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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– VISTORIA AO PRÉDIO SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, NÚMEROS 
UM, TRÊS, CINCO E SETE, EM ALJEZUR.-------------------
----------------------------------- 
– TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DOZE ------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na décima quarta Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na décima segunda Modificação às 
Atividades mais Relevantes – AMR e na décima quarta 
Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e doze. -----  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DOZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e três de outubro 
de dois mil e doze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número trezentos e trinta e nove barra dois mil e 
doze, publicada no D.R. número duzentos e sete, Série I, de 
vinte e cinco de outubro, dos Ministérios das Finanças e da 
Educação e Ciência, que publica a relação das verbas 
transferidas em dois mil e onze para vários municípios. -----  
DECRETO-LEI número duzentos e vinte e oito barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número duzentos e sete, Série I, 
de vinte e cinco de outubro, do Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que aprova 
a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento 
regional. ----------------------------------------  
PORTARIA número trezentos e quarenta e quatro barra dois 
mil e doze, publicada no D.R. número duzentos e oito, Série 
I, de vinte e seis de outubro, do Ministério da Solidariedade 
e da Segurança Social, que estabelece os termos e os 
procedimentos da reavaliação dos escalões de rendimentos e 
da composição do agregado familiar, sempre que se verifique 
alteração daqueles elementos, de que depende a determinação 
dos montantes do abono de família para crianças e jovens. --  
PORTARIA número trezentos e quarenta e cinco barra dois mil 
e doze, publicada no D.R. número duzentos e nove, Série I, 
de vinte e nove de outubro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que aprova o modelo de requerimento que deve ser 
utilizado no pedido de atribuição do estatuto de utilidade 
pública desportiva. --------------------------------  
LEI número cinquenta e cinco-A barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número duzentos e nove, Suplemento, 
Série I, de vinte e nove de outubro, da Assembleia da 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.207&iddip=20122107
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.207&iddip=20122107
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.207&iddip=20122107
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.207&iddip=20122109
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.207&iddip=20122109
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.207&iddip=20122109
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.208&iddip=20122123
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.208&iddip=20122123
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.208&iddip=20122123
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209&iddip=20122131
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209&iddip=20122131
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209&iddip=20122131
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209S01&iddip=20122151
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209S01&iddip=20122151
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.209S01&iddip=20122151
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República, que altera o Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do 
Imposto do Selo e a Lei Geral Tributária. ---------------  
PORTARIA número trezentos e cinquenta e dois barra dois mil 
e doze, publicada no D.R. número duzentos e dez, Série I, 
de trinta de outubro, do Ministério da Saúde, que regulamenta 
o procedimento de licenciamento e de atribuição de alvará a 
novas farmácias, bem como a transferência da localização de 
farmácias e o averbamento no alvará. ------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número noventa 
barra dois mil e doze, publicada no D.R. número duzentos e 
onze, Série I, de trinta e um de outubro, da Presidência do 
Conselho de Ministros, que define os critérios mínimos, 
necessários e cumulativos a observar no procedimento para a 
emissão de portaria de extensão. ---------------------  
PORTARIA número trezentos e cinquenta e três barra dois mil 
e doze, publicada no D.R. número duzentos e onze, Série I, 
de trinta e um de outubro, dos Ministérios das Finanças e da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, que aprova os estatutos do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. ---------------------  
DECRETO-LEI número duzentos e trinta e cinco barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número duzentos e onze, Série I, 
de trinta e um de outubro, do Ministério da Defesa Nacional, 
que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei que cria, na 
estrutura do Sistema da Autoridade Marítima, a Polícia 
Marítima, e à primeira alteração ao Decreto-Lei  que 
estabelece, no âmbito do Sistema da Autoridade Marítima, a 
estrutura, organização, funcionamento e competências da 
Autoridade Marítima Nacional. -------------------------  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.210&iddip=20122146
