
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 28/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  09 de dezembro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.45 horas  

Aprovada em:  09 de dezembro de 2014 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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. 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE NOVEMBRO 

DE DOIS MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e cinco de 

novembro de dois mil e catorze. ------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na vigésima primeira Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, na vigésima quarta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR 

e na vigésima sexta Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e 

catorze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------  

UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia cinco de dezembro de dois mil e catorze, do 

qual a Câmara tomou conhecimento. ---------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número quarenta e seis-A barra dois mil e 

catorze, publicado no Diário da República número duzentos e dezassete, 

primeiro Suplemento, Série I, de dez de novembro, da Presidência do 

Conselho de Ministros – Secretaria Geral que retifica o Decreto-Lei número 

cento e trinta e seis barra dois mil e catorze, de nove de setembro, do 

Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que procede 

à décima terceira alteração ao Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 

e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, que estabelece o 

regime jurídico da urbanização e edificação. ---------------------  

DECRETO-LEI número cento e sessenta e seis barra dois mil e catorze, 

publicado no Diário da República número duzentos e quinze, Série I, de 

seis de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 

estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local. --------------------------------------  

https://dre.pt/application/file/58820005
https://dre.pt/application/file/58820005
https://dre.pt/application/file/58820005
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56501680/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56501680/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/655682/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
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DECRETO-LEI número cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, 

publicado no Diário da República número duzentos e catorze, Série I, de 

cinco de novembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia, que, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei 

número quarenta e cinco barra dois mil e catorze, de dezasseis de julho, 

estabelece, com caráter extraordinário, o regime de regularização e de 

alteração e ou ampliação de estabelecimentos e explorações de atividades 

industriais, pecuárias, de operações de gestão de resíduos e de 

explorações de pedreiras incompatíveis com instrumentos de gestão 

territorial e ou condicionantes ao uso do solo. --------------------  

DECRETO-LEI número cento e sessenta e quatro barra dois mil e catorze, 

publicado no Diário da República número duzentos e treze, Série I, de 

quatro de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que aprova 

o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. ---------------------  

PORTARIA número duzentos e catorze barra dois mil e catorze, publicado 

no Diário da República número duzentos, Série I, de dezasseis de outubro, 

do Ministério da Administração Interna, que define as condições de 

atribuição de competências às câmaras municipais para processar e aplicar 

sanções nos processos contraordenacionais rodoviários por infrações ao 

trânsito de veículos pesados de mercadorias ou conjunto de veículos nas 

vias públicas sob jurisdição municipal. -------------------------  

PORTARIA número duzentos e treze barra dois mil e catorze, publicado no 

Diário da República número cento e noventa e nove, Série I, de quinze de 

outubro, da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta o 

apoio financeiro a projetos de modernização da gestão autárquica. -----  

PORTARIA número duzentos e dez barra dois mil e catorze, publicado no 

Diário da República número cento e noventa e oito, Série I, de catorze de 

outubro, do Ministério da Defesa Nacional, que aprova a sinalética 

referente a "praia não vigiada", a ser colocada nos espaços balneares 

concessionados, fora do período da época balnear e sem vigilância por 

nadadores-salvadores. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E PREÇOS – 
ALTERAÇÃO/ATUALIZAÇÃO: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TABELA GERAL DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO 

DE ALJEZUR --------------------------------------------  

https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/55021007/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/55021007/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
https://dre.pt/application/file/58777681
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O Decreto-Lei número quarenta e oito barra dois mil e onze, de um de 

abril, simplifica o regime de exercício de diversas atividades económicas 

no âmbito da iniciativa “licenciamento zero”, o qual vem simplificar e 
reduzir diversos encargos administrativos e obrigou à conformação dos 

diversos regulamentos municipais com o novo regime. 

Dessa conformação, resulta também a adequação das taxas municipais ao 

novo paradigma, pelo que se torna necessário revogar algumas, alterar 

outras e criar novas. --------------------------------------  

Assim, submeto ao Executivo Municipal a aprovação da seguinte: ------  

a) – Que ao abrigo da alínea k), do artigo trinta e três, do Anexo I, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, seja 

aprovada a alteração à tabela de taxas em vigor no Município de Aljezur, 

nos precisos termos do documento apresentado em anexo à presente 

proposta. ----------------------------------------------  

b) – Que de acordo com o número dois, do artigo oito, do Regulamento 

Geral da Tabela de Taxas e Licenças que não se proceda a atualização da 

Tabela Geral de Taxas e Licenças para dois mil e quinze. -----------  

c) – Que nos termos alínea b), do número um, do artigo vinte e cinco, do 

Anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, seja proposta à Assembleia Municipal para aprovação, a 

presente proposta de alteração da Tabela Geral de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur e a não atualização das restantes taxas e licenças 

para dois mil e quinze.” -----------------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 

Vitor Vicente, aprovar a presente proposta. ----------------------  
DOIS PONTO TRÊS – PERMUTA DE TERRENOS DO CEMITÉRIO DE ALJEZUR COM O 

CEMITÉRIO DE ROGIL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------  

DOIS PONTO QUATRO – IMI – INTERLOCUTORES MUNICIPAIS – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

IMI – INTERLOCUTORES MUNICIPAIS ------------------------------  

Nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis compete à 

Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU) propor o 

zonamento para vigorar trienalmente, em cada Município, com base em 
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elementos fornecidos pelos peritos locais e regionais e pelas entidades 

representadas naquela Comissão. ----------------------------  

O interlocutor municipal, conforme estabelecido pelo Protocolo entre o 

Ministério das Finanças e a ANMP no âmbito da reforma da tributação 

sobre o património, é nomeado por deliberação da Câmara, sendo que a 

designação do referido interlocutor recai preferencialmente em engenheiros 

civis, arquitetos, engenheiros técnicos civis e agentes técnicos de 

engenharia e arquitetura. -----------------------------------  

Assim proponho: ----------------------------------------  

A nomeação do Diretor de Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 

Senhor Engenheiro João Carreiro como perito local para servir de 

interlocutor junto dos Serviços Locais da Direcção-Geral dos Impostos e 

os coadjuvar.” ------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO CINCO – ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

MÉDICOS ENTRE OS SERVIÇOS MÉDICOS CUBANOS, DA REPÚBLICA DE CUBA E 

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, DA REPÚBLICA 

PORTUGUESA – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ARS ALGARVE E O 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 

cláusulas do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a ARS Algarve e o 

Município de Aljezur, no âmbito do Acordo de Cooperação para a 

prestação de serviços médicos outorgado entre os Serviços Médicos 

Cubanos, da República de Cuba e a Administração Central do Sistema de 

Saúde, da República Portuguesa, cujos documentos, depois de 

devidamente rubricados ficam apensos à presente ata. --------------  

DOIS PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO UM – PORTUGAL PARTICIPA: – Foi apresentada a carta 

datada de catorze de novembro do corrente ano, enviando convite para 

integrar a Rede de Autarquias Participativas. ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à proposta do “Portugal 
Participa”. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA: – Foi apresentada a carta datada 

de dezoito de novembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 

apoio financeiro, no montante de mil e quinhentos euros, destinado a 
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apoiar a aquisição de cabazes de alimentos a oferecer às famílias mais 

desfavorecidas do Município de Aljezur, no Natal dois mil e catorze. ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de mil e quinhentos euros. ---------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO TRÊS – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO 

JESUS: – Foi apresentada a carta datada de vinte e um de novembro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, destinado a 

apoiar a aquisição de cabazes de alimentos a oferecer às famílias mais 

desfavorecidas da freguesia de Rogil, no Natal dois mil e catorze. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de setecentos e cinquenta euros. ----------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO QUATRO – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o ofício número trezentos e quarenta e um, 

datado de vinte e seis de novembro do corrente ano, enviando cópia da ata 

número quatro barra dois mil e catorze, relativa à reunião do Conselho 

Diretivo, realizada no passado dia vinte e oito de outubro. -----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO CINCO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO CINCO PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e nove, datado de catorze 

de novembro do corrente ano, enviando relatório trimestral, referente aos 

meses de julho, agosto e setembro. ---------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO CINCO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – 
Foi apresentado o ofício número quarenta e um, datado de dezassete de 

novembro do corrente ano, enviando relatório trimestral, referente aos 

meses de julho, agosto e setembro e, solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de sete mil trezentos e oitenta e um euros e oito 

cêntimos. ----------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido Relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de sete mil 

trezentos e oitenta e um euros e oito cêntimos. -------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o ofício número quarenta, datado de dezoito de novembro 

do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no montante de 
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setecentos e vinte euros e cinquenta e quatro cêntimos, destinada a fazer 

face a despesas inerentes a trabalhos executados naquela freguesia. ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia 

de Odeceixe a verba solicitada, no montante de setecentos e vinte euros e 

cinquenta e quatro cêntimos. --------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO CINCO PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – 
Foi apresentado o ofício número duzentos e trinta e sete, datado de vinte e 

oito de novembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de quatro mil novecentos e noventa e nove euros e 

dezassete cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes a 

trabalhos executados naquela freguesia, assim como o relatório trimestral 

referente ao trimestre de julho a setembro. ----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia 

de Rogil a verba solicitada, no montante de quatro mil novecentos e 

noventa e nove euros e dezassete cêntimos. ---------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o email datado de dois 

de dezembro do corrente ano, enviando Relatório Mensal relativo ao mês 

de novembro, ao abrigo do contrato de Delegação de Competências, 

celebrado entre o Município e aquela Freguesia a solicitar a transferência 

da verba na importância de dois mil quatrocentos e catorze euros e 

noventa e seis cêntimos.----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia 

de Rogil a verba solicitada no valor de dois mil quatrocentos e catorze 

euros e noventa e seis cêntimos, por estar conforme.----- 

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo aos meses de outubro e novembro, ao abrigo do contrato de 

Delegação de Competências, celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia e, solicitando a transferência de uma verba no montante global 

de três mil quinhentos e noventa e oito euros e sete cêntimos, destinada a 

fazer face a despesas inerentes à execução de diversos trabalhos na 

freguesia. ---------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do teor do Relatório Mensal relativo aos 

meses de outubro e novembro e deliberou, por unanimidade, transferir para 

a Junta de Freguesia de Rogil a verba solicitada, no montante de global de 

três mil quinhentos e noventa e oito euros e sete cêntimos, por se 

considerar conforme. -------------------------------------  
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DOIS PONTO SEIS PONTO SEIS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SEIS PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: –  
Foi apresentado o ofício número duzentos e noventa e sete, datado de 

treze de novembro do corrente ano, enviando Relatório Mensal relativo ao 

mês de outubro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SEIS PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o Relatório Mensal relativo ao mês de novembro, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SEIS PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de dois de dezembro do corrente ano, 

enviando Relatório Mensal relativo ao mês de novembro, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SETE – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: 

DOIS PONTO SEIS PONTO SETE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e setenta e cinco, datado de cinco 

de novembro do corrente ano, enviando documentos que fazem parte 

integrante do relatório referente ao mês de outubro do corrente ano e, 

solicitando a transferência de uma verba, no montante de dois mil e 

quarenta euros e cinquenta e quatro cêntimos. --------------------  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur 

a verba solicitada, no montante de dois mil e quarenta euros e cinquenta e 

quatro cêntimos, por se considerar conforme. --------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SETE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de catorze de julho 

do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no montante 

global de quatro mil novecentos e oitenta euros e cinquenta e oito 

cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de 

diversos trabalhos na freguesia. ------------------------------  
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No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de 

Odeceixe a verba solicitada, no montante global de quatro mil novecentos 

e oitenta euros e cinquenta e oito cêntimos, por se considerar conforme. -  

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício número 

quarenta, datado de dezoito de novembro do corrente ano, solicitando a 

transferência de uma verba no montante mil trezentos e vinte e oito euros, 

relativa ao projeto de promoção da “Festa Maravilha/dois mil e catorze”. -  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de 

Odeceixe a verba solicitada, no montante de mil trezentos e vinte e oito 

euros, por se considerar conforme. ----------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SETE PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o Relatório de despesas efetuadas até vinte e um de 

novembro e, solicitando a transferência de uma verba no montante de mil 

quinhentos e sessenta e dois euros e trinta e um cêntimos. -----------  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Rogil a 

verba no montante de setecentos e setenta e dois euros e trinta e três, por 

a verba de setecentos e oitenta e nove euros e noventa e oito cêntimos, 

referente à conservação de cemitérios não se enquadrar no apoio 

financeiro, porquanto tratar-se de património municipal. -------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO OITO – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS, SA: – Na sequência da deliberação de oito de julho do corrente 

ano, foi apresentado o ofício número SO dois mil quinhentos e dezasseis, 

datado de vinte e quatro de novembro do corrente ano, em que a ALGAR – 
Valorização e Tratamento de Resíduos, SA, vem manifestar a sua 

discordância quanto ao valor proposto para alienação do Lote vinte e 

um/vinte e três, sito no Loteamento Industrial de Feiteirinha, onde se 

encontra implantada a Estação de Transferência de RSU de Aljezur e, 

apresentado uma contraproposta no valor de sete mil e quinhentos euros, 

para aquisição do mesmo. ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
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DOIS PONTO SEIS PONTO NOVE – ASSOCIAÇÕES SETORIAIS DO ALGARVE – ACRAL, 

NERA, AEQV, ANJE, CEAL E AHETA: – Foi apresentada a carta datada de 

dezanove de novembro do corrente ano, enviando Memorando sobre o 

projeto IKEA – Algarve, situado nos concelhos de Loulé e Faro – análise de 

impactes sócio/económicos e ambientais. -----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZ – POLIS LITORAL SUDOESTE, SA: – Foi apresentado o 

ofício número trezentos e cinquenta e nove, datado de dezoito de 

novembro do corrente ano, enviando informação acerca da Ação P dois 

ponto três – Reposição das Condições de Ambiente Natural pela 

Recuperação e Proteção dos Sistemas Costeiros na Arrifana. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO ONZE – POLIS LITORAL SUDOESTE, SA: – Foi apresentado o 

ofício número trezentos e sessenta e dois, datado de dezanove de 

novembro do corrente ano, enviando cópia da Deliberação Social Unânime 

por Escrito, assinada pelos acionistas da POLIS Litoral Sudoeste, SA. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

SAÍDA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. ----------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO DOZE – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS: – Foi apresentado o ofício número oito, datado de três de 

dezembro do corrente ano, enviando informação acerca da constituição da 

CPCJ de Aljezur e, solicitando a designação do representante do Município 

para integrar a mesma durante o biénio dois mil e quinze/dois mil e 

dezassete. ---------------------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada a proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

a) – Considerando que o atual representante do Município, bem como os 

dois técnicos que integram a CPCJ de Aljezur, ao abrigo da alínea m), do 

artigo dezassete, da Lei número cento e quarenta e sete barra noventa e 

nove, de um de setembro, se encontrarem na situação prevista no número 

dois, do artigo vinte e seis, da citada lei; ------------------------  

b) – Considerando, no entanto, que o Município não dispõe nos seus 

quadros de outros técnicos que correspondam ao perfil indicado na alínea 

a), do artigo dezassete, da referida Lei; ------------------------  
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Proponho que, se mantenha a Senhora Vereadora Fátima Neto, como 

representante do Município, no biénio de dois mil e quinze/dois mil e 

dezassete. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade e escrutínio secreto, designar a  

Senhora Vereadora Fátima Neto, como representante do Município, no 

biénio de dois mil e quinze/dois mil e dezassete. ------------------  

ENTRADA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

trabalhos da reunião. -------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO TREZE – APOIO FINANCEIRO À BANDA FILARMÓNICA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Foi 

apresentado ofício número catorze mil duzentos e oitenta e três, datado de 

dezoito de novembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro, destinado a fazer face a despesas inerentes à realização de um 

jantar, para os elementos Banda Filarmónica da A.H.B.V.A. -----------  

Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
APOIO FINANCEIRO – BANDA FILARMÓNICA DA A.H.B.V.A ------------------  

Solicita-nos a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Aljezur, 

um apoio para pagamento de um jantar para os elementos da Banda, no 

âmbito dos tradicionais Concertos de Natal, a realizar, pelas freguesias do 

Concelho de Aljezur. --------------------------------------  

No dia vinte de dezembro, os concertos irão decorrer nas Freguesias de 

Bordeira, Odeceixe e Rogil e, no dia vinte e um de dezembro, na Freguesia 

de Aljezur, na Igreja Matriz. ---------------------------------  

Nesse sentido proponho a atribuição de um apoio de setecentos euros, 

para a iniciativa – Concertos de Natal dois mil e catorze, à Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Aljezur.” ----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO SETE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO – PRAIHABITA – 
ATIVIDADES HOTELEIRAS – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de vinte e cinco de novembro do corrente ano e exarado 

na informação número setecentos e sessenta e quatro/CL barra dois mil e 
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catorze, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de vinte e quatro de novembro, o qual emitiu 

parecer prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de 

alojamento, pela empresa Praihabita – Atividades Hoteleiras, Sociedade 

Unipessoal, Lda, pelo valor de oitenta e quatro euros e noventa cêntimos, 

acrescido de IVA. ----------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO DOIS – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO ELETRÓNICO AO ABRIGO DO 

ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – No âmbito do teor constante 

na informação número setecentos e noventa e três/MC barra dois mil e 

catorze, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de vinte e oito de novembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de caução, no valor de 

doze mil quinhentos e seis euros, relativa ao fornecimento de combustíveis 

rodoviários com cartão eletrónico, contrato celebrado ao abrigo do acordo 

quadro celebrado pela Central de Compras da CI-AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve. ----------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO TRÊS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME 

DE MERCADO LIVRE PARA O ALGARVE – CELEBRADO PELA CENTRAL DE 

COMPRAS DA CI – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
DOIS PONTO SETE PONTO QUATRO – ALMOÇO DE NATAL DOIS MIL E CATORZE, COM 

ANIMAÇÃO, PARA OFERTA AOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO: –  
Foi presente a informação do Senhor Vereador José Gonçalves, datada de 

três de dezembro do corrente, propondo a oferta aos trabalhadores do 

Município um Almoço de Natal, com animação, no dia dezanove de 

dezembro. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, oferecer aos trabalhadores do 

Município um almoço de Natal, com animação, nos termos da proposta 

apresentada. -------------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO CINCO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO – ALMOÇO DE 

NATAL/DOIS MIL E CATORZE, COM ANIMAÇÃO, PARA OFERTA AOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO: – No âmbito do teor constante na 

informação número setecentos e noventa e nove/MC barra dois mil e 

catorze, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de 
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Recursos Humanos, datada de três de dezembro do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para prestação de serviços de restauração – Almoço de Natal 

dois mil e catorze, com animação, para oferta aos trabalhadores do 

Município. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SEIS – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO – 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA 

O ALGARVE – LOTE CINCO (LOTE COMPILADO: BTN, BTN-IP, BTE E MT) – 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO ALGARVE, PELO PRAZO DE TRINTA E SEIS MESES – DOIS 

MIL E CATORZE/ DOIS MIL E DEZASSETE – PROCESSO NÚMERO DOIS MIL E 

CATORZE/ZERO DEZOITO-DARH – MINUTA DO CONTRATO: – No âmbito do teor 

constante na informação número oitocentos e dois/MC barra dois mil e 

catorze, datada de três de dezembro, a Câmara deliberou por unanimidade, 

aprovar a minuta do contrato a celebrar com a EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, SA, cujos documentos depois de devidamente 

rubricados ficam apensos à presente ata. -----------------------  
DOIS PONTO OITO – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO UM – JOSÉ RAIMUNDO – ERRO DE LEITURA NA ÁREA CENTO 

E CINCO: – No âmbito do teor da informação número setecentos e sessenta 

e três/AL barra dois mil e catorze, datada de vinte e quatro de novembro, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, restituir a importância de total de quatro euros e dez 

cêntimos, correspondente a água (dois euros e dois cêntimos), resíduos 

sólidos variáveis (um euro e noventa e seis cêntimos) e IVA (doze 

cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à informação acima 

identificada, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  

DOIS PONTO OITO PONTO DOIS – MICHEL GHISLAIN EQUETER: – Foi apresentado o 

requerimento em que Michel Ghislain Equeter, vem solicitar lhe seja 

cobrada a fatura referente ao consumo do mês de outubro do corrente ano, 

pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que 

nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 

imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 

distribuição de água da sua moradia, sita em Vale da Telha – Setor J – Lote 

setenta – Aljezur. ----------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de vinte e sete de novembro do corrente 

ano e exarado na informação número setecentos e oitenta/AL barra dois 

mil e catorze, datada de vinte de novembro, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, o qual autorizou a emissão de nota de crédito no valor 

total de mil oitocentos e cinquenta e oito euros e quarenta e três cêntimos, 

correspondente a água (mil seiscentos e setenta e um euros e oitenta e 

oito cêntimos), IVA (cem euros e trinta e um cêntimos) e resíduos sólidos 

variáveis (oitenta e seis euros e vinte e quatro cêntimos), de acordo com 

os cálculos anexos à informação acima identificada, nos termos do número 

cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e 

seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------  

DOIS PONTO OITO PONTO TRÊS – LEONEL MARIA DUARTE: – Foi apresentado o 

requerimento em que Leonel Maria Duarte, vem solicitar lhe seja cobrada a 

fatura referente ao consumo do mês de outubro do corrente ano, pela tarifa 

média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos 

resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 

imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 

distribuição de água da sua moradia, sita em Maria Vinagre – Rogil. -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de vinte e sete de novembro do corrente 

