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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 34/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  09 de dezembro de 2015 
Inicio:  14.30 horas   

Encerramento:  16.50 horas  

Aprovada em:  22 de dezembro 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 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório   
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

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

Ordem do Dia 
 

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

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião ordinária de vinte e quatro de novembro de dois mil e 

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

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------------------------------  

– ANABELA FERNANDES COSTA VIEGAS BATISTA – Legalização de habitação – 
Almares – Bordeira – vinte e um de julho de dois mil e quinze ---------  

– ALEXEY PARSHIN – Construção agrícola – Herdade Fome Aguda – Odeceixe – 
treze de agosto de dois mil e quinze ---------------------------  

– FLORA UNITED FARM, LDA. – Construção agrícola – Monte Novo – Odeceixe – 
treze de agosto de dois mil e quinze ---------------------------  

– TIAGO ROMÃO BARROS – Alteração e reconstrução de habitação – Rua do 

Outão, onze – Odeceixe – vinte e seis de agosto de dois mil e quinze ----  

– TÂNIA FILIPA CANDEIAS SILVA – Construção de habitação – Urbanização dos 

Malhadais – Lote quarenta – Odeceixe – vinte e seis de agosto de dois mil e 

quinze ------------------------------------------------  

– MANUEL AGAPITO COSTA – Construção de habitação – Picão de Cima – 
Aljezur – vinte e seis de agosto de dois mil e quinze ----------------  

– ANTÓNIO MANUEL VALENTE MOTA FERREIRA – Construção de habitação – 
Travessa da Boavista, nove – Carrapateira – Bordeira – vinte e seis de 

agosto de dois mil e quinze ---------------------------------  

– PEDRO MIGUEL FRAGOSO DE OLIVEIRA – Alterações em habitação – Rua 

Costa do Castelo, vinte – Aljezur – seis de outubro de dois mil e quinze --  
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– MARIA ESTELA ALMEIDA FERRAZ – Alterações em habitação – Urbanização 

Municipal da Carrapateira, seis – Bordeira – vinte e sete de outubro de dois 

mil e quinze --------------------------------------------  

– RICARDO MARIA PAES MAGALHÃES VILLAS BOAS – Legalização de habitação – 
Tramelo – Alfambras – Bordeira – nove de novembro de dois mil e quinze --  

– JENS HEMMERICH – Reconstrução de habitação – Rua do Hospital, dez – 
Aljezur – nove de novembro de dois mil e quinze ------------------  

– JOÃO BARAHONA FERRAZ DE CARVALHO – Legalização de habitação – Tramelo 

– Alfambras – Bordeira – nove de novembro de dois mil e quinze --------  

– LINO JOÃO DA SILVA – Legalização de habitação – Rua Beco dos Tanques, 

seis – Odeceixe – dezasseis de novembro de dois mil e quinze ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas vigésima e vigésima primeira Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, nas vigésima terceira e vigésima quarta 

Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e nas vigésima terceira 

e vigésima quarta Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 

quinze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 

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

PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NA ÁREA DESIGNADA POR “ALJEZUR” – A 

Câmara tomou igualmente conhecimento do teor do documento que dá 

conta pública da total oposição da Câmara Municipal de Aljezur à 

concessão cedida pelo Governo para a Prospeção e Exploração de 

Hidrocarbonetos na Área Designada por “Aljezur”. -----------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------   

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 – MUNICÍPIO DE SILVES – CANDIDATURA DO 

MUNICÍPIO DE SILVES A CIDADE DO VINHO – DOIS MIL E DEZASSEIS – 
AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o ofício número treze mil quatrocentos 

e trinta e dois, datado de vinte e sete de novembro do corrente ano, 

agradecendo o apoio prestado pela Autarquia aquando da candidatura do 

Município de Silves a Cidade do Vinho – dois mil e dezasseis. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – MUNICÍPIO DE ODEMIRA – POLIS LITORAL 