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.210&iddip=20122146
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.210&iddip=20122146
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122154
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122154
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122154
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122155
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122155
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122155
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122156
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122156
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122156
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19953319
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20020616
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PORTARIA número trezentos e cinquenta e oito barra dois mil 
e doze, publicada no D.R. número duzentos e onze, Série I, 
de trinta e um de outubro, do Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que fixa, 
para vigorar no ano de dois mil e treze, os preços da 
habitação por metro quadrado, consoante as zonas do País, 
para efeitos de cálculo da renda condicionada. ------------  
DECRETO-LEI número duzentos e trinta e nove, publicado no 
D.R. número duzentos e doze, Série I, de dois de novembro, 
do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, que procede à primeira alteração 
ao Decreto-Lei que estabelece o Regime Jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional. --------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia cinco 
de novembro de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSEMBLEIA DE DEUS – IGREJA EVANGELICA – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número onze barra dois mil e doze, 
datado de trinta de outubro do corrente ano, apresentando o 
sincero agradecimento da instituição por todo o apoio financeiro 
e logístico prestado por esta autarquia. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número trinta e nove, datado de quinze 
de outubro do corrente ano, enviando para aprovação proposta 
de escala de turnos das farmácias de serviços deste 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122163
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122163
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.211&iddip=20122163
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.212&iddip=20122176
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.212&iddip=20122176
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.212&iddip=20122176
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082396
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Município, para entrar em vigor a partir do dia um de janeiro 
de dois mil e treze. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício número DOA/PSA-zero zero barra três mil trezentos e 
setenta, datado de quinze de outubro do corrente ano, acerca 
da especificação técnica para a Certificação do Produto Água 
para Consumo Humano. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SOLIDOS, SA: – Foi apresentado o fax datado de nove de 
outubro do corrente ano, vem solicitar a isenção no 
pagamento de tarifa relativa ao RSU (fixa e variável), 
associada ao consumo de água da Estação de Transferência 
de Aljezur, uma vez que o processamento dos resíduos 
sólidos urbanos é efetuada pela ALGAR. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade não cobrar a tarifa 
relativa ao RSU (fixa e variável), associada ao consumo de 
água da Estação de Transferência de Aljezur, por a prestação 
do serviço não ser efetuado. -------------------------  
PONTO CINCO – DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CHEFE DE 
DIVISÃO – DR. PAULO OLIVEIRA: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES ---------  
Sabendo que: ------------------------------------  
UM – O Dr. Paulo Jorge Fragoso de Oliveira se encontra a 
desempenhar funções neste Município como Chefe da Divisão 
de Desenvolvimento Economico e Planeamento, desde trinta e 
um de outubro de dois mil e doze; -------------------  
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DOIS – De acordo com o número dois, do artigo trinta e um, 
da Lei número dois barra dois mil e quatro, de quinze de 
janeiro, na redação dada pela Lei número sessenta e quatro 
barra dois mil e onze, de vinte e dois de dezembro, são 
abonadas despesas de representação ao pessoal dirigente; ---  
TRÊS – Conforme o estipulado no artigo vinte e quatro, da 
Lei número quarenta e nove barra dois mil e doze, de vinte 
e nove de agosto, aos titulares de cargos de direção superior 
de primeiro grau e de direção intermédia de primeiro e 
segundo grau podem ser abonados de despesas de 
representação, de montante igual ao fixado para o pessoal 
dirigente da administração central; ---------------------  
E atendendo a que: -------------------------------  
De acordo com o preceituado no número dois, do artigo vinte 
e quatro, da Lei número quarenta e nove barra dois mil e 
doze, de vinte e nove de agosto, a atribuição de despesas 
de representação aos dirigentes é da competência da 
assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal. ----  
Proponho: ---------------------------------------  
Que a Câmara Municipal se pronuncie no sentido de atribuir 