ano e exarado na informação número setecentos e oitenta e dois/AL barra 

dois mil e catorze, datada de dezanove de novembro, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, o qual autorizou a emissão de 

nota de crédito no valor total de setenta euros e doze cêntimos, 

correspondente a água (cinquenta e cinco euros e trinta e um cêntimos), 

IVA (três euros e trinta e um cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (onze 

euros e cinquenta cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à 

informação acima identificada, nos termos do número cinco, do artigo 

sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de 

Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ----------------------  

DOIS PONTO OITO PONTO QUATRO – LEONEL MARIA DUARTE: – Foi apresentado o 

requerimento em que Leonel Maria Duarte, vem solicitar lhe seja cobrada a 

fatura referente ao consumo do mês de novembro do corrente ano, pela 

tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos 

resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 
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imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 

distribuição de água da sua moradia, sita em Maria Vinagre – Rogil. -----  

No âmbito do teor da informação número setecentos e noventa e oito/AL 

barra dois mil e catorze, datada de dezanove de novembro, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir de nota de crédito no valor total de trezentos e 

cinquenta e sete euros e dez cêntimos, correspondente a água (trezentos e 

treze euros e quarenta e nove cêntimos), IVA (dezoito euros e oitenta e um 

cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (vinte e quatro euros e oitenta 

cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à informação acima 

identificada, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO CINCO – ZÉLIA SIMÕES PAQUITO VIEIRA (VIÚVA DE JOAQUIM 

VIEIRA): – No seguimento da deliberação de nove de setembro do corrente 

ano, foi apresentada a reclamação de Zélia Simões Paquito Vieira (viúva 

de Joaquim Vieira), relativamente aos valores de consumo de água nos 

meses de junho, julho e agosto de dois mil e catorze. ---------------  

No âmbito do teor da informação número setecentos e vinte e três/AL barra 

dois mil e catorze, datada de um de outubro, da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 

pretensão/reclamação da requerente. --------------------------   
DOIS PONTO OITO PONTO SEIS – RESTAURANTE PARAÍSO DO MAR – PRAIA DA 

AMOREIRA: – No seguimento da deliberação de vinte e seis de agosto do 

corrente ano, foi apresentada a reclamação de José Batista Marreiros, na 

qualidade de proprietário do Restaurante Paraíso do Mar, sito na Praia da 

Amoreira – Aljezur, relativa ao não pagamento da limpeza de fossa que 

serve o seu estabelecimento. --------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do Parecer Jurídico elaborado pelo 

Advogado desta autarquia, Dr. António Cordeiro da Cunha e deliberou, por 

unanimidade, dar conhecimento do mesmo ao requerente. ------------  
DOIS PONTO NOVE – RECURSOS HUMANOS --------------------------  
DOIS PONTO NOVE PONTO UM – LUÍSA MANUELA DE AZEVEDO QUINTINO ROSADO – 
RESCISÃO POR MÚTUO ACORDO NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi apresentado 

o requerimento datado de vinte e dois de outubro do corrente ano, em que 

Luísa Manuela de Azevedo Quintino Rosado vem solicitar a rescisão, por 
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mútuo acordo, do contrato celebrado com este Município, ao abrigo da 

Portaria duzentos e nove barra dois mil e catorze, de treze de outubro. --  

No âmbito do teor constante no Parecer do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de três de dezembro do corrente ano e do teor da informação 

número setecentos e quatro, datada de seis de novembro do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. --------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – AMBIENTE ------------------------------------------  

UM PONTO UM – AVERIGUAÇÃO DE INFESTAÇÃO DE RATOS NA ZONA DO MUSEU 

JOSÉ CERCAS – ALJEZUR: – A Câmara tomou conhecimento do teor constante 

na informação número quarenta e nove/DP barra dois mil e catorze, datada 

de quinze de outubro, do Departamento Técnico  

 

de Obras e Urbanismo – Ambiente e deliberou, por unanimidade, dar 

conhecimento da mesma ao Senhor Pedro Barbosa. ----------------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – EMPREITADA DE REMOÇÃO DE COBERTURA – CANELETES DE 

FIBROCIMENTO – COBERFER – COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA – PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DE QUANTIAS 

RETIDAS: – Face ao teor constante na informação número cento e sete/JC 

barra dois mil e catorze, datada de quatro de dezembro, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, 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, proceder à homologação 

do Auto de Receção Definitiva e à restituição da quantia retida em 

dinheiro, na importância de duzentos e cinquenta e cinco euros e quarenta 

e oito cêntimos. -----------------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – LUÍS EMÍDIO CARDOSO RODRIGUES E TERESA MARIA 