SUDOESTE E NOVO MODELO DE GESTÃO DO LITORAL – ENVIO DE OFÍCIOS: – Foi 
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apresentado o email datado de dois de dezembro do corrente ano, 

enviando cópia dos ofícios dirigidos ao Senhor Secretário de Estado do 

Tesouro e ao Senhor Ministro do Ambiente, acerca da Polis Litoral 

Sudoeste e Novo Modelo de Gestão do Litoral. -------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA – EM DEFESA 

DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE NO ALGARVE – ENVIO DE MOÇÃO: – Foi 

apresentado o email datado de trinta de novembro do corrente ano, 

enviando cópia da moção “Em defesa do Serviço Nacional de Saúde no 

Algarve” aprovada na sessão da Assembleia Municipal, realizada no 

passado dia vinte e sete de novembro. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO ALGARVE – 
PEDIDO DE SUBSÍDIO, TAÇA OU TROFÉU, PARA O XLVI GRANDE PRÉMIO DOS 

REIS – DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentada a carta datada de vinte e 

três de outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, 

taça ou troféu, para apoiar a realização do XLVI Grande Prémio dos 

Reis/dois mil e dezasseis. ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar não lhe ser possível 

atribuir o subsídio solicitado. --------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – POLIS LITORAL SUDOESTE – ASSEMBLEIA GERAL 

DE DOIS MIL E QUINZE – OFÍCIOS REMETIDOS AO MINISTRO DE ESTADO E DAS 

FINANÇAS E MINISTRO DO AMBIENTE: – Foi apresentado o email datado de 

vinte e sete de novembro do corrente ano, enviando cópia dos ofícios 

remetidos ao Ministro de Estado e das Finanças e Ministro do Ambiente, 

acerca da Assembleia Geral de dois mil e quinze. -----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – PERGUNTA FEITA 

AO GOVERNO SOBRE A INTEGRAÇÃO NOS QUADROS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

DE UMA CENTENA DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NOS CENTROS E 

EXTENSÕES DE SAÚDE NO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de 

dois de dezembro do corrente ano, enviando copia de pergunta feita ao 

Governo sobre a integração nos quadros do Ministério da Saúde de uma 

centena de profissionais que prestam serviço nos Centros e Extensões de 

Saúde no Algarve. ---------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO 

INCLUSO – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM QUATRO CONTENTORES – 
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PEDIDO DE COLABORAÇÃO: – Foi apresentado o email datado de quatro de 

novembro do corrente ano, solicitando a colaboração deste Município, para 

autorização de ocupação de espaços públicos, com o intuito de colocação 

de contentores de recolha de têxteis e brinquedos, de acordo com 

protocolo estabelecido entre a NECI e a empresa H Sarah Trading, Lda. -  

Sem prejuízo do protocolo assumido entre essa instituição e a empresa H 

Sarah Trading, Lda, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar não 

autorizar a ocupação dos espaços pretendidos, porquanto não poderemos 

aceder ao vosso pedido de colaboração. ------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO – APRESENTAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO PNSACV: – Foi apresentado o email datado 

de dezoito de novembro do corrente ano, procedendo à Apresentação da 

Associação de Freguesias do PNSACV. ------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – CONSTRUÇÃO 

DE ARRECADAÇÃO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentado o email 

datado de cinco de outubro do corrente ano enviando o relatório, folhas de 

obra e respetivas faturas, referente à construção de uma arrecadação em 

Rogil e, solicitando a transferência de uma verba no valor de três mil 

seiscentos e dez euros e quinze cêntimos. ----------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil quatrocentos 

e trinta e um, datada de vinte de outubro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aceitar o pedido de excecionalidade, não só no âmbito da 

boa-fé institucional, mas, e acima, de tudo na materialização da obra 

executada. ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

MENSAL – OUTUBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e cinquenta e seis-IA, datado de seis de novembro do 

corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente 

ao mês de outubro do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

trezentos e três, datada de trinta de novembro do corrente ano, da Divisão 
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Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO DOIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

