
 

  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 29/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  23 de dezembro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.00 horas  

Aprovada em:  6 de janeiro de 2015 
 

   
 

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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

António José Monteiro de Carvalho 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas. 
 

Deliberações Tomadas 
 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 

CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 

NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 

Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que os Senhores 

Vereadores Fátima Neto e António Carvalho, não podem estar presentes 

na reunião por se encontrarem de férias, deliberou, por unanimidade, 

considerar justificadas as suas faltas. --------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS 

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

com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, por não ter estado 

presente, aprovar a ata da reunião ordinária de nove de dezembro 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 segunda Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, na vigésima quinta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR 

e na vigésima sétima 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 vinte e dois de dezembro de dois mil e catorze, 

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

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
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DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO DE GESTÃO DOCUMENTAL DO 

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

proposta Regulamento de Gestão Documental do Município de Aljezur, 

cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam apensos à 

presente ata. -------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS – ATA DE ARREMATAÇÃO DE VIATURA USADA: – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de 

Arrematação, referente à alienação em hasta pública para arrematação de 

uma viatura usada, realizada no passado dia quatro de dezembro, 

conforme a seguir se indica: --------------------------------  

LOTE UM – Viatura MAN – dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA–II – 
Matricula: trinta e um-dezanove-JN – Não foi arrematado, visto não se ter 

verificado qualquer licitação. --------------------------------  

DOIS PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentada 

a carta número trezentos e oitenta e um, datada de nove de dezembro do 

corrente ano, solicitando que o Município de Aljezur continue a transferir a 

verba correspondente às mensalidades do empréstimo bancário da 

Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, durante o ano de 

dois mil e quinze, face às dificuldades de tesouraria daquela IPSS. -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir mensalmente para a Casa 

da Criança do Rogil, durante o ano dois mil e quinze, as mensalidades 

correspondentes ao empréstimo bancário contraído por aquela IPSS, para 

a construção da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, 

processo superiormente aprovado e autorizado pela Assembleia Municipal 

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

O valor estabelecido mensalmente é de catorze mil setecentos e setenta e 

nove euros e quarenta e dois cêntimos. ------------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentada 

a carta número trezentos e oitenta, datada de nove de dezembro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 

de sete mil cento e noventa e nove euros e trinta e três cêntimos, 
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destinado a fazer face a despesas inerentes ao funcionamento da Unidade 

de Longa Duração e Manutenção de Aljezur. ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba solicitada, no 

montante de sete mil cento e noventa e nove euros e trinta e três cêntimos.  
DOIS PONTO QUATRO PONTO TRÊS – STAL – SINDICATO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS 

PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS E AFINS: – Foi apresentado o ofício número mil 

trezentos e treze, datado de vinte e oito de novembro do corrente ano, 

acerca da Privatização da EGF – Aviso da Autoridade da Concorrência para 

pronúncia dos interessados sobre a operação de concentração, com a 

aquisição da EGF pela SUMA. -------------------------------  

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO QUATRO – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A: – Foi 

apresentado o ofício número trezentos e sessenta e seis, datado de vinte e 

sete de novembro do corrente ano, enviando informação acerca das 

intervenções da Polis Litoral Sudoeste, S.A – Empreitada de Proteção e 

Recuperação de sistemas dunares e arribas da Costa Vicentina: 

Samouqueira, Barradinha, Vale dos Homens, Carriagem, Bordeira, Ponta 

da Atalaia e Forte de Amádena. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO CINCO – COMISSÃO LIQUIDATÁRIA DA “PARQUEXPO 98”, 
S.A: – Foi apresentado o ofício número trezentos e oitenta e dois, datado de 

quinze de dezembro do corrente ano, reclamando o pagamento de uma 

fatura, no montante de noventa e um mil quinhentos e trinta e nove euros e 

sessenta e oito cêntimos, referente à elaboração de quatro planos de 

pormenor no Município de Aljezur. ----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO SEIS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO SEIS PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número trezentos e seis, datado de cinco 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 QUATRO PONTO SEIS PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – 
Foi apresentado email datado de cinco de dezembro do corrente ano, 
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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 QUATRO PONTO SETE – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA:  

DOIS PONTO QUATRO PONTO SETE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – 
Foi apresentado email datado de cinco de dezembro do corrente ano, 

enviando documentos que fazem parte integrante dos relatórios referentes 

aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente ano e, solicitando 

a transferência de uma verba, no montante de quatro mil duzentos e 

cinquenta e quatro euros e vinte 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 

Bordeira a verba solicitada, no montante de quatro mil duzentos e 

cinquenta e quatro euros e vinte cêntimos, por se considerar conforme. --  

DOIS PONTO QUATRO PONTO SETE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número trezentos e sete, datado de cinco de 

dezembro do corrente ano, enviando documentos que fazem parte 

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

solicitando a transferência de uma verba no montante global de três mil 

oitocentos e vinte e quatro euros e dezanove 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 global de três mil oitocentos e vinte e 

quatro euros e dezanove cêntimos, por se considerar conforme informação 

número oitocentos e trinta e um de dezasseis de dezembro de dois mil e 

catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos.-----------

----------------------------------- 
DOIS PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação número 

oitocentos e quinze/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos, datada de dez de dezembro do corrente ano, a 

qual contempla a relação mensal dos contratos celebrados ao abrigo do 
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parecer genérico de contratos de prestação de serviços, respeitante ao 

mês de novembro do ano em curso. ---------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDARIA PARA 

