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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 35/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  22 de dezembro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  13.20 horas  

Aprovada em:  5 de janeiro de 2016 
 

   
 

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 NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter 

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

ordinária de nove de dezembro de dois mil e quinze. ---------------  

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: ---------------------------  

DECRETO-LEI número duzentos e cinquenta barra dois mil e quinze, 

publicado no Diário da República número duzentos e trinta e um, Série I, 

de vinte e cinco de novembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

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

regula o programa SOLARH, prorrogando até trinta e um de dezembro de 

dois mil e dezasseis o prazo durante o qual os fundos correspondentes aos 

reembolsos dos empréstimos podem ser destinados à concessão de 

financiamento no âmbito de outros programas de apoio à reabilitação e 

reconstrução urbana. -------------------------------------  

DECRETO-LEI número duzentos e cinquenta e um barra dois mil e quinze, 

publicado no Diário da República número duzentos e trinta e um, Série I, 

de vinte e cinco de novembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

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

aprovou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento 

de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpôs 

a Diretiva número dois mil e dez barra trinta e um barra UE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de dezanove de maio, relativa ao desempenho 

energético dos edifícios. -----------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/319951/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499237/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?10L0031
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PORTARIA número quatrocentos e treze barra dois mil e quinze, publicada 

no Diário da República número duzentos e trinta e três, Série I, de vinte e 

sete de novembro, dos Ministérios da Administração Interna e da 

Agricultura e do Mar, que estabelece o procedimento único de formação e 

exame para a obtenção simultânea da carta de caçador e da licença de 

uso e porte de arma para o exercício do ato venatório e revoga a Portaria 

número quinhentos e setenta e três – B barra dois mil e sete. ---------  

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número duzentos e trinta e seis barra dois 

mil e quinze, publicada no Diário da República número duzentos e trinta e 

seis, Série I, de vinte e sete de novembro, da Presidência do Conselho de 

Ministros – Secretária-geral, que retifica a Portaria do Ministério da Defesa 

Nacional, que regula o processo de certificação das entidades formadoras 

dos nadadores-salvadores profissionais e aprova o respetivo regulamento.  

DECRETO-LEI número duzentos e cinquenta e um-A barra dois mil e 

quinze, publicado no Diário da República número duzentos e quarenta e 

seis, I Suplemento, de dezassete de dezembro, da Presidência do 

Conselho de Ministros, que aprova a Lei Orgânica do XXI Governo 

Constitucional. ------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número cento e quarenta barra 

dois mil e quinze, publicada no Diário da República número duzentos e 

trinta e três, Série I, de catorze de dezembro, Assembleia da República, 

inovar no setor público. ------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número noventa e cinco-A barra 

dois mil e quinze, publicada no Diário da República número duzentos e 

quarenta e seis, I Suplemento, de dezassete de dezembro, da Presidência 

do Conselho de Ministros, que aprova o Regimento do Conselho de 

Ministros do XXI Governo Constitucional. -----------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número noventa e seis barra dois 

mil e quinze, publicada no Diário da República número duzentos e 

quarenta e sete, Série I, de dezoito de dezembro, da Presidência do 

Conselho de Ministros, que concede tolerância de ponto aos trabalhadores 

que exercem funções públicas no Estado, nos institutos públicos e nos 

serviços desconcentrados da administração central, no dia vinte e quatro e 

no dia trinta e um de dezembro de dois mil e quinze. ---------------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/321695/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/321695/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70748597/details/normal?l=1
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UM PONTO QUATRO PONTO UM – MUNICÍPIO DE LAGOA – LAGOA “CIDADE DO VINHO – 
DOIS MIL E DEZASSEIS!” – AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o ofício 

número vinte e sete mil duzentos e doze, datado de vinte e sete de 

novembro do corrente ano, agradecendo o apoio prestado pela Autarquia 

aquando da candidatura daquela Município a Lagoa “Cidade do Vinho – 
dois mil e dezasseis”. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – ÁGUAS DO ALGARVE, SA – REGULARIZAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DA PARCELA DE TERRENO DO PONTO DE ENTREGA DO 

