
  

M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  
 

Ata nº 26/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  22 de setembro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.50 horas  

Aprovada em:  06 de outubro 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  
 

 
 

Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 

compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de vinte de setembro, 

a informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, devido a 

ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos termos dos 

art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará substituir pelo 
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elemento seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana 

Maria Ferreira dos Santos. 
 

 
 

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. 
 

   
 

 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora Vereadora 

Ana Santos efetuou as seguintes observações: água estagnada na Ribeira 

em frente ao Mercado Municipal, bem como sujidade pontual nas margens 

e leito e, condições de higiene das casas de banho públicas, sitas no 

Mercado Municipal, durante o Verão. --------------------------  

Aproveitou para recomendar a ligação dos furos da várzea de Aljezur, por 

forma a permitir água corrente durante a época estival, assim como a 

colocação de um elemento do PROTEL, durante o dia, nas instalações 

sanitárias. ---------------------------------------------  

O Senhor Presidente tomou boa nota das observações da Senhora 

Vereadora tendo informado que já este ano, no final de agosto, foram 

ligados os furos da várzea, todavia a capacidade do nível do lençol freático 

ficou muito aquém daquilo que se esperava, devido às condições de seca 

que atravessamos. ---------------------------------------  

Relativamente à sujidade, nomeadamente com caixas de esferovite, 

garrafas e outros objetos, que durante o Verão surgem tanto na ribeira 

como nas suas margens, não obstante se tratar e depender em grande 

parte da condição cívica de cada um, envidaremos esforços para que tais 

situações não se repitam. ----------------------------------  
 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  
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UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de 

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

reunião ordinária de vinte e oito de julho de dois mil e quinze. --------  

Não participaram na aprovação da ata, os Senhores Vereadores José 

Gonçalves e António Carvalho, por não terem estado presentes na referida 

reunião.-----------------------------------------------  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Não foi 

aprovada a ata por falta de quórum deliberativo, nos termos do número três 

do artigo trinta e quatro, do Código do Procedimento Administrativo, por 

não poderem participar na sua aprovação o Senhor Presidente da Câmara 

e os Senhores Vereadores Ana Santos e António Carvalho, porquanto não 

estiveram presentes na referida reunião. ------------------------  

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

– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 

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

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

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

LEI número cento e sete 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, acerca da consolidação da legislação 

em matéria de direitos das associações de mulheres (revoga as Leis 

números noventa e cinco barra oitenta e oito, de dezassete de agosto, 

trinta e três barra noventa e um, de vinte e sete de julho e, dez barra 

noventa e sete, de doze de maio). ----------------------------  

DECRETO-LEI número cento e setenta e um barra dois mil e quinze, 

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

de vinte e cinco de agosto, do Ministério da Justiça, que regulamenta e 

desenvolve o regime jurídico da identificação criminal, aprovado pela Lei 

número trinta e sete barra dois mil e quinze, de cinco de maio. --------  

DECRETO-LEI número cento e setenta e dois barra dois mil e quinze, 

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

de vinte e cinco de agosto, do Ministério da Economia, que transpõe para a 

ordem jurídica interna os artigos segundo e terceiro, da Diretiva número 

dois mil e onze/dezassete/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

nove de março, relativa à metrologia. --------------------------  
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LEI número cento e onze barra dois mil e quinze, publicada no Diário da 

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

agosto, da Assembleia da República, que estabelece o Regime Jurídico da 

Estruturação Fundiária, altera o Código Civil, e revoga os Decretos-Lei 

números trezentos e oitenta e quatro barra oitenta e oito, de vinte e cinco 

de outubro e, cento e três barra noventa, de vinte e dois de março. -----  

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

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

de vinte e sete de agosto, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei 

número cento e cinquenta e um-B barra dois mil e treze, de trinta e um de 

outubro, que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 

ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem 

efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna 

a Diretiva número dois mil e onze barra noventa e dois/UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de treze de dezembro, relativa à avaliação dos 

efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente. ------  

PORTARIA número duzentos e sessenta e um-A barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e sete, I 