KOHLHOFF VELOSO FEIJÓ – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO 

DE HABITAÇÃO EM HERDADE DA FOME AGUDA – ODECEIXE: – No seguimento 

da deliberação de onze de junho do corrente ano, foi novamente 

apresentado o requerimento em que Luíz Emídio Cardoso Rodrigues e 

Teresa Maria Kohlhoff Veloso Feijó, na qualidade de proprietários de um 

prédio rústico, situado em Fome Aguda, da freguesia de Odeceixe e 

Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cento e 



REUNIÃO DE 09.12.14 

Pág.  16 

vinte e três, da Seção P e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número trezentos e setenta e três, vêm solicitar informação 

prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a construção de uma 

moradia, no local acima identificado. --------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número setenta e sete/FA barra 

dois mil e catorze, datada de vinte e sete de maio e na informação número 

trezentos e noventa e seis/ED barra dois mil e catorze, ambas do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão dos requerentes. ---------------  
TRÊS PONTO DOIS – ORLANDO BATISTA DE OLIVEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE AUTO CARAVANISMO E EDIFÍCIO DE 

APOIO, EM FREIXEIRO – ODECEIXE: – No seguimento da deliberação de vinte 

e dois de julho do corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento 

em que Orlando Batista de Oliveira, na qualidade de proprietário de dois 

prédios rústicos e um prédio misto, sitos em Várzea, Freixeiro e Courela 

da Oliveira, todos da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, 

inscritos na matriz predial rústica sob os artigos trinta e cinco, quarenta e 

dois e sessenta e oito, da Seção E e, a parte urbana sob o artigo mil 

setecentos e cinquenta e oito, descritos na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o números mil e cinquenta e quatro, mil e cinquenta 

e cinco e, oitocentos e quarenta, respetivamente, vem solicitar informação 

prévia acerca da possibilidade de levar a efeito construção de Parque de 

Auto Caravanismo, no local acima identificado. -------------------  

No âmbito do teor constante na informação número nas informações 

número setenta e três/FA barra dois mil e catorze, número cento e dez/FA 

barra dois mil e catorze e, número trezentos e noventa e cinco/ED barra 

dois mil e catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
UM PONTO UM – ARNALDO DOS RAMOS CLARO – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL 

DO PRÉDIO SITO NA RUA MONSENHOR MANUEL FRANCISCO PARDAL – BLOCO 

OITO – PRIMEIRO ANDAR DIREITO: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinquenta e quatro/CD barra dois mil e catorze, datada 

de vinte de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
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Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda 

mensal em cento e vinte e oito euros, com início a um de janeiro de dois 

mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento ao arrendatário. ----------  
DOIS – URBANIZAÇÃO --------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ECODOBE – CONSTRUÇÕES ECOLÓGICAS, LDA. – LOTE VINTE E 

QUATRO, DA PRIMEIRA FASE – ATA DE NEGOCIAÇÃO – Z.I.F – ZONA INDUSTRIAL 

DA FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na informação número 

setenta e sete/PO barra dois mil e catorze, datada de três de dezembro, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, vender à empresa  

Ecodobe – Construções Ecológicas, Lda, o Lote vinte e quatro – Primeira 

Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, em conformidade com as 

condições negociadas entre os representantes e a Comissão de 

Negociação, vertidas na ata de negociação. ---------------------  
DOIS PONTO DOIS – ECODOBE – CONSTRUÇÕES ECOLÓGICAS, LDA. – LOTE TRINTA 

E TRÊS, DA PRIMEIRA FASE – ATA DE NEGOCIAÇÃO – Z.I.F – ZONA INDUSTRIAL DA 

FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na informação número setenta e 

sete/PO barra dois mil e catorze, datada de três de dezembro, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, vender à empresa Ecodobe – Construções Ecológicas, Lda, o 

Lote trinta e três – Primeira Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, em 

conformidade com as condições negociadas entre os representantes e a 

Comissão de Negociação, vertidas na ata de negociação. ------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – MARIA ONDINA PEREIRA DIAS – CANDIDATURA AO CARTÃO 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentada a candidatura de 

renovação do Cartão Social do Município de Aljezur, referente à munícipe 

Maria Ondina Pereira Dias, residente em Aljezur. ------------------  

Não obstante o teor constante na informação número dezoito/MV barra dois 

mil e catorze, datada de dezanove de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de não renovar o Cartão Social do 

Município de Aljezur atribuído à munícipe Maria Ondina Pereira Dias, uma 

vez que o valor do rendimento per capita é superior ao estipulado no 

Regulamento Municipal e não foi considerado o rendimento de trabalho do 

filho da candidata. ---------------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
TRÊS PONTO DOIS – ELSA LOPES RIBEIRO – CANDIDATURA AO CARTÃO SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentada a candidatura de renovação do 

Cartão Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Elsa Lopes 

Ribeiro, residente em Aljezur. -------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dezanove/MV barra 

dois mil e catorze, datada de vinte de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, renovar o Cartão Social do Município de Aljezur atribuído à 

munícipe Elsa Lopes Ribeiro. --------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  

TRÊS PONTO TRÊS PONTO UM – ARIANA PINHEIRO FERNANDES: – Foi apresentado o 

ofício número mil quatrocentos e dez, datado de vinte de novembro do 

corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de 

candidatura a subsídio de estudo da aluna Ariana Pinheiro Fernandes. ---  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
TRÊS PONTO QUATRO – REGULAMENTO DE APOIO ÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO 

DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DA 

COMISSÃO DE ANÁLISE: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
REGULAMENTO DE APOIO ÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – 
PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE 

Decorrido que foi o prazo para apresentação de candidaturas ao apoio 

previsto no Regulamento em vigor e, estando também concluído o processo 

de análise previsto nas alíneas a) e b), do número um, do artigo oito, 

compete à Câmara Municipal apreciar e decidir sobre os apoios a atribuir.  

De acordo com o artigo seis, do Regulamento: “A apreciação e decisão 
sobre os apoios a atribuir, será da competência da Câmara Municipal, 

mediante proposta da Comissão de Análise de Candidaturas, constituída 

por três elementos e a designar pela Câmara Municipal.” ------------  

Assim, deverá a Câmara proceder à designação dos elementos que irão 

integrar a Comissão.” -------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

designar os Senhores Vereadores Fátima Neto e José Gonçalves e, o 

Senhor Arquiteto Filipe Almeida, para integrarem a referida Comissão de 

Análise de Candidaturas. -----------------------------------  
TRÊS PONTO CINCO – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES, NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA DE ALVA – PROPOSTA: – 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

 

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA NO 

ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de novembro de dois mil e 

catorze, em anexo; ---------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e noventa 

e quatro euros e três cêntimos, relativa ao mês em causa, de acordo com o 

definido em protocolo.” ------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS PONTO SEIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES, NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL 

E QUINZE – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E 

QUINZE, AOS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS DO ENSINO BÁSICO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR --------------------------  
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UM – Considerando que o Prémio de Mérito Escolar é uma iniciativa do 

Município de Aljezur, que existe desde o ano letivo de dois mil e quatro – 
dois mil e cinco, como reconhecimento da autarquia pelos resultados 

escolares dos alunos que em cada ano escolar mais se distinguem; -----   

DOIS – Considerando que premiar o mérito é um incentivo aos alunos e 

suas famílias para manterem o investimento na sua qualificação; -------  

TRÊS – Considerando ainda que, uma escolaridade mais longa acarreta 

também mais investimento económico para as famílias; --------------  

PROPONHO: ---------------------------------------------  

UM – Que se aprove a atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e 

treze – dois mil e catorze, constituído pela atribuição de uma quantia 

pecuniária no valor de quinhentos euros, a cada aluno(a) premiado(a); ---  

DOIS – Que o prémio de mérito escolar seja atribuído aos dois melhores 

alunos (as) do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos de escolaridade, 

que obtiverem a melhor média anual (média ponderada dos três períodos 

escolares no ano letivo em curso, devendo observar-se os seguintes 

critérios, em caso de empate: -------------------------------  

Melhores resultados obtidos no terceiro período do ano letivo presente; --  

Melhor percurso escolar ao longo do ciclo em que se encontra; --------   

Melhor resultado obtido em outras atividades culturais e desportivas; ----  

Envolvimento em atividades ou iniciativas de caráter social, cultural ou 

desportivo, existentes na comunidade local. ---------------------  

TRÊS – Fiquem excluídos os alunos que estando nas condições referidas no 

ponto dois, reprovem em alguma disciplina.” ---------------------  

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

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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente, à exceção da 

que foi tomada por escrutínio secreto. --------------------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e quarenta e 

cinco 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. -----------------------  

 

     
 

O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 