MENSAL – SETEMBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email 

datado de seis de outubro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao mês de setembro do ano em curso, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

duzentos e cinquenta e cinco, datada de vinte e seis de novembro do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do 

parecer do respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

MENSAL – OUTUBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email 

datado de três de novembro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao mês de outubro do ano em curso, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

duzentos e sessenta e sete, datada de vinte e seis de novembro do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do 

parecer do respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO MENSAL – OUTUBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado 

o email datado de cinco de novembro do corrente ano, enviando o relatório 

mensal (acordo de execução), referente ao mês de outubro do ano em 

curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e 

aquela Freguesia. ----------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

duzentos e noventa e três, datada de trinta de novembro do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO CINCO – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

MENSAL – OUTUBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email 

datado de cinco de novembro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao mês de outubro do ano em curso, ao 
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abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

duzentos e noventa e quatro, datada de trinta de novembro do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

REFERENTE AO TRIMESTRE DE MAIO A JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 

apresentado em vinte e um de outubro do corrente ano, o relatório e 

respetivas folhas de obra, referente ao período de maio a julho de dois mil 

e quinze. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil duzentos e 

trinta e quatro, datada de vinte e seis de novembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e não obstante o parecer 

do respetivo chefe de divisão, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

transferir a verba no montante de mil quatrocentos e setenta e dois euros e 

quarenta cêntimos. ---------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – DENIS GERALD PERRY E OUTROS – PROCESSO 

DOIS MIL E QUARENTA BARRA QUINZE PONTO SEIS T OITO PTM-A – TRIBUNAL 

DE PORTIMÃO – TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO: – Foi apresentada a carta 

regista sob o número nove mil quatrocentos e noventa e oito, em um de 

dezembro do corrente ano, da advogada deste Município, Carla Silva e 

Cunha, informando que ficou designado o dia treze de janeiro de dois mil e 

seis, pelas catorze horas, como data para realização da audiência de 

discussão e julgamento, pelo que fica prejudicada a tentativa de 

conciliação proposta. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO – TERCEIRA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A FREGUESIA DE ROGIL: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da terceira 

Adenda ao Contrato de Delegação de Competências, a celebrar com a 

Junta de Freguesia de Rogil, a qual, depois de devidamente rubricada, fica 

apensa à presente ata e, submeter a mesma à aprovação da Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------  

UM PONTO SEIS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  
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UM PONTO SEIS PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA LIMPA COLETORES DA VIATURA MAN, 

COM A MATRÍCULA CINQUENTA E UM-EM-VINTE: – Face ao teor constante na 

informação número seis mil cento e cinquenta e três, datada de vinte e três 

de novembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos – Serviço de Serviço de Contratação Pública, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para 

aquisição de serviços de reparação e Manutenção do Sistema Limpa 

Coletores da viatura MAN, com a matrícula cinquenta e um-EM-vinte, pela 

empresa Vecofabril – Acessórios e Transformação de Veículos, SA, pelo 

preço de quinze mil e oitenta e oito euros, acrescido de IVA. ----------  
UM PONTO SEIS PONTO DORIS – AQUISIÇÃO DE CENTO E TRINTA SACOS DE BATATA-

DOCE PARA OFERTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia vinte e quatro 

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

determinou, a aquisição de cento e trinta sacos de batata-doce, para 

oferta aos representantes das diversas entidades convidadas, 

apresentando uma estimativa de setecentos e oitenta euros mais IVA, a 

adquirir à Associação dos Produtores de Batata-Doce, no âmbito do teor 

constante na informação número seis mil cento e sessenta e sete, datada 

de vinte e três de novembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública. ------------  
UM PONTO SEIS PONTO TRÊS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS AO 

ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

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

Câmara tomou conhecimento da informação número seis mil duzentos e 

noventa e um, datada de trinta de novembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, a 

qual contempla a relação mensal dos contratos celebrados ao abrigo do 

parecer genérico de contratos de prestação de serviços, durante o mês de 

novembro do corrente ano. ---------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO QUATRO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA E MEDIAÇÃO DE SEGUROS: – 
Face ao teor constante na informação número seis mil quatrocentos e trinta 

e cinco, datada de nove de dezembro do corrente ano, do Chefe da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para contratação 
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dos referidos serviços de Consultadoria e Mediação de Seguros, pelo 

prazo de dois anos, com consulta à empresa Ponto Seguro – Mediação de 

Seguros, Lda. ------------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO SETE DE DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia 

sete de dezembro de dois mil e quinze, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, NO ÂMBITO DO PREVISTO NO ARTIGO DOZE, DO DECRETO-LEI 

NÚMERO CENTO E VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E UM DE 

JUNHO, PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO ÂMBITO 

DO PREVISTO NO ARTIGO DOZE, DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E VINTE E SETE 

BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E UM DE JUNHO, PARA O ANO DOIS MIL E DEZASSEIS  

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos -------------  

Considerando, por um lado, o disposto no artigo vigésimo segundo do 

Decreto-Lei número cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito 

de junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a 

despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, 

com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 

compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com 

encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia 

Municipal, salvo quando: -----------------------------------  

a)Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; --  

b)Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos, em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. ------------------------------------  

Considerando, por outro lado, a alínea c) do número um do artigo sexto da 

Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, que 

aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 



REUNIÃO DE 09.12.15 

Pág.  9 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias 

público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. -----  

Considerando, que o Decreto-Lei número cento e vinte sete barra dois mil 

e doze, de vinte e um de junho, veio regular a citada lei dos 

compromissos, nos termos do artigo décimo quarto, estabelecendo no seu 

artigo décimo segundo que a referida autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos 

documentos previsionais. ----------------------------------  

Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais, e 

procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades 

do Setor Público Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere, 

relativamente à Câmara Municipal, para o ano dois mil e dezasseis, o 

seguinte: ----------------------------------------------  

Um – Para os efeitos previstos na alínea c) do número um do artigo sexto 

da Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, emitir 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: ------------  

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 

Grandes Opções do Plano; ---------------------------------  

b) Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução máxima de três anos. ------------------------------  

Dois – A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização 

prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das 

condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte 

e um de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesa.-------------------------------------  

Três – A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara 

Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de 

funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente 

dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do número 
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um, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação 

pública. -----------------------------------------------  

Quatro – Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá 

ser presente uma informação da qual constem os compromissos 

plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora 

se propõe.” --------------------------------------------  

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

remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. -----------  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  

UM PONTO UM – ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE ENTRE A RUA DA LADEIRA/TRAVESSA 

DE SANTO ANTÓNIO – ALJEZUR – STAP – REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E 

MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, SA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE 

GARANTIAS BANCÁRIAS: – No âmbito do teor constante na informação 

número seis mil trezentos e dezanove, datada de um de dezembro do 

corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e, 

consequentemente, proceder à liberação das cauções apresentadas, sob a 

forma de garantia bancária “número 10303831” e “número 10302232”, 
emitidas pelo Banco BPI, no valor total de mil duzentos e noventa e sete 

euros. ------------------------------------------------   

 

 
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  

DOIS PONTO UM – PAULO GONÇALVES PEREIRA DA ENCARNAÇÃO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM 

BREJO DA MOITA – ROGIL – PROCESSO CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E 

TRÊS BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o requerimento de Paulo 

