
 
CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ACTA N.º 26 /2012  DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012  
209 

 

 

- ATA N.º 26/2012 - 

 

 ---------- Aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e doze, 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 Assistente Técnica, Susete Cristina Vicente 

Reis. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- 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 - Aprovação da Adenda ao Contrato de Financiamento do QREN-EQ ------ 

 ---------- B3 - Informação prévia ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B4 - Obras Particulares ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B5 - Alteração aos Protocolos da delegação de competências com as Juntas 

de Freguesia---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- B6 - Hasta pública - venda de terrenos no Loteamento do Rossio da Feira ---- 
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 --------- B7 - Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano 

de 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- B9 - Subsídios ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------- B10 - Diversos ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------  

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

 --------- A ata da reunião anterior depois de transcrita foi lida em voz alta, aprovada 

por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente e pela Técnica Superior – Mónica 

Góis Figueira, que secretariou. ----------------------------------------------------------------------  

 --------- A – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  

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

 --------- B – PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  

 --------- RESUMO DIÁRIO  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-01/26 

 --------- Foi presente o resumo diário n.º 240 da Tesouraria, referente ao dia onze do 

mês de dezembro do ano de dois mil e doze, que regista um saldo em dinheiro no 

valor de 670.171,98 € (Seiscentos e setenta mil cento e setenta e um euros e 

noventa e oito euros).  -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- 11.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012/2015 ----  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-02/26 

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

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

 --------- “Aprovo a 11.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano. 

Submeta-se o presente despacho, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º da Lei n.º 169/99 

de 18 de setembro, na sua atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 28 de novembro de 2012. O Vice-Presidente, a) assinado.” ---------------------  

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

Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA SOCIAL (DINAMIZAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE SÉNIOR E ANIMASÉNIOR)  --------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-03/26 

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

 ---------- “Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, bem como verificada a 

inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

a verba está classificada e cabimentada no orçamento de 2012; foi escolhido o 

ajuste direto, em função do valor, para procedimento a adotar; não se conhece 

qualquer grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com 

atuais colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente às entidades 

a convidar; ficou demonstrado o cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista na alínea c) do n.º 1 do art.º 19.º da LOE 2011, na sua atual redação, 

aplicável por força do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º da LOE 2012 ao 

presente procedimento emito parecer favorável à proposta de início de procedimento 

para aquisição de serviços na área social (dinamização da Universidade Sénior) em 

conformidade com o previsto na Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro, conjugada com 

o disposto nos números 4 e 7 do art.º 26.º da LOE 2012. ------------------------------------- 

 ---------- 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 sua atual redação, à consideração da 

Câmara para ratificar. Aljustrel, 04 de dezembro de 2012. O Presidente, a)assinado.”  

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

Camacho e Martins Frederico, ratificar o despacho do Sr. Presidente. --------------------  

 ---------- EMISSÃO DE PARECER DE UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - TEAM 

SOPROSHOW ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-04/26 

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

 ---------- “Não se vê inconveniente na utilização da rede viária municipal. 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 atual redação, à consideração da Câmara para ratificar. 

Aljustrel, 30 de novembro de 2012. O Presidente, a)assinado.” ----------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente.  

  -------- B2 - APROVAÇÃO DA ADENDA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

DO QREN-EQ -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- Foi presente para aprovação a 1ª Adenda ao Contrato de Financiamento 

Reembolsável celebrado em 24/01/2012 entre o Município de Aljustrel e o IFDR – 

Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P. ----------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 1ª Adenda ao Contrato de 

Financiamento Reembolsável celebrado em 24/01/2012 entre o Município de 

Aljustrel e o IFDR – Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P, que 

reduz o valor do contrato inicial do valor de 568.417,41 € para 380.221,00 €, no 

sentido de cumprir os limites legais de endividamento para o ano de contração do 

empréstimo (2012).-------------------------------------------------------------------------------------  

  -------- B3 - INFORMAÇÃO PRÉVIA --------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-06/26 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 5229 em que Bruno Pires, 

residente na Travessa dos Boticos n.º 14 -A, em Jungeiros, solicita informação prévia 

da viabilidade de construção de queijaria no prédio denominado “Piolhosas”, em 

Jungeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade não ver inconveniente de acordo com 

o parecer da Divisão Técnica de 30/11/2012. ---------------------------------------------------  