despesas de representação ao dirigente acima referido e 
nomeado a trinta e um de outubro do corrente ano, com 
efeitos a dois de novembro, devendo submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, por ser o órgão competente para o 
efeito.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS -----  
Considerando que a Lei número quarenta e nove barra dois 
mil e doze, de vinte e nove de agosto, vem impor novos 
limites ao pessoal dirigente nas autarquias locais; 
Considerando que essa limitação vem obrigar, na generalidade, 
as autarquias municipais a reverem as suas estruturas 
orgânicas; ---------------------------------------  
Que a referida Lei determina que as estruturas orgânicas 
sejam revistas até ao final do corrente ano, adaptando-as à 
nova realidade jurídica; -----------------------------  
Que por força dos artigos sétimo, oitavo e nono e número 
um, do artigo vinte e cinco, da Lei número quarenta e nove 
barra dois mil e doze, de vinte e nove de agosto, e face às 
limitações ora impostas em termos de pessoal dirigente, o 
Município está obrigado a rever a sua estrutura orgânica; ----  
Considerando que a Lei número quarenta e nove barra dois 
mil e doze, de vinte e nove de agosto, vem determinar a 
estrutura máxima de dirigentes intermédios de primeiro, 
segundo e terceiro grau, que para o Município de Aljezur são 
de um, dois e um, respetivamente; --------------------  
Atendendo que compete à Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal, a aprovação do modelo de estrutura 
orgânica e da estrutura nuclear, definindo as correspondentes 
unidades orgânicas nucleares, bem como o número máximo de 
unidades orgânicas flexíveis, subunidades orgânicas, equipas 
multidisciplinares e equipas de projeto. ------------------  
PROPONHO: --------------------------------------  
Um – A aprovação da proposta de Regulamento da 
Organização dos Serviços Municipais anexo, adaptado à nova 
realidade jurídica em vigor pela Lei número quarenta e nove 
barra dois mil e doze, de vinte e nove de agosto; --------  
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Dois – Que se remeta a referida proposta à Assembleia 
Municipal para aprovação por ser o órgão competente para o 
efeito, nos termos do artigo sexto, do Decreto-Lei número 
trezentos e cinco barra dois mil e nove, de vinte e três de 
Outubro.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------  
PONTO SETE – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS ----------------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos 
nesta Autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto 
orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios 
financeiros ao dispor do Município, sem prejuízo dos níveis de 
eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado 
aos cidadãos; ------------------------------------  
Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade 
em que se deve basear a estabilidade económica/financeira e 
funcional da Autarquia, na estrita obediência aos parâmetros 
que devem circunscrever o recrutamento de pessoal no 
corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido 
instrumento jurídico; --------------------------------  
Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas 
às exigências operacionais e ao equilíbrio dos serviços, 
conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, 
constatamos ser necessário recrutar mais trabalhadores, com 
recurso à constituição de relação jurídica de emprego público 
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por tempo indeterminado, aliás já previsto aquando da 
planificação do corrente ano; -------------------------  
Não obstante o rigor com que temos pautado a nossa gestão 
e por força da cessação de dezasseis contratos de trabalho a 
termo certo no próximo ano, com incidência logo no seu 
início; ------------------------------------------  
E porque os recursos humanos do município não estão 
sobredimensionados, a saída desses efetivos colocam em 
causa o regular funcionamento de algumas funções do 
Município, como sejam, a limpeza urbana, o assegurar o 
regular funcionamento dos transportes escolares e da 
segurança dos alunos do pré-escolar, funcionamento das 
piscinas municipais, assim como garantir o acesso à cultura 
dos munícipes, com o encerramento do único espaço de 
dinamização cultural existente, o “espaço +”; 
Considerando que o município tem sabido gerir com eficiência 
e eficácia os seus recursos financeiros, como atesta ser dos 
poucos municipais do país sem pagamentos em atraso; -----  
Considerando não ser possível na estrutura orgânica interna 
recorrer à modalidade de mobilidade interna a fim de suprir as 
necessidades supra referidas, pela cessação dos contratos de 
trabalho a termo certo de dezasseis trabalhadores; ---------  
Com conhecimento da informação número treze barra dois mil 
e doze, de trinta de outubro, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos e considerando que: -----------------  
a) – Estão consagrados no Mapa de Pessoal os postos de 
trabalho abaixo indicados, devidamente dotados financeiramente 
no orçamento municipal; ----------------------------  
b) – Foi cumprida a redução de trabalhadores prevista na 
alínea c), número um, do artigo quarenta e oito, da Lei do 
Orçamento Geral do Estado para dois mil e doze; ---------  



