carne de Porco - (15 kg) - 43,50 € ---------------------------------------------------------  

 ---------- Galinha ( cada uma ) – 12,00 € -------------------------------------------------------------  

  --------- 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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