  -------- B4 - OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-07/26 

 --------- Foi presente o requerimento de registo n.º 314 em que João Soares Colaço, 

residente no Ramal de Beja n.º 3, em Aljustrel, requer, em conformidade com o 

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

introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de março, autorização para 

alteração do uso do edifício sito na Avª da Liberdade n.º 25, fração A1, em Aljustrel, 

passando o seu uso de “Loja de Informática” para “Loja de Ourivesaria”. ----------------  

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

“Loja de Informática” para “Loja de Ourivesaria” de acordo com o parecer da Divisão 

Técnica de 10/12/2012. -------------------------------------------------------------------------------  
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  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-08/26 

 ---------- Foi presente de registo n,º 4999 do Grupo Motard “Os Cortenhos” a solicitar 

autorização para efetuar obras de melhoramento no edifício da sede social, sito na 

Escola Primária da Corte Vicente Anes. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a realização de obras de 

melhoramento na sede do Grupo Motard “os Cortenhos” e isentar do controlo prévio.       

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-09/26 

 ---------- Foi presente requerimento de registo n.º 334 em que Gilda Nunes, 

Unipessoal, Lda., residente na Rua José dos Santos Luz, em Aljustrel, requer, em 

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

alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30 de março, alteração da 

fachada do prédio sito na Rua de  Olivença n.º 42 em Aljustrel, a que se refere o 

processo de obras n.º 21/2012. ---------------------------------------------------------------------- 

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

fachada, de acordo com o parecer da Divisão Técnica de 11/12/2012. --------------------   

 ---------- B5 - ALTERAÇÃO AOS PROTOCOLOS DA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA --------------------------------------- 

 ---------- JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO DE NEGRILHOS ----------------------- 

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-10/26 

 ---------- 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 2012. ------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a substituição de obras 

delegadas no Protocolo e remetê-las à Assembleia Municipal para que esta, no uso 

da competência que lhe confere a alínea s) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, na atual redação, a possa aprovar. ------------------------------------------- 

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

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

 ---------- 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 2012. ----------------------------------------------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade autorizar a substituição de obras 

delegadas no Protocolo e remetê-las à Assembleia Municipal para que esta, no uso 

da competência que lhe confere a alínea s) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na atual redação, a possa aprovar. ------------------------------------------  

  -------- B6 - HASTA PÚBLICA - VENDA DE TERRENOS NO LOTEAMENTO DO 

ROSSIO DA FEIRA ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-12/26 

 ---------  - O lote n.º 12 a Rui Costa de Almeida pelo valor de 13.865,00 €, sujeitando-

se a mesmo às condições e indicações fixadas no Regulamento de Venda dos Lotes.

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

  -------- B7 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO E MAPA DE 

PESSOAL PARA O ANO DE 2013 ----------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-13/26 

 --------- Pelo Sr. Presidente e em cumprimento da alínea c) do n.º 2 do Art.º 64.º da 

Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro, e 

para efeitos do disposto nos Art.ºs 4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, 

foram presentes as propostas dos documentos acima referidos para aprovação. ------   

 --------- Após a prestação de alguns esclarecimentos, por parte do Sr. Presidente, às 

questões colocadas pelos Srs. Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico, 

procedeu-se à votação dos mesmos, tendo sido aprovados por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico, e remetê-los 

à Assembleia Municipal, para que esta os possa aprovar, de acordo com o 

estipulado na alínea b) e o) do n.º 2.º do Art.º 53 da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, conjugado com o disposto nos 

artigos 4.º e 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.------------------------------------  

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

 --------- EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 

CARREGUEIRO” --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-14/26 

 --------- Foi presente o auto de suspensão dos trabalhos da empreitada em título. ----  
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 ---------- A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-15/26 

 ---------- Foi presente carta datada de 08/11/2012 da Direção da Sociedade Musical 

de Instrução e Recreio Aljustrelense a solicitar uma comparticipação nas despesas 

das mensalidades do Conservatório Regional do Baixo Alentejo por parte dos 

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

em 50% a mensalidade de quatro alunos, executantes da banda no valor de 140,00 

€ - Ana Helena Pereira Carrapiço; 100,00 € - Diogo Filipe Gomes Costa; 140,00 € - 

