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- ACTA N.º 8/2010 - 

 
 ---------- Aos vinte e um dias do mês de Abril 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 despacho ----------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 - Aprovação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2009 --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 - 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano------------------------  

 ---------- B4 - Alteração aos Protocolos celebrados com as Juntas de Freguesia ---------  

 ---------- B5 - Regulamento Municipal sobre a Posse, Circulação, Detenção e 

Alojamento de Animais no Município de Aljustrel -------------------------------------------------  
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 ---------- B6 - Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela 

de Taxas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 - Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo ---------------------------  

 ---------- B8 - Tabela de Preços -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 - Hasta pública - Loteamento da Zona Industrial de Aljustrel -------------------  

 ---------- B10 - Abertura de Propostas do Concurso Público para a Atribuição de 

Lugares de Terrado na X Feira do Campo Alentejano ------------------------------------------  

 ---------- B11 - Arranque de oliveiras -------------------------------------------------------------------  

 ---------- B12 - Obras Particulares -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- B13 - Subsídios ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B14 - 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-01/08 

 ---------- Foi presente o resumo diário n.º 75 da Tesouraria, referente ao dia vinte do 

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

1.153.178,73 € (Um milhão cento e cinquenta e três mil cento e sete nta e oito 

euros e setenta e três cêntimos ).  ------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------------ -----------------------------  

 ---------- 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO ------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/08 

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

teor: ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “Aprovo a 2ª 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, 15 de Abril de 2010. O Vice-Presidente a) assinado.” ------------  

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

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

  --------- B2 - APROVAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2009 ------------- -----------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/08 

 ---------- O Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: -------------------------------------  

 ----------  - Considerando que compete à Câmara Municipal nos termos da alínea e) 

do n.º 2 do Art.º 64º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro na actual redacção 

“elaborar e aprovar (...) os documentos da prestação de contas, a submeter à 

apreciação e votação do órgão deliberativo.” ------------------------------------------------------  

 ----------  - Que compete à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 2 do 

Art.º 53º da Lei acima citada ”(...) apreciar e votar os documentos de prestação de 

contas”, em sessão ordinária do mês de Abril do ano seguinte àquele a que 

respeitam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – Que a Câmara Municipal aprecie e vote os documentos de prestação de 

contas do exercício de 2009; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  2 – Que os remeta à Assembleia Municipal para que esta em sessão 

ordinária a realizar no próximo dia 28, pelas 19,00 horas os possa apreciar e votar.---  

 ---------- Colocados os documentos à apreciação dos membros da Câmara e após a 

prestação de alguns esclarecimentos, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar 

os documentos de prestação de contas do exercício de 2009 e remetê-los à 

Assembleia Municipal, para que esta os possa apreciar e votar. -----------------------------  

  --------- B3 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLAN O ----  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/08 

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

identificado em título. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após apreciação dos mesmos, a Câmara no uso da competência que lhe 

confere a alínea c) do n.º 2 do Art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, deliberou por 

unanimidade  aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano e 

submetê-la à Assembleia Municipal, para que esta o possa apreciar e votar. -----------   

 ---------- B4 - ALTERAÇÃO AOS PROTOCOLOS CELEBRADOS COM AS JUNTA S 

DE FREGUESIA -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- JUNTA DE FREGUESIA DE ERVIDEL --------- -----------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao protocolo de delegação de 

competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de Freguesia de 

Ervidel correspondente a 2010. -----------------------------------------------------------------------  

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

delegação de competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de 

Freguesia de Ervidel e remetê-lo à Assembleia Municipal para que esta o possa 

aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- JUNTA DE FREGUESIA DE MESSEJANA ------- -------------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/08 

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao protocolo de delegação de 

competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de Freguesia de 

Messejana correspondente a 2010. ------------------------------------------------------------------  

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

delegação de competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de 

Freguesia de Messejana e remetê-lo à Assembleia Municipal para que esta o possa 

aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS -- -----------------------------------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao protocolo de delegação de 

competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de Freguesia de 

Rio de Moinhos correspondente a 2010. ------------------------------------------------------------  