Gonçalves Pereira da Encarnação e Maria Margarida Braz Serra, na 

qualidade de promitentes compradores de um prédio misto sito em Brejo da 

Moita, da freguesia Rogil e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo trinta, da Seção M-M um-M dois e a parte urbana sob 

o artigo setecentos e cinquenta e dois e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número cento e oitenta e três, vêm 

solicitar informação sobre a possibilidade de levar a efeito a reconstrução 

e ampliação de habitação, no local acima identificado. --------------  
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No âmbito do teor constante na informação número cento e setenta e 

seis/FA barra dois mil e quinze, datada de dezasseis de novembro do 

corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

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

dos requerentes, face ao parecer desfavorável da CCDR e ao parecer 

desfavorável do ICNF, constante no ofício número cinquenta e cinco mil 

setecentos e onze/dois mil e quinze/DCNF-ALG/DLAP. -------------  

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. ---  
DOIS PONTO DOIS – PAULO GONÇALVES PEREIRA DA ENCARNAÇÃO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM 

BREJO DA MOITA – ROGIL – PROCESSO SETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE 

BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o requerimento de Paulo 

Gonçalves Pereira da Encarnação e Maria Margarida Braz Serra, na 

qualidade de promitentes compradores de um prédio misto sito em Brejo da 

Moita, da freguesia Rogil e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo trinta, da Seção M-M um-M dois e a parte urbana sob 

o artigo setecentos e cinquenta e dois e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número cento e oitenta e três, vêm 

solicitar informação sobre a possibilidade de levar a efeito a reconstrução 

de habitação, no local acima identificado. -----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

cento e noventa e quatro/FA barra dois mil e quinze, datada de dois de 

dezembro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo. --------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – EDWARD JAMES RADLEY E JENNIFER ROSEMARY RADLEY – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 

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

Câmara, datado de vinte e três de novembro do corrente ano e exarado no 

parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, datado 

de dezoito de novembro do corrente ano, relativo ao pedido de parecer 

solicitado por Edward James Radley e Jennifer Rosemary Radley, quanto à 

constituição de compropriedade do prédio misto sito em Vale do Pereiro, 

inscrito na matriz sob o artigo cento e noventa e três, da Seção AS, da 

freguesia e Município de Aljezur e a parte urbana sob o artigo sete mil e 
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quarenta e um, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 

o número dois mil seiscentos e sessenta e cinco. ------------------  
TRÊS – AMBIENTE -----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – FESTIVAL DA BATATA-DOCE DE ALJEZUR – PROTOCOLO COM A 

ALGAR – ECO EVENTO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte de novembro 

do corrente ano, o qual determinou a adesão do Município, no âmbito da 

organização do Festival da Batata-Doce de Aljezur dois mil e quinze, ao 

projeto “ECO Evento”, promovido pela ALGAR – Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos, SA. ----------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – PROGRAMA ECO-ESCOLAS DOIS MIL E QUINZE BARRA DOIS 

MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA DE PARCERIA: – No âmbito do teor constante 

na informação número seis mil cento e sessenta e oito, do Serviço do 

Ambiente – Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, formalizar a Parceria Associação Bandeira 

Azul da Europa (ABAE)/Município de Aljezur, no âmbito do Programa Eco-

Escolas dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, suportando o custo da 

inscrição, no valor de setenta euros, cujos documentos, depois de 

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

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS DO 

ROGIL – RELATÓRIO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------------  
UM PONTO DOIS – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS DO 

ROGIL – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE CABAZES DE NATAL A 

DISTRIBUIR PELAS FAMÍLIAS MAIS CARENCIADAS DA FREGUESIA DE ROGIL: –  
Foi apresentada a carta datada de dois de dezembro do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro para aquisição de cabazes 

de Natal, a distribuir pelas famílias mais carenciadas da freguesia de Rogil.  

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

montante de setecentos e cinquenta euros e solicitar relatório das 

despesas efetuadas para o efeito. ----------------------------  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
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DOIS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO PARA JANTAR DE NATAL DA BANDA FILARMÓNICA: 

– Foi apresentado o ofício número trezentos e dez, datado de três de 

dezembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio subsídio, 

no montante de oitocentos euros, destinado a suportar a despesa inerente 

ao jantar de Natal da Banda Filarmónica, daquela Associação. --------  

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

seiscentos euros. ----------------------------------------  

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. ---------  

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

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram dezasseis 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, 
 

_____________________________ 

 

 
 

 
 