CASTELO: – Foi apresentado o ofício número dois mil novecentos e setenta 

e um, datado de sete de dezembro do corrente ano, acerca da 

Regularização da propriedade da parcela de terreno do Ponto de Entrega 

do Castelo. --------------------------------------------  

No âmbito da comunicação acima identificada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, comunicar à Águas do Algarve, SA o seu mais veemente 

desagrado em relação à nova data indicada para a ligação da ETAR do 

Rogil/Carrascalinho, quando a anterior administração já tinha dado como 

certa o ano de dois mil e dezasseis para o efeito. -----------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar as razões para tal facto, 

bem como a reanálise do processo, devendo o planeamento desta 

empreitada continuar a constituir uma prioridade para o ano de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

O histórico de relacionamento institucional com a Águas do Algarve, SA, 

atesta e confirma da parte do Município de Aljezur o cumprimento integral 

e escrupuloso dos seus deveres e obrigações, pelo que, e permitam-nos a 

ousadia, mais não esperamos do que a recetividade exigida. ----------   
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – PORTARIA NÚMERO TREZENTOS E ONZE BARRA DOIS MIL E 

QUINZE, DE VINTE E OITO DE SETEMBRO – ARTIGO NONO – AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS DO DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO: – Foi apresentado o ofício 

número mil e oitenta, datado de nove de dezembro do corrente ano, 

enviando informação acerca da Portaria número trezentos e onze barra 

dois mil e quinze, de vinte e oito de setembro – Artigo nono – Autoridades 

Administrativas do Domínio Público Hídrico. ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO 

COMUNISTA PORTUGUÊS – ENVIO DE PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A 

MANUTENÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA DO CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E 
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REABILITAÇÃO DO SUL E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PRESTADO ÀS POPULAÇÕES: – Foi apresentado o email datado de dois de 

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

sobre a sobre a manutenção da gestão pública do Centro de Medicina 

Física e Reabilitação do Sul e a melhoria da qualidade dos serviços 

prestado às populações. -----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE AS MEDIDAS QUE SERÃO 

ADOTADAS PARA IMPEDIR A ANA – AEROPORTOS DE PORTUGAL, DE EXTORSÃO 

ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE TRANSFERS NO AEROPORTO DE FARO: 

– Foi apresentado o email datado de sete de dezembro do corrente ano, 

enviando copia de pergunta feita ao Governo sobre as medidas que serão 

adotadas para impedir a ANA – Aeroportos de Portugal, de extorsão às 

pequenas e médias empresas de transfers no aeroporto de Faro. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A FALTA DE MÉDICOS 

ESPECIALISTAS NO CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE: – Foi apresentado o 

email datado de quatro de dezembro do corrente ano, enviando copia de 

pergunta feita ao Governo sobre a falta de médicos especialistas no Centro 

Hospitalar do Algarve. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES – PEDIDO 

DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS – ÁREA DE ELETROTECNIA: – Foi apresentado o 

ofício número mil duzentos e nove, datado de dezoito de novembro do 

corrente ano, solicitando informação quanto à possibilidade desta autarquia 

acolher um estágio profissional – Área de Eletrotecnia, do aluno Miguel 

Paulo Ribeiro da Costa, com residência em Aljezur. ----------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar a sua disponibilidade 

para receber o aluno Miguel Paulo Ribeiro da Costa para o qual é 

solicitado o estágio. --------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA APOIO 

A FAMÍLIAS CARENCIADAS DO CONCELHO: – Foi apresentada a carta datada 

de três de dezembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 

subsídio, no montante de mil e quinhentos euros, destinado a apoiar as 

famílias carenciadas do concelho. ----------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de mil e quinhentos euros e solicitar relatório das despesas 

efetuadas para o efeito. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 

E GÁS NATURAL NO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de 

dezasseis de dezembro do corrente ano, enviando copia de pergunta feita 

ao Governo sobre a exploração de petróleo e gás natural no Algarve. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – MARIA JOSÉ FLORINDO PROENