
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 25/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  08 de setembro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.30 horas  

Aprovada em:  06 de outubro de 2015 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva  

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 

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 Vice-Presidente declarou aberta a reunião 

pelas 10.00 horas. 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Presidente da Câmara, José Amarelinho e o Senhor Vereador António José 

Monteiro de Carvalho, não podem estar presentes na reunião por se 

encontrarem de férias, deliberou por unanimidade, considerar justificadas 

as suas faltas. ------------------------------------------  

APROVAÇÃO DE ATAS: -------------------------------------  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

ordinária de vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze. ------------  

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de 

ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião extraordinária de vinte e oito de agosto 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 prestadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

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

Diário da Tesouraria do dia sete de setembro de dois mil e quinze, do qual 

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

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

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

LEI número noventa e um barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

República número cento e cinquenta e seis, Série I, de doze de agosto, da 

Assembleia da República, acerca da primeira alteração à Lei número sete 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518073/details/normal?l=1
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barra dois mil e sete, de cinco de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e 

rege a sua emissão e utilização. -----------------------------  

LEI número noventa e quatro barra dois mil e quinze, publicada no Diário 

da República número cento e cinquenta e sete, Série I, de treze de agosto, 

da Assembleia da República, acerca das regras do financiamento das 

associações humanitárias de bombeiros, no continente, enquanto entidades 

detentoras de corpos de bombeiros (primeira alteração à Lei número trinta 

e dois barra dois mil e sete, de treze de agosto, que aprova o regime 

jurídico das associações humanitárias de bombeiros). ---------------  

LEI ORGÂNICA número dez barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

República número cento e cinquenta e oito, Série I, de catorze de agosto, 

da Assembleia da República, acerca da décima quinta alteração à Lei 

Eleitoral para a Assembleia da República, adaptando-a à nova 

organização do sistema judiciário. ----------------------------  

LEI número noventa e cinco barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

República número cento e cinquenta e nove, Série I, de dezassete de 

agosto, da Assembleia da República, que estabelece as regras e os 

deveres de transparência a que fica sujeita a realização de campanhas de 

publicidade institucional do Estado, bem como as regras aplicáveis à sua 

distribuição em território nacional, através dos órgãos de comunicação 

social locais e regionais. -----------------------------------  

LEI número noventa e seis barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

República número cento e cinquenta e nove, Série I, de dezassete de 

agosto, da Assembleia da República, que regula a disponibilização e a 

utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. ---------  

DECRETO-LEI número cento e sessenta e cinco barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e cinquenta e nove, Série 

I, de dezassete de agosto, do Ministério da Agricultura e do Mar, que 

procede à regulamentação da Lei dos Baldios. --------------------  

PORTARIA número duzentos e cinquenta e um/A barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e sessenta, primeiro 

Suplemento, de dezoito de agosto, dos Ministérios da Economia e da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que estabelece os termos da 

formação inicial e da formação contínua, a organização e a comunicação 

prévia das ações de formação, as características e procedimentos da 

avaliação dos formandos e os requisitos específicos de certificação das 

entidades formadoras de motoristas de táxi. ---------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636956/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/636956/details/normal?l=1
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DECRETO REGULAMENTAR número quinze barra dois mil e quinze, publicada 

no Diário da República número cento e sessenta e um, Série I, de 

dezanove de agosto, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia, que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do 

solo, bem como os critérios de qualificação e as categorias do solo rústico 

e do solo urbano em função do uso dominante, aplicáveis a todo o território 

nacional. ----------------------------------------------  

PORTARIA número duzentos e cinquenta e dois barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e sessenta e um, Série I, 

de dezanove de agosto, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, que procede à alteração da que aprovou as Regras 

Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), nos termos 

previstos no artigo segundo, do Decreto-Lei número duzentos e vinte e 

seis barra dois mil e cinco, por aditamento da secção setecentos e vinte e 

dois à parte sete, das RTIEBT – Regras Técnicas das Instalações Elétricas 

de Baixa Tensão. ----------------------------------------  

PORTARIA número duzentos e cinquenta e sete barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e sessenta e três, Série I, 

de vinte e um de agosto, do Ministério da Defesa Nacional, que aprova o 

Regulamento de Uniformes do Nadador-Salvador Profissional. --------  

DECRETO-LEI número cento e sessenta e sete barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e sessenta e três, Série I, 

de vinte e um de agosto, do Ministério da Agricultura e do Mar, que 

procede à sétima alteração ao Decreto-Lei que estabelece o regime 

jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, 

com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da 

atividade cinegética. --------------------------------------  

DECRETO-LEI número cento e sessenta e nove barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e sessenta e quatro, Série 

I, de vinte e quatro de agosto, do Ministério da Educação e Ciência, que 

procede à primeira alteração ao Decreto-Lei número duzentos e doze 

barra dois mil e nove, permitindo aos municípios a constituição de 

parcerias para a concretização das Atividades de Enriquecimento 

Curricular. ---------------------------------------------  

LEI número cento e cinco barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta e cinco, Série I, de vinte e cinco de 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/468999/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/468999/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480704/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489482/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/489482/details/normal?l=1


REUNIÃO DE 08.09.15 

Pág.  4 

agosto, da Assembleia da República, sobre o regime jurídico da atividade 

de guarda-noturno. --------------------------------------  

LEI número cento e seis barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta e cinco, Série I, de vinte e cinco de 

agosto, da Assembleia da República, integrando a violência doméstica e a 

sinistralidade rodoviária no âmbito dos objetivos e competências dos 

conselhos municipais de segurança. ---------------------------  

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 – JUNTA DE FREGUESIA DE LAGOS – ALTERAÇÃO DA 

DESIGNAÇÃO DA FREGUESIA: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

oito de agosto do corrente ano, enviando informação, bem como a 

publicação do Diário da República da alteração da designação da 

Freguesia de São Gonçalo de Lagos, para os fins julgados convenientes. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentado 

o ofício número cento e noventa e cinco, datado de dezanove de agosto do 

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

seiscentos euros, destinado a suportar a despesa inerente à alimentação 

dos músicos da Banda Filarmónica, aquando da sua participação na Noite 

Branca. -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no valor de seiscentos euros. --------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, promover a necessária dotação 

orçamental com a verba prevista para o efeito. -------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – PEDIDO DE 

APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentado o ofício datado de vinte de agosto do 

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

três mil cento e vinte e nove euros e sessenta e dois cêntimos, destinado a 

suportar a despesa com a reparação da viatura que transporta os atletas 

daquele clube. ------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no valor de três mil cento e vinte e nove euros e sessenta e dois cêntimos.  

Mais foi deliberado, por unanimidade, promover a necessária dotação 

orçamental com a verba prevista para o efeito. -------------------  
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DOIS PONTO DOIS PONTO QUATRO – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO 

INCLUSO – PEDIDO DE SUBSÍDIO ANUAL: – Foi apresentado o ofício número 

duzentos e um, datado de trinta de julho do corrente ano, solicitando a 

atribuição do habitual subsídio anual. --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 

três mil euros, para o ano de dois mil e quinze. -------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, promover a necessária dotação 

orçamental com a verba prevista para o efeito. -------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO: – Foi apresentado o email datado de 

vinte de agosto do corrente ano, enviando cópia de pergunta ao Governo 

sobre a suspensão do apoio a grávidas no Hospital de Faro, nos meses de 

agosto e setembro. ---------------------------------------  

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

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

DOIS PONTO DOIS PONTO SEIS PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício 

número cento e cinquenta e três, datado de oito de julho do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês 

de junho do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício número 

cento e sessenta e sete, datado de dez de agosto do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês 

de julho do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  

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

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

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

MIL E DEZASSEIS – CANDIDATURAS A APOIOS SÓCIO/EDUCATIVOS: --------  

– ALEXANDER GEORGE HELDER – No âmbito do teor constante na informação 

número três mil setecentos e sessenta, datada de vinte e nove de julho do 
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corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar a totalidade do custo da 

refeição do aluno Alexander George Helder, atribuindo o escalão A. ----  

– ANA CAROLINA FERNANDES – No âmbito do teor constante na informação 

número três mil novecentos e dois, datada de cinco de agosto do corrente 

ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de escalão, da aluna Ana 

Carolina Fernandes. --------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 

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

cento e vinte e um do Código do Procedimento Administrativo. --------  

– ANTÓNIO JOSÉ CABRITA – No âmbito do teor constante na informação número 

três mil setecentos e setenta e oito, datada de trinta de julho do corrente 

ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, comparticipar a totalidade do custo da refeição 

do aluno António José Cabrita, atribuindo o escalão A. --------------  

– BENVINDA DIAS AREIAS – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

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

– IRIS AMADO LOPES – No âmbito do teor constante na informação número três 

mil novecentos e três, datada de cinco de agosto do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Iris Amado 

Lopes- -----------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 

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

cento e vinte e um do Código do Procedimento Administrativo. --------  

– RICARDO MOREIRA – No âmbito do teor constante na informação número três 

mil setecentos e setenta e três, datada de trinta de julho do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, comparticipar a totalidade do custo da refeição 

do aluno Ricardo Moreira, atribuindo o escalão A. -----------------  

– RÚBEN MOREIRA MACEDO – No âmbito do teor constante na informação número 

três mil novecentos e quatro, datada de cinco de agosto do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Rúben Moreira 

Macedo. ----------------------------------------------  
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UM PONTO DOIS – NAIR SELENE FRANCISCO OLIVEIRA – PEDIDO DE REVISÃO DO 

ESCALÃO DA ALUNA ÂNIA FILIPA OLIVEIRA: – Foi apresentada a exposição de 

Nair Oliveira, na qualidade de encarregada de educação e solicitando a 

revisão do escalão atribuído à aluna Ânia Filipa Oliveira. ------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que o 

escalão de apoio em que cada agregado familiar se integra é determinado 

pelo seu posicionamento nos escalões de rendimento, para a atribuição de 

abono de família, determinado pela Segurança Social. Contudo, o escalão 

poderá ser reavaliado quando forem apresentados os valores do 

rendimento do agregado, bem como comprovativos das despesas 

referenciadas, para uma análise mais objetiva da situação. 
UM PONTO TRÊS – COMPARTICIPAÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR, PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO ESCOLAR DE ALJEZUR, 

AOS ALUNOS DOS JARDIM-DE-INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO, NO ANO LETIVO DE DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – No âmbito do teor constante na informação número quatro mil 

trezentos e vinte e quatro, datada de vinte e seis de agosto do corrente 

ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para o Agrupamento de Escolas de 

Aljezur, no ano letivo de dois mil e quinze e/dois mil e dezasseis, por cada 

refeição fornecida em refeitórios escolares aos alunos dos Jardins de 

Infância e das Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, os valores a 

seguir descriminados: -------------------------------------  

– Alunos com Escalão A – um euro e sessenta e oito cêntimos (um euro e 

quarenta e seis cêntimos mais vinte e dois cêntimos); ---------------  

– Alunos com Escalão B – noventa e cinco cêntimos (setenta e três 

cêntimos mais vinte e dois cêntimos); --------------------------  

– Alunos sem Escalão – vinte e dois cêntimos. --------------------  

Embora tratando-se de despesa plurianual, a mesma insere-se no âmbito 

da Delegação de Competências da Assembleia Municipal, na Câmara 

Municipal, para o ano de dois mil e quinze. ----------------------  
UM PONTO QUATRO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO – 
ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – No âmbito do teor 

constante na informação número quatro mil trezentos e quarenta e cinco, 

datada de vinte e seis de agosto do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, abrir o prazo de apresentação das candidaturas aos 
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subsídios de transporte e alojamento, para o ano de dois mil e quinze/dois 

mil e dezasseis, no período de quinze de setembro a quinze de outubro de 

dois mil e quinze. ----------------------------------------  
UM PONTO CINCO – PASSE ESCOLAR SOLICITADO PELA ALUNA CATARINA DE 

CÁSSIA OLIVEIRA ROCHA PARA FREQUENTAR A ESCOLA SECUNDÁRIA GIL 

EANES, NO ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – No âmbito 

do teor constante na informação número quatro mil trezentos e onze, 

datada de vinte e cinco de agosto do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, comunicar à aluna que a competência para suportar a 

despesa com o transporte escolar é do Município de Odemira, onde a 

aluna reside. -------------------------------------------  
UM PONTO SEIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’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 junho de dois mil e quinze, 

em anexo; ---------------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de quatrocentos e trinta 

euros e setenta e cinco cêntimos, relativa ao mês em causa, de acordo 

com o definido em protocolo.” -------------------------------  

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 
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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 Vice-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. -----------------------  

 
     

 
O Vice-Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