Suplemento, Série I, de vinte e sete de agosto, dos Ministérios das 

Finanças e da Economia, que fixa as taxas de licenciamento, certificados, 

alvarás, e outros procedimentos administrativos respeitantes à atividade da 

construção, e revoga a Portaria número quinze barra dois mil e quatro, de 

dez de janeiro. ------------------------------------------  

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

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

agosto, da Assembleia da República, acerca da segunda alteração à Lei 

número cinquenta barra dois mil e seis, de vinte e nove de agosto, que 

aprova a lei-quadro das contraordenações ambientais. --------------  

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

República número cento e setenta, Série I, de um de setembro, da 

Assembleia da República, que procede à nona alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei número sete barra dois mil e nove, de doze de 

fevereiro, reforçando os direitos de maternidade e paternidade, à terceira 

alteração ao Decreto-Lei número noventa e um barra dois mil e nove, de 

nove de abril e, à segunda alteração ao Decreto-Lei número oitenta e nove 

barra dois mil e nove, de nove de abril. -------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/513863/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/513863/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?11L0092
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/241030/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540820/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540820/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603961/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603958/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603958/details/normal?l=1
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DECRETO REGULAMENTAR número quinze-A barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e um, I 

Suplemento, Série I, de dois de setembro, do Ministério da Administração 

Interna, que procede à terceira alteração ao Decreto Regulamentar número 

oitenta e quatro barra dois mil e sete, de cinco de novembro, que 

regulamenta a Lei número vinte e três barra dois mil e sete, de quatro de 

julho, que aprova o regime de entrada, permanência, saída e afastamento 

de cidadãos estrangeiros do território nacional. -------------------  

LEI número cento e vinte e sete barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e setenta e dois, Série I, de três de 

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

número cinco barra dois mil e quatro, de dez de fevereiro (Lei das 

Comunicações Eletrónicas). ---------------------------------  

LEI número cento e vinte e oito barra dois mil e quinze, publicada no Diário 

da República número cento e setenta e dois, Série I, de três de setembro, 

da Assembleia da República, acerca da sexta alteração à Lei número dois 

barra dois mil e quatro, de quinze de janeiro, que aprova o estatuto do 

pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 

regional e local do Estado e, primeira alteração à Lei número sessenta e 

quatro barra dois mil e onze, de vinte e dois de dezembro, que modifica os 

procedimentos de recrutamento, seleção e provimento nos cargos de 

direção superior da Administração Pública. ----------------------  

LEI número cento e vinte e nove barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e setenta e dois, Série I, de três de 

setembro, da Assembleia da República, acerca da terceira alteração à Lei 

número cento e doze barra dois mil e nove, de dezasseis de setembro, que 

estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, 

à proteção e à assistência das suas vítimas. ---------------------  

DECRETO-LEI número cento e oitenta e seis barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e dois, Série I, 

de três de setembro, do Ministério da Economia, que procede à quarta 

alteração ao Decreto-Lei número trinta e nove barra dois mil e oito, de 

sete de março, que estabelece o regime jurídico da instalação, exploração 

e funcionamento dos empreendimentos turísticos e, à segunda alteração 

ao Decreto-Lei número cento e oito barra dois mil e nove, de quinze de 

maio, que estabelece as condições de acesso e de exercício da atividade 

das empresas de animação turística e dos operadores marítimo-turísticos.  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629434/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629434/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603476/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603476/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145045/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145045/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490247/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490247/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247248/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/608703/details/normal?l=1
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LEI número cento e trinta e dois barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e setenta e três, Série I, de quatro de 

setembro, da Assembleia da República, acerca da terceira alteração à Lei 

número setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais. -----------------------------------------  

LEI número cento e trinta e três barra dois mil e quinze, publicada no Diário 

da República número cento e setenta e quatro, Série I, de sete de 

setembro, da Assembleia da República, que cria um mecanismo para 

proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes. ----------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DE ROGIL – ENVIO DE 

BALANCETE ANALÍTICO ISOLADO MENSAL DE JANEIRO A MAIO DE DOIS MIL E 

QUINZE: – Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e quatro, 

datado de doze de agosto do corrente ano, enviando balancete analítico 

isolado mensal desde o mês de janeiro ao mês de maio de dois mil e 

quinze. -----------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar que 

seja enviado um balancete com saldos acumulados, do período 

correspondente a janeiro a agosto do corrente ano. ----------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – FUNCIONAMENTO 

DA UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALJEZUR – PEDIDO DE 

APOIO EXTRAORDINÁRIO: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 

noventa e nove, datado de catorze de setembro do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no montante 

de cinco mil e duzentos e quarenta e nove euros e noventa e dois 

cêntimos, destinado a fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de 

Longa Duração e Manutenção de Aljezur e referentes ao passado mês de 

agosto. -----------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro 

extraordinário solicitado, no montante de cinco mil e duzentos e quarenta e 

nove euros e noventa e dois cêntimos. -------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, informar a Casa da Criança do Rogil 

que, no caso de solicitar novo apoio extraordinário, deverá fazê-lo 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1
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acompanhado da demonstração da necessidade, enviando para o efeito 

documentação legal que o ateste. -----------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – PEDIDO DE 

APOIO FINANCEIRO, REFERENTE À REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

TELHADO DO CENTRO DE DIA DE BORDEIRA/APOIO DOMICILIÁRIO: – Foi 

apresentado o ofício número quarenta e sete, datado de seis de agosto do 

corrente ano, solicitando um apoio financeiro, no montante de dezassete 

mil quatrocentos e noventa e oito euros e oito cêntimos, destinado a fazer 

face a despesas inerentes à requalificação e conservação do telhado do 

Centro de Dia de Bordeira/Apoio Domiciliário. --------------------  

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

montante de dezassete mil quatrocentos e noventa e oito euros e oito 

cêntimos. ----------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – 
SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA SUPORTAR OS ENCARGOS JUNTO 

DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES REFERENTE AO PROCESSO DE REMISSÃO 

DE PENSÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO DA TRABALHADORA MARIA 

LOURENÇO RAMOS MARTINS LUCAS – PROPOSTA: – Foi apresentado o ofício 

número cinquenta e cinco, datado de catorze de setembro do corrente ano, 

solicitando um apoio financeiro no valor de dez mil novecentos e setenta e 

dois euros e catorze cêntimos, para suportar os encargos junto da Caixa 

Geral de Aposentações e referentes ao processo de remissão de pensão 

por acidente de trabalho da trabalhadora Maria Lourenço Ramos Martins 

Lucas. ------------------------------------------------  

PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA FOI APRESENTADA A PROPOSTA QUE A 

SEGUIR SE TRANSCREVE: ------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
APOIO FINANCEIRO – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA ------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

A situação apresentada é do perfeito conhecimento deste Município. ----  

As receitas próprias da Junta de Freguesia, se canalizadas para o 

pagamento da dívida à Caixa Geral de Aposentações iriam afetar o 

exercício de outras competências por parte da Junta de Freguesia 

essenciais ao bem-estar e interesses da população local. -----------  

Assim, de forma a salvaguardar os interesses da população local, propõe-

se que seja submetida à Assembleia Municipal, para aprovação, o 

seguinte: ----------------------------------------------  
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UM – Atribuição de apoio financeiro no valor de dez mil novecentos e 

setenta e dois euros e catorze cêntimos, para pagamento à Caixa Geral de 

Aposentações, do valor pago por esta e devido pela Junta de Freguesia de 

Bordeira, no âmbito do acidente de trabalho da trabalhadora Maria 

Lourenço Ramos Martins Lucas. ------------------------------  

DOIS – Comunicar à Junta de Freguesia de Bordeira que deverá solicitar o 

ressarcimento junto da Seguradora da referida importância, assim como a 

assunção por parte desta da importância correspondente à incapacidade 

fixada para a trabalhadora. ---------------------------------  

TRÊS – Que a importância ora atribuída, quando a Junta de Freguesia de 

Bordeira for ressarcida por parte da Seguradora, seja devolvida a este 

Município.” --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – SOLICITAÇÃO 

DE REFORÇO DO APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO – 
PROPOSTA: – Foi apresentado o ofício número cento e sessenta e oito, 

datado de nove de setembro do corrente ano, solicitando um reforço do 

apoio financeiro, no montante de cinco mil euros, para construção de uma 

arrecadação. -------------------------------------------  

PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA FOI APRESENTADA A PROPOSTA QUE A 

SEGUIR SE TRANSCREVE: ------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE APOIO FINANCEIRO 

PARA CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO ----------------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

Por proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, por 

deliberação de quinze de dezembro de dois mil e catorze aprovou a 

concessão de um apoio financeiro no valor de cinco mil euros, à Junta de 

Freguesia de Rogil para construção de uma arrecadação. ------------  

Iniciada a construção e após solicitação de preços ao mercado, constatou 

a Junta de Freguesia que o apoio inicialmente solicitado e atribuído é 

insuficiente para a conclusão da obra. -------------------------  

Sendo reconhecido por ambas as partes a importância da construção da 

referida edificação e que a verba já atribuída é insuficiente para a 

conclusão da mesma, propõe-se que seja submetido à Assembleia 

Municipal para aprovação, o seguinte: -------------------------  
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- Reforço da verba já atribuída para a construção de arrecadação, 

conforme deliberação da Assembleia Municipal em quinze de dezembro de 

dois mil e catorze, em mais cinco mil euros.” ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – SOLICITAÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentado o ofício número cento e sessenta 

e oito, datado de dez de agosto do corrente ano, solicitando um apoio 

financeiro, no montante de onze mil euros, para aquisição de uma viatura, 

que consta nos GOP/PPI para dois mil e quinze. ------------------  

Tendo em conta que o presente apoio foi aprovado nas sessões da 

Assembleia Municipal de quinze de dezembro de dois mil e catorze e vinte 

e seis de junho de dois mil e quinze, encontrando-se o processo 

conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 

Freguesia de Aljezur a verba solicitada, no montante de onze mil euros. --  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
INFORMANDO QUE, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM QUATRO DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE, FOI DELIBERADO APROVAR A QUARTA 

ALTERAÇÃO DO PDM DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 

sessenta e quatro, datado de sete de setembro do corrente ano, 

informando que em sessão extraordinária, realizada no dia quatro do 

corrente mês de setembro, foi aprovada a quarta Alteração do PDM de 

Aljezur. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ÁGUAS DO ALGARVE, S.A – ENVIA NOTA DE 

IMPRENSA INTITULADA “NO ALGARVE A SITUAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES 

HÍDRICAS PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO É POSITIVA, ESTANDO 

ASSEGURADO O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DE ÁGUA ATÉ FINAL DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS”: – Foi apresentado o email datado de quatro de 

setembro do corrente ano, enviando Nota de Imprensa intitulada “No 
Algarve a situação das disponibilidades hídricas para o abastecimento 

público é positiva, estando assegurado o suprimento das necessidades de 

água até final de dois mil e dezasseis”. ------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – AMAL – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL 

– REUNIÃO DE CATORZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE – INFORMAÇÕES: 

– Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do Conselho 

Intermunicipal, que teve lugar no dia catorze de setembro de dois mil e 

quinze. -----------------------------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – AMAL – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL – 
SOLICITANDO APOIO FINANCEIRO – VIA ALGARVIANA: – Foi apresentado o 

email datado de dezassete de setembro do corrente ano, informando que a 

Associação Almargem solicitou um apoio financeiro no valor de mil 

setecentos e quarenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos, cada, aos 

onze Municípios envolvidos na Via Algarviana para assegurar o 

funcionamento da mesma ao longo de seis meses. -----------------  

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

valor de mil setecentos e quarenta e quatro euros e noventa e sete 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, promover a necessária dotação 

orçamental com a verba prevista para o efeito. -------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – ENVIA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETIVO DA ANMP, 

ACERCA DA “CRISE DOS REFUGIADOS”: – Foi apresentado o email datado de 

nove de setembro do corrente ano, enviando cópia da deliberação do 

Conselho Diretivo da ANMP, acerca da “Crise dos Refugiados”. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – LEI NÚMERO CENTO E TRINTA E DOIS BARRA DOIS MIL E 

QUINZE, DE QUATRO DE SETEMBRO. ALTERAÇÃO AO REGIME FINANCEIRO DAS 

AUTARQUIAS LOCAIS E DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS: – Foi apresentado 

o email datado de sete de setembro do corrente ano, enviando informação 

acerca da Lei número cento e trinta e dois barra dois mil e quinze, de 

quatro de setembro – Alteração ao regime financeiro das autarquias locais 

e das entidades intermunicipais. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 

HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – AGRADECE O APOIO FINANCEIRO E 

LOGÍSTICO: – Foi apresentado o ofício número cento e trinta e um, datado 

de três de setembro do corrente ano, procedendo ao agradecimento do 

apoio financeiro e logístico prestado por esta Autarquia, aquando do 

decorrer da campanha de trabalhos arqueológicos que tiveram lugar no 

sítio da Barrada, durante o passado mês de agosto. ----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – ASSOCIAÇÃO DE BENIFICIÁRIOS DO MIRA – 
ENVIA CÓPIA DO OFÍCIO "EMPREITADA DE MODERNIZAÇÃO DO BLOCO DE REGA 
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XIV – OBRAS NA REDE VIÁRIA": – Foi apresentado o faz datado de sete de 

novembro do corrente ano, enviando cópia do ofício "Empreitada de 

Modernização do Bloco de Rega XIV – Obras na Rede Viária. ---------  

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

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO – 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO ELETRÓNICO – 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO ALGARVE, PELO PRAZO DE VINTE E QUATRO MESES – DOIS 

MIL E QUINZE/DOIS MIL E DEZASSETE (ACORDO QUADRO REALIZADO NA 

SEQUÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NÚMERO UM BARRA DOIS 

MIL E TREZE, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM 

CARTÃO ELETRÓNICO) – RELATÓRIO FINAL: – No âmbito do teor constante na 

informação número quatro mil seiscentos e sessenta e um, do Serviço de 

Contratação Pública da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de catorze de setembro de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, conforme se indica: --------------------------  

a) – Admitir a proposta do concorrente Petróleos de Portugal – Petrogal, SA;  

b) – Proceder apenas à elaboração do Relatório Final e não previamente à 

elaboração do Relatório Preliminar bem como não realizar audiência 

prévia, tendo por base o disposto no artigo cento e vinte e cinco, do 

Código dos Contratos Públicos aplicado por analogia ao Concurso Público, 

uma vez que apenas foi apresentada uma proposta e os elementos 

constantes do procedimento conduzem a uma decisão favorável ao 

interessado; --------------------------------------------  

c) – Adjudicação do presente fornecimento pelo período máximo de vinte e 

quatro meses, ou até ao valor contratual de trezentos e oitenta mil euros, 

que não inclui o Iva, consoante o que ocorrer em primeiro lugar à empresa 

Petróleos de Portugal – Petrogal, SA. --------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A MATRÍCULA SESSENTA E 

SEIS-SETENTA E SETE-XM: – No âmbito do teor constante na informação 

número quatro mil seiscentos e quarenta e seis, do Serviço de Contratação 

Pública da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de onze 

de setembro de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer prévio vinculativo favorável para aquisição de serviços de 

manutenção e reparação da viatura MAN com a matrícula sessenta e seis-

setenta e sete-XM, pela empresa Hydraplan – Manutenção e Comércio de 
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Veículos, SA, pelo preço de quatrocentos e cinco euros e trinta e oito 

cêntimos, acrescido de IVA. ---------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – A 

Câmara tomou conhecimento da informação número quatro mil 

quatrocentos e oitenta e três, datada de dois de setembro do corrente ano, 

do Serviço de Contratação Pública da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a qual contempla a relação mensal dos contratos 

celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de 

serviços, durante o mês de agosto do corrente ano. ----------------  

UM PONTO SEIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA: -------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – JOSÉ JACINTO AMARO – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM VALE DA TELHA – SECTOR A – LOTE 

CINQUENTA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia dezasseis 

de setembro do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual 

determinou a emissão de nota de crédito no montante total de trezentos e 

quarenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos, referente a consumo de 

água (trezentos e um euros e oitenta e três cêntimos), IVA (dezoito euros e 

onze cêntimos) e resíduos sólidos variável (vinte e cinco euros e sessenta 

e sete cêntimos), de acordo com os cálculos em anexo à citada informação 

(Anexo um), 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 – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia vinte e um de setembro de dois mil e quinze, 

do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
DOIS PONTO DOIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXA PARA 

O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXA PARA O ANO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS -----------------------------------------  

UM – De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, nomeadamente na alínea c), número um, do artigo cento e doze, 

alterado pelo artigo duzentos e três, da Lei número oitenta e três-C barra 
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dois mil e treze, de trinta e um de dezembro, (LOE dois mil e catorze), 

proponho a seguinte fixação de taxa para aplicar em dois mil e dezasseis, 

a qual deverá ser remetida para a Assembleia Municipal para aprovação: -  

– Taxa de zero vírgula trezentos e setenta por cento – para prédios urbanos 

a que se refere a alínea c), do artigo cento e doze, do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. -----------------------------------  

DOIS – De acordo com o previsto no novo número treze, do artigo cento e 

doze do CIMI, aditado pelo artigo duzentos e treze, da Lei oitenta e dois-B 

barra dois mil e catorze, de trinta e um de dezembro (LOE dois mil e 

quinze), determina que os municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação própria e 

permanente coincidente com o domicilio fiscal do proprietário, podem fixar 

uma redução da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto, 

atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no 

artigo treze, do Código do IRS, compõem o agregado familiar do 

proprietário a trinta e um de dezembro, de acordo com a seguinte tabela: -  

Número de dependentes a cargo:  ----------------------------  

Um – Redução de taxa até dez porcento; ------------------------  

Dois – Redução de taxa até quinze porcento; ---------------------  

Três – Redução de taxa até vinte porcento; ----------------------  

Assim, proponho que a Câmara, no âmbito do número treze, do artigo 

cento e doze do CIMI, aditado pelo artigo duzentos e treze, da Lei oitenta e 

dois-B barra dois mil e catorze, de trinta e um de dezembro (LOE dois mil 

e quinze), submeta à Assembleia Municipal para aprovação, proposta de 

fixar a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis da seguinte 

forma: ------------------------------------------------  

– Redução de dez porcento, com um dependente a cargo; ------------  

– Redução de quinze porcento, com dois dependentes a cargo; --------  

– Redução de vinte porcento, com três dependentes a cargo. ----------  

E da referida deliberação se dê conhecimento, por via eletrónica, à 

Autoridade Tributária, até trinta de novembro do ano em curso.” -------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS -----------  



REUNIÃO DE 22.09.15 

Pág.  13 

No âmbito dos números um e dois, do artigo vinte e seis, da Lei número 

setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro os Municípios 

têm direito em cada ano, a uma participação variável até cinco porcento no 

IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. -------------  

A referida participação está dependente de deliberação sobre a 

percentagem de IRS pretendida pelo Município. -------------------  

Assim, proponho que a Câmara, no âmbito dos números um e dois, do 

artigo vinte e seis, da Lei número setenta e três barra dois mil e treze, de 

três de setembro, submeta à Assembleia Municipal para aprovação, 

proposta de fixar a participação variável do IRS para o Município e 

referente ao ano dois mil e quinze, em três por cento e da referida 

deliberação se dê conhecimento, por via eletrónica, à Autoridade 

Tributária, até trinta e um de dezembro do ano em curso.” -----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares 

e Ambiente 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  

UM PONTO UM – ERMELINDA ISABEL DUARTE ALVES E JOSÉ AVELINO DUARTE – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO – SEICEIRA – ROGIL: – Foi apresentado o 

requerimento de Ângela Venâncio Quadros, na qualidade de mandatária de 

Ermelinda Isabel Duarte Alves e José Avelino Duarte, proprietários do 

prédio rústico sito em Seiceira, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo sessenta e seis, da Seção J, da freguesia de Rogil e Município de 

Aljezur, relativo ao pedido de alteração de caminho público, no local atrás 

identificado. --------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dezassete/JC barra 

dois mil e quinze, datada de trinta e um de julho do corrente ano, do 

Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão 

dos requerentes, face à ausência de parecer favorável da Comissão de 

Reserva Agrícola Nacional. ---------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que 

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

artigo cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. ---  
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UM PONTO DOIS – MARIA MARGARIDA DA LUZ – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO – PRACETA VILA DE KÜRNACH – ALJEZUR: – Foi apresentado o 

requerimento de Maria Margarida da Luz, solicitando informação quanto à 

ocupação de uma parcela de terreno com a área de dez vírgula cinquenta 

metros quadrados, sita na Praceta Vila de Kürnach – Aljezur, junto à sua 

moradia, para aí proceder à construção de um muro de vedação. -------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e oito/FA 

barra dois mil e quinze, datada de dez de setembro do corrente ano, do 

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

unanimidade, autorizar a construção em causa, a qual visa tão-somente 

efetuar o resguardo à habitação. -----------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – PROGRAMA “SOMOS PORTUGAL”, DA ESTAÇÃO DE TELEVISÃO 

DA TVI, NO DIA VINTE E NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE, DURANTE 

O DECORRER DO FESTIVAL DA BATATA-DOCE DE ALJEZUR: – Foi apresentado 

o email datado de vinte e seis de agosto do corrente ano, no qual a 

empresa Coral Europa vem apresentar proposta, para emissão em direto, 

no programa “SOMOS PORTUGAL”, da estação de televisão da TVI, no 

dia vinte e nove do próximo mês de novembro, durante o decorrer do 

Festival da Batata-Doce de Aljezur. ---------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar não estar interessada na 

proposta apresentada atendendo ao elevado valor da mesma e às 

implicações logísticas. ------------------------------------  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS NO NÍVEL PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO 

CICLO DO ENSINO BÁSICO, AOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIDÁTICAS E 

PEDAGÓGICAS NO NÍVEL PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO, AOS 

ALUNOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR --------------------  

Considerando que o Município de Aljezur atribui anualmente ao 

Agrupamento de Escolas de Aljezur uma verba que se destina à aquisição 
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de material didático e pedagógico, e ao desenvolvimento do projeto 

educativo de cada grupo/sala; -------------------------------  

Considerando ainda que o valor do apoio atribuído tem sido fixado em doze 

euros e cinquenta cêntimos por criança, a frequentar o nível pré-escolar e 

o primeiro ciclo do ensino básico deste Agrupamento; --------------  

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

– Que se aprove para o ano letivo de dois mil e quinze/dois mil e dezasseis 

a atribuição desse apoio, no valor de doze euros e cinquenta cêntimos, por 

criança, que frequenta o nível pré-escolar e o primeiro ciclo, de acordo 

com os números oficiais de alunos – cento e 

vinte e cinco alunos na educação pré-escolar e cento e noventa e oito 

alunos no primeiro ciclo do ensino básico. -----------------------  

– Embora a vertente proposta consagre compromissos financeiros em dois 

mil e quinze e dois mil e dezasseis, porém, os valores em causa integram-

se no âmbito da autorização concedida à Câmara Municipal, pela 

Assembleia Municipal em sua sessão de vinte e dois de janeiro de dois mil 

e treze, pelo, que, em caso de aprovação, deverá ser dado conhecimento à 

Assembleia Municipal.” ------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO DOIS – COMPARTICIPAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO NA 

AQUISIÇÃO DE MENSALIDADES DOS PASSES ESCOLARES PARA UTILIZAÇÃO DE 

CARREIRAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS PARA O ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de catorze de setembro de dois mil e quinze, o qual determinou que 

seja comparticipado em cinquenta por cento do valor dos títulos de 

transporte, referentes aos alunos do ensino secundário que se deslocarem 

para as Escolas Secundárias de Lagos, matriculados nos décimo, décimo 

primeiro e décimo segundo anos de escolaridade, e que utilizam carreiras 

públicas no ano letivo dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, extensivo 

aqueles alunos que no decurso do ano letivo já tenham completado ou 

venham a completar dezoito anos de idade. ----------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO UM – FILIPE VIANA – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatro mil seiscentos e doze, datada de dez de setembro do corrente ano, 
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da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Filipe Miguel 

Martins Viana. ------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO DOIS – SIMÃO PALMINHA – PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE 

ESCALÃO ATRIBUÍDO: – Foi apresentada a exposição de Maria José Martins 

Rodrigues, na qualidade de encarregada de educação e solicitando a 

revisão do escalão atribuído ao aluno Simão Palminha. --------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil setecentos e 

quarenta e um, datada de dezasseis de setembro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, posicionar o aluno Simão Rodrigues Palminha, 

no escalão B. -------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO TRÊS – ALEIXO EDGAR SANCHES CORREIA – PEDIDO DE 

AJUDA FINANCEIRA: – Foi apresentado o email datado de sete de setembro 

do corrente ano, em que Aleixo Edgar Sanches Correia, residente em 

Baixa da Banheira, vem solicitar ajuda financeira para poder liquidar uma 

dívida no montante de oitocentos e dez euros, correspondente a nove 

meses de propinas, no Instituto Politécnico de Setúbal. --------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio solicitado. ----------------------------------  
QUATRO – DESPORTO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – SOLICITA SUBSÍDIO PARA 

O “PASSEIO DE PASTELEIRAS”: – Foi apresentada a carta datada de onze de 

setembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no 

montante de mil euros, destinado a apoiar a organização do “Passeio de 
Pasteleiras”, que terá lugar no dia vinte e sete do mês de setembro em 
curso. ------------------------------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  

PERÍODO DE 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. ---------  
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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 cinquenta 

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, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