LAVAGEM DE TOALHAS, AVENTAIS, BATAS E POLOS, UTILIZADOS NO FESTIVAL 

DA BATATA DOCE – PRAIHABITA – ATIVIDADES HOTELEIRAS, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA: – No âmbito do teor constante na informação número 

oitocentos e vinte/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos, datada de quinze de dezembro do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para prestação de serviços de Lavandaria, para lavagem de 

toalhas e aventais, batas e polos, utilizados no Festival da Batata Doce 

pela empresa Praihabita – Atividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, 

Lda, pelo valor de cento e cinco euros e dezasseis cêntimos, acrescido de 

IVA. -------------------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – FUNCIONAMENTO DO GIP – GABINETE DE 

INSERÇÃO PROFISSIONAL – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: – Foi 

apresentada a carta datada de dezasseis de dezembro do corrente ano, do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, enviando para aprovação o 

aditamento ao Contrato de Objetivos, no âmbito da prorrogação de 

funcionamento do GIP – Gabinete de Inserção Profissional. -----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato 

de Objetivos do GIP – Gabinete de Inserção Profissional, que se estabelece 

entre o Município de Aljezur e o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, cujos documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 

apensos à presente ata. -----------------------------------  

A Câmara tomou ainda conhecimento da informação número oitocentos e 

quarenta e nove barra MC barra dois mil e catorze, de vinte e dois de 

dezembro de dois mil e catorze, sobre o assunto.------------- 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – PHILIPPA ROSALIND DOS SANTOS E CAROLINE ANDREA DOS 

SANTOS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO SITO EM ROGIL, FREGUESIA DE ROGIL E DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO 

EM COURELA DA LAGOA, FREGUESIA DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
UM PONTO DOIS – ETNEVIC, S.A E ERALMA, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM 
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BACELOS, FREGUESIA DE BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  
UM PONTO TRÊS – BURGAINVEST – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CERCA DO MOINHO – LOTE DOIS – FREGUESIA DE 

BORDEIRA – EXPOSIÇÃO: – Foi apresentada a exposição de Artur Rego, na 

qualidade de Advogado de Burgainvest – Investimentos Imobiliários, Lda, 

proprietária de um prédio urbano sito em Urbanização da Sagrimo – Lote 

dois – Bordeira, freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur, inscrito na 

matriz sob o artigo mil e catorze e, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número mil trezentos e quatro, solicitando que, na 

sequência do pedido de informação prévio aprovado em reunião de catorze 

de janeiro do corrente ano, o processo relativo à construção de uma 

moradia unifamiliar sita no local acima identificado, tramite sob a forma de 

Licença Administrativa. ------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número cento e noventa e sete/FA 

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

a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente. -  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

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

UM PONTO UM PONTO UM – ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES: – Foi apresentado 

o ofício número mil quatrocentos e setenta e oito, datado de um de 

dezembro do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, 

enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna Ana 

Carolina da Silva Fernandes. --------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e seis/RF 

barra dois mil e catorze, datada de dezassete de dezembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Ana Carolina da Silva 

Fernandes. --------------------------------------------  

UM PONTO UM PONTO DOIS – LAURA SANTOS DE LANA: – 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 Laura Santos de Lana. ------  
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No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e 

quatro/RF barra dois mil e catorze, datada de dezasseis de dezembro, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Laura Santos de 

Lana. ------------------------------------------------  
DOIS – CULTURA ------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE PRESTÍGIO DO MUNICÍPIO DE 

ALJEZUR E FIXAÇÃO DO VALOR PARA VENDA DO MESMO: – – Pelo Senhor 

Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
LIVRO DE PRESTÍGIO DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR -----------------  

Encontra-se pronto e entregue o livro de Prestigio do Município de Aljezur, 

sendo o mesmo para oferta, e prestigiar as entidades e personalidades, 

que o Município entender, deve ser ainda fixado um preço de venda ao 

público, e fixado um preço, para revenda por empresas que assim o 

pretendam fazer, nesse sentido: ------------------------------  

- O preço de venda ao público será de cinquenta euros, mais IVA, à taxa 

legal; ------------------------------------------------  

- O preço para revenda será de trinta e cinco euros, mais IVA, à taxa 

legal; ------------------------------------------------  

Existe uma capa, que é apenas para oferta, com o respetivo livro. ------  

Assim irá apresentar-se ao público, no próximo dia vinte e três de janeiro 

de dois mil e quinze, pelas quinze horas, no salão Nobre da Câmara 

Municipal de Aljezur.” -------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS – TEMPOS LIVRES -------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – PROTEL/DOIS MIL E QUINZE – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

Considerando o sucesso que tem representado o Programa PROTEL, e da 

sua importância para a comunidade local, nas várias camadas etárias, e 

grupos sociais, assim como para as autarquias locais, Câmara e Juntas de 

Freguesias, e associações. ---------------------------------  

Proponho que se aprove o Programa de Ocupação de Tempos Liv res do 

Município de Aljezur, de acordo com as normas em anexo.” ----------  
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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. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas, 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, 
 

_____________________________ 

 