Francisco Bernardo Ferreira; 140,00 € - Alexandre Miguel Cavalinhos Vitorino.--------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade comparticipar em 50% o valor das 

mensalidades devidas pela frequência dos quatro executantes da Banda Filarmónica 

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

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-16/26 

 ---------- Foi presente carta datada de 04/12/2012 da Direção da Sociedade Musical 

de Instrução e Recreio Aljustrelense, em adenda ao ofício remetido no dia 

08/11/2012, a solicitar uma comparticipação na despesa das mensalidades do 

Conservatório Regional do Algarve Maria Campina por parte de uma executante da 

Banda Filarmónica. O subsídio pretendido destina-se a comparticipar em 50% a 

mensalidade de uma aluna, executante da banda, no valor de 165,00 € - Catarina 

Nilha Pires Claro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade comparticipar em 50% o valor das 

mensalidades devidas pela frequência da executante da Banda Filarmónica no 

Conservatório Regional do Algarve Maria Campina.-------------------------------------------- 

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

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

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-17/26 

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

 ---------- “O Decreto-Lei n.º305/2009, de 23 de outubro veio estabelecer um novo 

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

 ---------- Agora, vem a Lei n.º49/2012, de 29 de agosto proceder à adaptação à 

administração local do Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da 
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administração central, regional e local do Estado, na redação dada pela Lei 

n.º64/2011, de 22 de dezembro. Esta Lei, por sua vez, fixa novas regras e critérios 

para a organização e funcionamento dos serviços. --------------------------------------------  

 --------- Determina o no n.º1 do artigo 25º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, que os 

municípios devem aprovar a adequação das suas estruturas orgânicas, nos termos 

do Decreto-Lei n.º305/2009, de 23 de outubro, às regras e critérios previstos na 

referida Lei, até 31 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------------  

 --------- Assim, face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal a submissão da 

presente proposta à Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------  

 --------- - 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Que a mesma seja composta: -----------------------------------------------------------  

 ---------  ● por um número máximo de três unidades orgânicas flexíveis. Sendo dois 

lugares resultantes da aplicação do disposto na alínea a) do n.º1 do artigo 8º da Lei 

n.º49/2012, de 29 de agosto e outro lugar usando a faculdade prevista no n.º3 do 

artigo 21º da referida Lei, abdicando-se do cargo de direção intermédia de 1º grau 

(diretor de departamento) a que se tinha direito por força do disposto no n.º3 do 

artigo 7º, por troca com um cargo de direção intermédia de 2º grau (divisão 

municipal). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  ● por um número máximo de duas unidades orgânicas ao nível de direção 

intermédia de 3º grau, sendo uma resultante do disposto no n.º1 do artigo 9º da 

referida Lei, e outra por aplicação do disposto no n.º1 do artigo 21º; ----------------------  

 ---------  ● e por um máximo de oito subunidades orgânicas flexíveis, ao nível de 

secção/setor.---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  - Propõe-se ainda a continuação da atribuição de despesas de 

representação aos titulares de cargos de direção intermédia de 2º grau, no montante 

fixado para o pessoal dirigente da administração central, nos termos do disposto no 

artigo 24º da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto.” -------------------------------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------  
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  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-18/26 

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

 ---------- “Considerando que consta da proposta de estrutura orgânica dos serviços 

municipais, a apresentar à Assembleia Municipal, a criação de um número máximo 

de duas unidades orgânicas ao nível de direção intermédia de 3º grau. ------------------- 

 ---------- Considerando que, em conformidade com o disposto no n.º3 do artigo 4º da 

Lei n.º49/2012, de 29 de agosto, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal, a definição das competências, da área, dos requisitos do 

recrutamento, e do período de experiência profissional, bem como da respetiva 

remuneração dos cargos de direção intermédia de 3º grau. ---------------------------------- 

 ---------- Assim, face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal a submissão da 

presente proposta à Assembleia Municipal, relativa aos cargos de direção intermédia 

de 3º grau: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Competências: as previstas nos artigos 15º e 16º da Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Área de recrutamento: licenciatura na área de gestão financeira, no caso da 

Unidade de Gestão Financeira; licenciatura adequada à área a dirigir, no caso da 

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

 ---------- - Requisitos do recrutamento: de entre trabalhadores dotados de 

competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação 

e controlo, que reúnam três ou mais anos de experiência profissional em funções, 

cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma 

licenciatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Remuneração: 6ª posição remuneratória da carreira geral de Técnico 

Superior.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------ 

  ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-19/26 

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

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

 ---------- “Na sequência do procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para três postos de 
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trabalho de Assistente Operacional (Serviços Gerais), aberto por aviso publicado no 

Diário da República, II Série, n.º105, de 31 de Maio de 2011, tendo em consideração 

as verbas afetadas ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 

postos de trabalho previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado, na 

modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Indeterminado, e a carência de pessoal na categoria em questão, proponho o 

recurso à reserva de recrutamento do referido procedimento, ao abrigo do disposto 

no artigo 40º da Portaria n.º83-A/2009, de 22 de Janeiro, e a celebração de Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado com o candidato 

classificado em 6º lugar.” -----------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- AJUSTE DIRETO – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA 

MODALIDADE DE AVENÇA, DE UM ASSESSOR JURÍDICO DE ÂMBITO GERAL -----------------------  

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-20/26 

 --------- Foi presente a proposta referente ao ajusto direto para contratação em 

regime de prestação de serviços, na modalidade de avença, de um assessor jurídico 

de âmbito geral. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Uma vez que se trata de trabalho não subordinado, bem como verificada a 

inconveniência do recurso da modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

a verba está classificada e cabimentada no orçamento de 2012; foi escolhido o 

ajuste direto, em função do valor, para procedimento a adotar; não se conhece 

qualquer grau de parentesco ou pessoa com quem viva em economia comum, com 

atuais colaboradores ou ex-colaboradores do Município, relativamente à pessoa a 

convidar; ficou demonstrado a não aplicação da redução remuneratória prevista na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 19.º da LOE 2011, na sua atual redação, aplicável por força 

do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 26.º da LOE 2012, a Câmara deliberou 

emitir parecer favorável à proposta de inicio de procedimento para contratação de 

um Assessor Jurídico de Âmbito Geral em conformidade com o previsto na Portaria 

n.º 9/2012, de 10 de janeiro, conjugada com o disposto nos números 4 e 8 do art.º 

26.º da LOE 2012. --------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL ---------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-21/26 

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

Alexandra Belchior Valente, residente no Bairro de São João n.º 969, em Aljustrel.---- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a Adalgisa Alexandra Belchior 

Valente e Guilherme Valente Severino com a validade de 1 ano. --------------------------- 

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

Alexandra Belchior Valente e respetivo agregado familiar. ------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-22/26 

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

Francisco Gracias, residente na Rua das Forças Armadas n.º 14, AP 12, em Corte 

Vicente Anes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

propõe a atribuição do cartão social com o escalão A, a António Francisco Gracias 

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

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

Francisco Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Nunes Faria, residente na Rua Soares Victor s/nº, em Messejana. ------------------------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Ana Paula Nunes Faria, 

Duarte Miguel Faria Filipe e João Miguel Faria Filipe, com a validade de 1 ano. -------- 

 ---------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Ana Paula 

Nunes Faria e respetivo agregado familiar. ------------------------------------------------------- 

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

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

Luz Simão Gomes, residente na Rua Vista Alegre n.º 40, em Montes Velhos. ----------- 

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

propõe a renovação do cartão social com o escalão A, a Maria da Luz Simão Gomes 

e Gabriel André Gomes Martins, com a validade de 1 ano. ----------------------------------- 
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 --------- A Câmara deliberou por unanimidade renovar o cartão social a Maria da Luz 

Simão Gomes e respetivo agregado familiar. ----------------------------------------------------  

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

 ---------  ------------------------------------------------------------------------------------- DOC-25/26 

 --------- Foi presente ofício de ref.ª 674 datado de 09/12/2012 do Agrupamento de 

Escolas de Aljustrel a solicitar informação sobre quais os três elementos que vão 

representar o Município no conselho geral transitório do Agrupamento de Escolas de 

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

 --------- Foram designados para representar o Município no Conselho Geral a Sra. 