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

delegação de competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de 
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Freguesia de Rio de Moinhos e remetê-lo à Assembleia Municipal para que esta o 

possa aprovar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE NEGRI LHOS ------------------------  

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

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao protocolo de delegação de 

competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de Freguesia de 

São João de Negrilhos correspondente a 2010.---------------------------------------------------  

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

delegação de competências próprias da Câmara Municipal de Aljustrel na Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos e remetê-lo à Assembleia Municipal para que 

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

  --------- B5 - REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE A POSSE, CIRCULAÇÃO,  

DETENÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE AL JUSTREL -------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/08 

 ---------- Aprovou esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 11 de 

Fevereiro de 2010, o projecto de Regulamento Municipal sobre a Posse, Circulação, 

Detenção e Alojamento de Animais no Município de Aljustrel, o qual foi objecto de 

apreciação pública, conforme dispõe o artigo 118.º do Código do Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Durante o período da apreciação pública o referido projecto não foi objecto 

de sugestões ou reclamações pelo que importa submetê-lo, nos termos da alínea a) 

do n.º 6 do Art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na actual redacção à 

apreciação da Assembleia Municipal, para que esta no uso da competência que lhe 

confere a alínea a) do n.º 2 do Art.º 53º da legislação acima enunciada, o possa 

aprovar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento em título e 

remetê-lo à Assembleia Municipal para que esta, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 

Art.º 53.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro, o possa aprovar. ---------------------------------------------------------  

  --------- B6 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/08 
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 ---------- Aprovou esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 12 de 

Março de 2010, o projecto de Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

Municipais e Tabela de Taxas, o qual foi objecto de apreciação pública, conforme 

dispõe o artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------  

 ---------- Durante o período da apreciação pública o referido projecto não foi objecto 

de sugestões ou reclamações pelo que importa submetê-lo, nos termos da alínea a) 

do n.º 6 do Art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na actual redacção à 

apreciação da Assembleia Municipal, para que esta no uso da competência que lhe 

confere a alínea a) do n.º 2 do Art.º 53º da legislação acima enunciada, o possa 

aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Camacho e Manuel Joaquim Frederico, aprovar o Regulamento em título e remetê-lo 

à Assembleia Municipal para que esta, nos termos da alínea a) do n.º 2 do Art.º 53º 

da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 

11 de Janeiro, o possa aprovar. -----------------------------------------------------------------------  

  --------- B7 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÕES E URBANISMO  ------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-11/08 

 ---------- Aprovou esta Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada no dia 12 de 

Março de 2010 o projecto de Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo, o 

qual foi objecto de apreciação pública, conforme dispõe o artigo 118.º do Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Durante o período da apreciação pública o referido projecto não foi objecto 

de sugestões ou reclamações pelo que importa submetê-lo, nos termos da alínea a) 

do n.º 6 do Art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, na actual redacção à 

apreciação da Assembleia Municipal, para que esta no uso da competência que lhe 

confere a alínea a) do n.º 2 do Art.º 53º da legislação acima enunciada, o possa 

aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento em título e 

remete-lo à Assembleia Municipal para que esta nos termos da alínea a) do n.º 2 do 

Art.º 53º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002 de 11 de Janeiro o possa aprovar. ---------------------------------------------------------  

  --------- B8 - TABELA DE PREÇOS ------------------------------- -----------------------------------  
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 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/08 

 ---------- Foi presente para aprovação, ao abrigo do disposto na alínea j) do n.º 1 do 

art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, a Tabela de 

Preços do Município de Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Tabela de Preços que 

entrarão em vigor a partir de 1 de Maio de 2010. -------------------------------------------------  

  --------- B9 - HASTA PÚBLICA - LOTEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE  

ALJUSTREL ----------------------------------------- -------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/08 

 ---------- 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 32 a Biquímicos – Comércio de Produtos Químicos, Unipessoal, 

Lda pelo valor de 10.775,00 €, sujeitando-se o mesmo às condições e indicações 

fixadas no Regulamento de Venda dos Lotes da Zona Industrial de Aljustrel. ------------  

  --------- B10 - ABERTURA DE PROPOSTAS DO CONCURSO PÚBLICO PARA A  

ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DE TERRADO NA X FEIRA DO CAMP O 