REUNIÃO DE 06.11.12 

Pág.  10 

c) – As mais obrigações do Município inerentes à matéria 
têm sido cumpridas; -------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
a) No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo 
do número um, do artigo quatro conjugado com o número 
um, do artigo nove, do Decreto-Lei número duzentos e nove 
barra dois mil e nove, de três de setembro, seja autorizada a 
abertura dos procedimentos concursais, com vista a prover os 
postos de trabalho para as categorias abaixo indicadas e 
respetivas funções/atividade, na modalidade de relação jurídica 
de emprego publico, por tempo indeterminado; ------------  
b) – Nos termos da lei, deve-se recorrer no primeiro 
momento, a procedimento prévio de recrutamento de pessoal 
em situação de mobilidade especial e em caso de 
impossibilidade de prover os referidos postos de trabalho com 
recurso a essa modalidade, recorrer então, ao competente 
procedimento concursal, dirigido a trabalhadores com relação 
jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida. ----------------------------  
⇨  CARREIRA/CATEGORIA: Assistente Técnico; --------------  
– NÚMERO DE LUGARES: Um -------------------------  
– ATIVIDADE/FUNÇÕES: Promover o desenvolvimento do nível 
cultural, nomeadamente através de associações e projetos de 
animação sócio/cultural; Dinamização de atividades no Espaço 
+; Programação da agenda cultural do município; Apresentação 
de proposta de calendário de exposições e outros eventos 
culturais a realizar anualmente pelo município; Organização e 
realização de exposições, de leituras e palestras e workshops; 
Realização de outras tarefas relacionadas com a divisão; ----  
– DIVISÃO: Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto; ---------------------------------------  
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– HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Décimo segundo ano de 
escolaridade ou experiência profissional adequada; ----------  
⇨  CARREIRA/CATEGORIA: Assistente Operacional; -----------  
– NÚMERO DE LUGARES: Um -------------------------  
– ATIVIDADE/FUNÇÕES: Conduzir viaturas ligeiras ou pesadas, 
manobrando todos os sistemas hidráulicos ou mecânicos 
complementares das mesmas; Assegurar o transporte de alunos 
de e para os estabelecimentos escolares, de outros 
passageiros quando autorizado superiormente, assegurando o 
cumprimento das normas legais em vigor; Efetuar quando 
necessário operações de carga e descarga; Efetuar todos os 
registos relacionados com as viaturas e superiormente 
determinado; Executar tarefas de apoio elementares e 
responsável pela manutenção das viaturas adstritas; --------  
– DIVISÃO: Divisão de Educação, Ação social, Cultura e 
Desporto----------------------------------------  
– HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Escolaridade obrigatória e carta de 
condução de automóveis pesados de passageiros ----------  
⇨  CARREIRA/CATEGORIA: Assistente Operacional -----------  
– NÚMERO DE LUGARES: Um -------------------------  
– ATIVIDADE/FUNÇÕES: Colaborar com os docentes no 
acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades 
letivas; Limpar e arrumar as instalações da escola à sua 
responsabilidade, zelando pela sua conservação; Controlar o 
acesso de pessoas estranhas às instalações dos respetivos 
estabelecimentos; Zelar pela segurança das crianças durante os 
transportes escolares; Assegurar outras atividades elementares 
de apoio. ---------------------------------------  
– DIVISÃO: Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto----------------------------------------  
– HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Escolaridade obrigatória ---------  
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⇨  CARREIRA/CATEGORIA: Assistente Operacional -----------  
– NÚMERO DE LUGARES: Um -------------------------  
– ATIVIDADE/FUNÇÕES: Executar funções administrativas de 
caracter geral relacionadas com a divisão. ---------------  
– DIVISÃO: Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto----------------------------------------  
– HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Escolaridade obrigatória ---------  
⇨  CARREIRA/CATEGORIA: Assistente Operacional ------------  
– NÚMERO DE LUGARES: Três -------------------------  
– ATIVIDADE/FUNÇÕES: Executar funções de carácter manual 
relacionadas com remoção de lixos e equiparados, de limpeza 
de ruas, sargetas, extirpação de ervas e outras similares; 
Executar outras tarefas de apoio elementares de carácter 
manual indispensáveis ao funcionamento dos serviços. -------  
– DIVISÃO: Divisão de Obras Municipais, Ambiente e Logística -  
– HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Escolaridade obrigatória ---------  
⇨  CARREIRA/CATEGORIA: Assistente Operacional -----------  
– NÚMERO DE LUGARES: Um -------------------------  
– ATIVIDADE/FUNÇÕES: Controlar os dispositivos de 
abastecimento e desinfeção da água, incluindo a canalização e 
acessórios, assim como as demais instalações da piscina 
municipal, assegurando o seu perfeito funcionamento e o 
cumprimento das regras de segurança e higiene; Efetuar os 
registos diários necessários e obrigatórios; Aspirar o fundo das 
piscinas e limpar a superfície da água e todos os detritos 
sempre que for solicitado e colaborar na limpeza do recinto; 
Providenciar para que, em tempo oportuno, se faça o 
reabastecimento dos produtos indispensáveis ao funcionamento 
dos sistemas referidos no número anterior; Executar outras 
atividades de apoio geral. ---------------------------  
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– DIVISÃO: Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto----------------------------------------  
– HABILITAÇÕES LITERÁRIAS: Escolaridade obrigatória.” --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO OITO – POLIS LITORAL SUDOESTE – REPROGRAMAÇÃO: 
– A Câmara tomou conhecimento da proposta de 
reprogramação, apresentada no âmbito da última reunião do 
Conselho da Administração do Polis Litoral Sudoeste. -------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: – Foi apresentado o ofício número mil e setenta e 
quatro, datado de quinze de outubro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, do 
aluno Pablo Vinicius da Silva Lima. --------------------  
Face ao teor da Informação número cinquenta e três barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de vinte e quatro de 
outubro, da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao 
aluno Pablo Vinicius da Silva Lima, o escalão A. ---------  
 

IV – Educação  
 

PONTO UM – ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO 
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 
PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO DE 
DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Face ao teor da 
Informação número cinquenta e quatro barra dois mil e doze 
– DEASCD, datada de vinte e quatro de Outubro, da Divisão 
de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato-
Programa relativo ao Financiamento do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – ano letivo de 
dois mil e onze – dois mil e doze, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ---  
 

V – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – “DESPORTO PARA TODOS” – PLANO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS A REALIZAR DURANTE A ÉPOCA 
DOIS MIL E DOZE/DOIS MIL E TREZE: – A Câmara tomou 
conhecimento da informação da Secção de Desporto, relativa 
às atividades a desenvolver no âmbito de Programa “Desporto 
Para Todos” – dois mil e doze/dois mil e treze. ---------  
 

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – UIS – UNIVERSO INTERNACIONAL SERVICES, 
UNIPESSOAL, LDA –  
LOTE SETE, DA SEGUNDA FASE – INCUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – No 
seguimento da deliberação de dez de junho do corrente ano, 
foi apresentada a carta da empresa UIS – Universo 
Internacional Services, Unipessoal, Lda, datada de vinte e 
nove de agosto, solicitando uma prorrogação de prazo 
adicional de seis meses para terminar os acabamentos da 
obra a levar a efeito no Lote número sete – Segunda Fase, 
sito na Zona Industrial da Feiteirinha. ------------------  
Face à exposição do requerente e ao teor constante na 
Informação número sessenta e três barra dois mil e doze – 
DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a 
deliberação tomada em reunião de dez de junho do corrente 
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ano e aceitar o pedido de prorrogação do prazo, terminando 
assim o mesmo a onze de dezembro de dois mil e doze. --  
 

VII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA – 
RELVAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL – ALJEZUR 
– LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE 
VINTE E DOIS DE AGOSTO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO DOIS – CANANA & FILHOS, EMPREITEIROS, LIMITADA – 
ESTRADA NACIONAL DUZENTOS E SESSENTA E OITO – 
LANCILAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO – LIBERAÇÃO 
DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO 
E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E DOIS DE 
AGOSTO: – Face ao teor constante na Informação número 
sessenta e dois barra dois mil e doze, do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, ao abrigo do decreto-lei número 
cento e noventa barra dois mil e doze, de vinte e dois de 
agosto, proceder à liberação parcial da caução prestada pela 
empresa Canana & Filhos, Empreiteiros, Lda, referente 
empreitada da Lancilamento e Pavimentação de Passeio – 
Estrada Nacional duzentos e sessenta e oito, libertando assim 
uma verba no montante de mil trezentos e quarenta e cinco 
euros e noventa cêntimos, correspondente a noventa porcento 
da garantia bancária emitida pelo Banco Popular e, de uma 
verba no montante de mil trezentos e trinta e seis euros e 
vinte e nove cêntimos, correspondente a noventa porcento do 
reforço de garantia prestado em dinheiro. ----------------  
PONTO TRÊS – CANANA & FILHOS, EMPREITEIROS, LIMITADA – 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CENTRO DE SAÚDE – ALJEZUR – 
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LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE 
VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor constante na 
Informação número sessenta e um barra dois mil e doze, do 
Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do decreto-lei 
número cento e noventa barra dois mil e doze, de vinte e 
dois de agosto, proceder à liberação parcial da caução 
prestada pela empresa Canana & Filhos, Empreiteiros, Lda, 
referente empreitada de pavimentação da Rua do Centro de 
Saúde – Aljezur, libertando assim uma verba no montante de 
mil e sessenta e dois euros e noventa cêntimos, 
correspondente a noventa porcento da garantia bancária emitida 
pelo Banco Popular e, de uma verba no montante de mil e 
sessenta e dois euros e noventa cêntimos, correspondente a 
noventa porcento do reforço de garantia prestado em dinheiro.  
PONTO QUATRO – CANANA & FILHOS, EMPREITEIROS, LIMITADA 
– PASSEIO PEDONAL DA AVENIDA GENERAL HUMBERTO 
DELGADO – ALJEZUR – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO 
DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS 
MIL E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na Informação número sessenta barra dois mil e 
doze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa Canana & Filhos, Empreiteiros, 
Lda, referente à empreitada de construção de passeio pedonal 
da Avenida General Humberto Delgado – Aljezur, libertando 
assim uma verba no montante de dois mil trezentos e setenta 
e sete euros e cinquenta e oito cêntimos, correspondente a 
setenta e cinco porcento da garantia bancária emitida pelo 
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Banco Popular e, de uma verba no montante de dois mil 
trezentos e vinte e três euros e um cêntimo, correspondente a 
setenta e cinco porcento do reforço de garantia prestado em 
dinheiro. --------------------------------------- .  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. ----------------  
 

