
  

Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 02/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  13 de janeiro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  27 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 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
Ana Maria Ferreira dos Santos 
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 SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E QUINZE: – 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 seis de janeiro de dois mil e quinze.  
 

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: ---------  
– Não foram apresentadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

PONTO UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o 
Resumo Diário da Tesouraria do dia doze de janeiro de dois mil e quinze, 
do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
PONTO UM PONTO DOIS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------  
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 
ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 
seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: 
– Foi apresentado o ofício número dez, datado de doze de dezembro de 
dois mil e catorze, enviando cópia de duas moções aprovadas na sessão 
da Assembleia Intermunicipal da AMAL. ------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS 
ELETROMECÂNICOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALJEZUR: – No âmbito do 
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teor constante na informação número MC barra dois mil e quinze, do 
Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de nove de janeiro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 
serviços de Técnicos para Manutenção dos Equipamentos Desportivos do 
Município e Equipamentos Eletromecânicos das Piscinas Municipais de 
Aljezur, pela empresa Francisco António Ferreira Herdeiros, Lda, pelo 
preço máximo mensal de mil oitocentos e sessenta e quatro euros e trinta 
cêntimos, acrescido de IVA e valor global anual, estimativo, de vinte mil 
quinhentos e sete euros e trinta cêntimos, acrescido de IVA. ----------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE DESPORTO: – No 
âmbito do teor constante na informação número MC barra dois mil e 
quinze, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de nove de janeiro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 
serviços de Técnicos de Desporto, para o Complexo Desportivo de Aljezur, 
pela empresa Christian Silva, Sociedade Unipessoal, Lda, pelo preço 
máximo mensal de três mil cento e noventa e dois euros e setenta 
cêntimos, acrescido de IVA e valor global anual, estimativo, de trinta e 
cinco mil cento e dezanove euros e setenta cêntimos, acrescido de IVA. -  . 
DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 
AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação número cento e 
sete, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de sete de 
janeiro do corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos contratos 
celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de 
serviços, respeitante ao mês de dezembro de dois mil e catorze. -------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – PROJETO PARA JARDIM URBANO DE ALJEZUR – FASE DE ESTUDO 
PRÉVIO: – A Câmara tomou conhecimento dos elementos correspondentes à 
fase de “Estudo Prévio” do projeto para o Jardim Urbano de Aljezur, os 
quais se encontram anexos à informação número duzentos e dois/FA barra 
dois mil e catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ----  
UM PONTO DOIS – PINTURA EXTERIOR DO EDIFÍCIO SITO NA RUA DO CENTRO DE 
SAÚDE – BLOCO A – IGREJA NOVA – ALJEZUR – ERNESTO JOSÉ GUERREIRO 
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LOURENÇO DOS RAMOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS: – Face ao teor 
constante na informação número cento e nove/JC barra dois mil e catorze, 
datada de trinta e um de dezembro, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito, de vinte e nove de janeiro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à homologação do Auto de Receção Definitiva e 
consequente restituição da quantia retida em dinheiro, na importância de 
duzentos e vinte e cinco euros. ------------------------------  
UM PONTO TRÊS – PINTURA DO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR – ERNESTO 
JOSÉ GUERREIRO LOURENÇO DOS RAMOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES 
RETIDOS: – Face ao teor constante na informação número cento e dez/JC 
barra dois mil e catorze, datada de trinta e um de dezembro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao 
abrigo do Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e 
nove de janeiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
homologação do Auto de Receção Definitiva e consequente restituição da 
quantia retida em dinheiro, na importância de quatrocentos e cinquenta 
euros. ------------------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – FRANCISCO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM EM ROGIL: – Foi apresentado o 
requerimento em que Francisco da Conceição Oliveira, na qualidade de 
proprietário de um prédio rústico, situado em Rogil, da freguesia de Rogil e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
quarenta e dois, da Seção M-M um-M dois e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número sete mil trezentos e cinquenta 
e nove, vem solicitar informação prévia acerca da possibilidade de levar a 
efeito a construção de um armazém agrícola (armazém e área 
complementar para a proteção de equipamentos), com uma área total de 
construção de noventa e nove vírgula noventa e nove metros quadrados, 
no local acima identificado. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, 
condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 
dois/FR barra dois mil e quinze, datada de seis de janeiro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
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UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
UM PONTO UM – NUNO VARGAS GARCIA – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL DO 
PRÉDIO SITO NA RUA DO NORTE, NÚMERO UM – ALJEZUR: – No âmbito do teor 
constante na informação número setenta e três/CD barra dois mil e catorze, 
datada de dezoito de dezembro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
valor da renda mensal em vinte e quatro euros e noventa e dois cêntimos, 
com início a um de fevereiro de dois mil e quinze e, do mesmo dar 
conhecimento ao arrendatário. -------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 
CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  
DOIS PONTO UM PONTO UM – NEGESTAT MKASAFARY JACINTO MAMBO: – Foi 
apresentado o ofício número mil quatrocentos e noventa e oito, datado de 
dez de dezembro de dois mil e catorze, do Agrupamento de Escolas de 
Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna 
Negestat Mkasafary Jacinto Mambo. ---------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e nove/RF 
barra dois mil e catorze, datada de vinte e dois de dezembro, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Negestat Mkasafary Jacinto 
Mambo. -----------------------------------------------  
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 e trinta 
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, 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 