Vereadora Conceição Parreira, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Francisco 

Correia Mestre e o Sra. Presidente da Junta Freguesia de Messejana, Ercília Sobral 

Diogo dos Santos Raposo. ---------------------------------------------------------------------------  

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

  -------- PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------- “Considerando, por um lado, o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a 

despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou 

em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de 

serviços e bens através de locação com opção de compra, locação financeira, 

locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode ser efetivada sem 

prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: ---------------------------------  

 --------- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------  

 --------- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Considerando, por outro lado, a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/12, 

de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e 

aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 
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investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação 

técnica e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no 

que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da 

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

 ---------- Considerando, que o art.º 12º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, veio 

regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do art.º 14º, estabelecendo 

que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais 

poderá ser dada quando da aprovação dos documentos previsionais. -------------------- 

 ---------- Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e 

procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do Setor 

Público Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere, relativamente à Câmara 

Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, 

de 21 de fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: ----------------- 

 ---------- a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 

Grandes Opções do Plano; --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos.---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia 

que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas 

no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei 

n.º 8/12, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de 

caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa 

prevista no Orçamento, nos termos do n.º 1, até ao montante permitido por lei, no 

âmbito do regime de contratação pública. --------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara 

Municipal relativamente a todas as assunções de compromissos, desde que 
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respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir ou que 

tenham produzido efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013. ----------------------------------  

 --------- 5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser 

presente uma informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, 

ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe. -------------------------------  

 --------- Mais se propõe a aprovação desta proposta em minuta.” --------------------------  

 --------- A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta e submete-la à 

Assembleia Municipal para que esta a possa apreciar e votar. ------------------------------  

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

 --------- 36 ANOS DE PODER LOCAL DEMOCRÁTICO -------------------------------------  

 --------- Foi pelo Sr. Presidente sugerido introduzir um pequeno texto sobre o 36.º 

Aniversário do Poder Local Democrático, que a seguir se transcreve: --------------------   

 --------- “Hoje, 12 de dezembro de 2012, celebram-se 36 anos da realização das 

primeiras eleições livres em Portugal para a eleição dos titulares dos órgãos 

autárquicos. A 12 de dezembro de 1976, pela primeira vez, o povo português foi 

chamado a eleger os seus representantes locais (câmaras municipais, assembleias 

municipais e assembleias de freguesia).  ---------------------------------------------------------  

 --------- Importa, cada vez mais, comemorar e valorizar a democracia num momento 

extremamente difícil para o Poder Local, em que a sua autonomia está a ser 

colocada sistematicamente em causa através de decisões políticas danosas para as 

populações, principalmente as do interior do país, como a recente Proposta de 

Reorganização Administrativa do Território, que conduzirá à extinção de centenas de 

freguesias e respetivas juntas; mas também através da Lei dos Compromissos e dos 

sucessivos cortes nos valores transferidos do Orçamento de Estado para as 

autarquias, que em muito têm manietado a capacidade dos municípios bem servir as 

populações; a par de uma política perversa de extinção de serviços públicos de 

proximidade – Saúde, Educação, Justiça, Serviços de Finanças, Serviços Agrícolas, 

Emprego e Formação, Apoio Social, entre outros – que tem esvaziado os territórios 

do interior, contribuindo para o aceleramento da sua desertificação demográfica.  ----  

 --------- Urge que nos unamos em torno dos valores que o 25 de Abril de 1974 

consagrou e que as eleições justas, livres e democráticas concretizaram logo a 

seguir. Nunca como agora, depois de 1974, se tornou tão urgente que todos os 
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quadrantes da nossa sociedade manifestem a sua inquietação com o rumo que o 

nosso regime democrático está a tomar. Façamos ouvir bem alto as nossa vozes em 

defesa do Estado Social e das instituições democráticas, exigindo uma alternativa a 

esta política económica de recessão e reivindicando a implementação de políticas 

que dinamizem o crescimento económico e a justiça social. --------------------------------- 

 ---------- Um bem-haja a todos os democratas do nosso concelho e do nosso país.” --- 

 ---------- 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 13:00 horas. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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