VIII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – JOÃO PEDRO SILVA PACHECO, ANA ISABEL SILVA 
PACHECO E ROSA MARIA COSTA SILVA - PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM 
CERCA DA ALCARIA – BORDEIRA - RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente, datado de dezoito de outubro do corrente 
ano e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, referente 
ao requerimento apresentado por Paula Reis Amarelinho, 
Solicitadora de João Pedro Silva Pacheco, Ana Isabel Silva 
Pacheco e Rosa Maria Costa Silva, solicitando o respetivo 
parecer para a constituição de compropriedade do prédio 
rústico sito em Cerca da Alcaria, freguesia de Bordeira e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo duzentos e setenta e sete, da Secção N e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
quatrocentos e vinte e seis, ficando o mesmo na proporção 
de um terço para cada um dos seus constituintes. --------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
PONTO DOIS – TURIVICENTINA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
TURISTICOS, LIMITADA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE HOTEL RURAL – SILVEIRA – BORDEIRA: – 
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Foi apresentada a informação número cento e cinquenta e 
cinco barra dois mil e doze – FA, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, acerca do assunto supra 
mencionado, da qual a Câmara tomou conhecimento. -------  
PONTO TRÊS – MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM 
ODECEIXE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

IX – Turismo e Outras Atividades Económicas 
 

PONTO UM – ESTRATÉGIA PARA O “PRODUTO SURF” – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
PONTO DOIS – FESTIVAL DA BATATA-DOCE DOIS MIL E DOZE 
– PROPOSTA DE PARCERIA COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DAS 
AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – VISTORIA AO PRÉDIO SITO NA RUA “25 DE 
ABRIL”, NÚMEROS UM, TRÊS, CINCO E SETE, EM ALJEZUR: 
– Atendendo ao facto de que o presente auto de Vistoria, 
cuja cópia deverá ser enviada ao arrendatário da Mercearia da 
Ponte, corrobora na íntegra a peritagem de avaliação do 
estado de conservação do imóvel sito na Rua “25 de Abril”, 
números um, três, cinco e sete, em Aljezur, propriedade desta 
Autarquia e, porque está em causa a segurança de pessoas 
e bens, não obstante peritagem independente que decorre mas 
que na sua avaliação preliminar aponta no mesmo sentido, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reiterar a deliberação de 
Câmara de nove de outubro do corrente ano. ------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, suscitar a ausência de 
resposta à proposta apresentada ao arrendatário, sendo que 
estão praticamente esgotados os trinta dias concedidos para a 
desocupação do imóvel, prazo que termina no dia nove de 
novembro do ano em curso. -------------------------  
Não cumprida a deliberação desta Câmara Municipal, o que 
configura crime de desobediência, reserva-se esta Autarquia o 
direito de tomar as diligencias devidas em conformidade com a 
Lei em vigor. ------------------------------------  
PONTO DOIS – TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O 
ANO DE DOIS MIL E DOZE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a terceira Revisão ao Orçamento para o 
ano dois mil e doze, cujos documentos ficam arquivados em 
pasta própria e, remeter o assunto à Assembleia Municipal 
para aprovação. ----------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------   
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e quinze minutos, mandando que, 
de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