ALENTEJANO ---------------------------------------- -----------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se dar inicio à abertura das propostas para atribuição dos lugares 

de terrado na X Edição da Feira do Campo Alentejano, a Câmara, por proposta do 

Sr. Presidente, deliberou por unanimidade retirar do presente ponto a abertura das 

propostas referentes ao lugar de terrado para pipocas e ao lugar de terrado para 

farturas, e abrir novo concurso para a atribuição de 2 lugares de farturas e 2 lugares 

de pipocas, cuja abertura das propostas terá lugar na próxima reunião de câmara. ----  

 ---------- Seguidamente procedeu-se à abertura das restantes propostas, tendo a 

Câmara deliberado por unanimidade: ----------------------------------------------------------------   

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/08 

 ---------- Excluir a proposta no valor de 150,00€, apresentada pelo Sr. Francisco 

Manuel Rosa, referente ao lugar de diversões infantis (Auto Pista Infantil), por ser 

inferior à base de licitação. ------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/08 
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 ---------- Excluir a proposta no valor de 100,00€, apresentada pelo Sr. Francisco 

Manuel Rosa, referente ao lugar de diversão infantil (Carrossel Infantil), por ser 

inferior à base de licitação. -----------------------------------------------------------------------------  

   --------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/08 

 ---------- Excluir a proposta no valor de 400,00€, apresentada pelo Sr. Diamantino 

José Maldonado, referente ao lugar de Pista de Automóveis para Adulto, por ser 

inferior à base de licitação. -----------------------------------------------------------------------------  

  --------- B11 - ARRANQUE DE OLIVEIRAS -------------------------- ------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/08 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 144 em que Mariana Luzia Rocha 

Vieira, residente na Rua 5 de Outubro n.º 6, em Corte Vicente Anes, solicita parecer 

de enquadramento no PDM relativo ao arranque de 96 oliveiras nos seguintes 

prédios rústicos: “Casarão”, inscrito na matriz sob os Artigos 185 e 186 da Secção U; 

“Courelas do Dr. Parreira”, inscrito na matriz sob o Artigo 65 da Secção X; “Monte do 

Outeiro”, inscrito na matriz sob o Artigo 63 da Secção S, todos da freguesia de 

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

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade certificar o constante do PDM. -----------  

  --------- B12 - OBRAS PARTICULARES ----------------------------- -------------------------------  

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/08 

 ---------- Foi presente a comunicação prévia referente ao projecto de obras nº 3/2010, 

de que é titular David Miguel Sacramento Escoval, que se encontra em 

conformidade, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 07/04/2010. ------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/08 

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

10/2010, de que são titulares Paulo Sérgio Faleiro Mira Simão e Maria Cristina 

Godinho Costa Revez, que se encontra em conformidade, de acordo com o parecer 

da Divisão Técnica de 29/03/2010. -------------------------------------------------------------------  

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

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/08 

 ---------- Foi presente o requerimento de registo n.º 132 em que Telma Isabel Leal 

Caixeirinho, residente na Rua Leite de Vasconcelos, n.º 64, r/c Esq.º, em Lisboa, 
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solicita, 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, 

autorização para alteração da licença de utilização do prédio sito na Travessa 25 de 

Abril, s/n, em Ervidel, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 625 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número cento e oitenta e oito da 

freguesia de Ervidel, passando o seu uso para armazém. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração de utilização de 

habitação para armazém de uso privado, de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 19/04/2010. ----------------------------------------------------------------------------------  

  --------- LOTEAMENTO URBANO --------------------- -----------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/08 

 ---------- 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 aprovar a alteração ao alvará de 

loteamento n.º 1/99, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 09/03/2010. -----  

  --------- B13 – SUBSÍDIOS -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/08 

 ---------- Foi presente carta do Negrilhos Futebol Clube a informar que vai realizar um 

almoço para os participantes do Torneio de Futebol “José Marçalo Rosa” a realizar 

no próximo dia 24 de Abril, pelo que solicita a concessão de um subsídio para fazer 

face às despesas com o evento. -----------------------------------------------------------------------  

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

300,00 € (trezentos euros). ------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B14 – DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi presente fax datado de 06 de Abril de 2010 do Sport Clube Mineiro 

Aljustrelense a solicitar apoio para a realização da iniciativa “Clínica de Férias de 

Hóquei em Patins” a realizar de 04 a 10 de Julho de 2010. ------------------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade, apoiar a realização da Clínica de 

Férias de Hóquei em Patins, a realizar de 4 a 10 de Julho de 2010, em Aljustrel, 

nomeadamente na cedência de alojamento para todos os participantes, desde que 

em instalações da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi presente ofício datado de 15 de Abril de 2010, da INNOVNANO – 

Materiais Avançados S.A., 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 150,00 

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

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

 ---------- Foi presente a alteração ao Regulamento da X Edição da Feira do Campo 

Alentejano. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Regulamento 

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

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/08 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Elisa Maria Manchez Alves, residente 

na Travessa da Cabrita n.º 4, em Montes Velhos, requer apoio social para melhorias 

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

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

propõe a comparticipação de 3.691,48 €, 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    

3.691,48 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-26/08 

 ---------- Foi presente o requerimento em que Luísa Vieira Estrela, residente na Rua 

de São Pedro n.º 22, em Ervidel, requer apoio social para melhorias habitacionais. ---  

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

propõe a comparticipação de 1.400,00 €, conforme estabelecido no artigo 5º, n.º 3 e 

artigo 6º, n.º 3 das Normas Municipais de Apoio Social para Melhorias Habitacionais.  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de    

1.400,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-27/08 

 ---------- Foi presente fax de refª DCD.01.08 datado de 13/04/2010 da Câmara 

Municipal de Beja a pedir autorização para a realização da prova “Montes 

Alentejanos – Baja Cidade de Beja” nos dias 08 e 09 de Maio de 2010, organizada 

pelo Clube Beja TT. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

  --------- REVERSÃO DO LOTE 33 DA ZONA INDUSTRIAL DE ALJUSTREL ----------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-28/08 

 ---------- Foi presente carta da Srª Olha Simonova a informar que não deu 

cumprimento às disposições regulamentares referentes aos prazos de construção do 

lote 33, da Zona Industrial de Aljustrel, por indisponibilidade financeira. -------------------  

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade não aceitar a justificação apresentada 

e conceder o prazo de 15 dias, para a proprietária proceder à entrega na DAF, de 

toda a documentação necessária para a realização da escritura de reversão, sob 

pena de se iniciar o processo de reversão litigioso. ----------------------------------------------  

  --------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O PROVEDO R DE JUSTIÇA E 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES --- -----------------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-29/08 

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Protocolo de Cooperação entre o 

provedor de Justiça e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. ---------------   

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar o Município de Aljustrel a 

aderir ao estabelecido no presente Protocolo. -----------------------------------------------------  

  --------- ESCOLA PROFISSIONAL DE ALVITO - EMISSÃO  DE PARECER -------------  

 ----------  --------------------------------------------------------------------------------------- DOC-30/08 

 ---------- Foi presente ofício de refª 0212/10/GE, datado de 05/04/2010 da Escola 

Profissional de Alvito a solicitar a emissão de parecer sobre a criação dos cursos 

profissionais de Técnico de Restauração na variante de Restaurante-Bar e na 

variante de Cozinha-Pastelaria e o de Técnico de Secretariado. -----------------------------  
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 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à criação dos 

cursos de Técnico de Secretariado; de Técnico de Restauração na variante de 

Restaurante-Bar e na variante de Cozinha-Pastelaria. -----------------------------------------  

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

 ----------  ---------------------------------------------------------------------------------------- DOC-31/08 

 ---------- Foi presente e-mail de ref.ª 33259-0476/GPJS datado de 30 de Março de 

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

resposta do Ministério da Saúde à pergunta elaborada pelo Deputado José Soeiro 

sobre o “Lar e da Unidade de Cuidados Continuados na Santa Casa da Misericórdia 

de Aljustrel”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 12,30 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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PRESIDENTE: ____________________________________________________ 
 
  
SECRETÁRIO: ____________________________________________________ 
 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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


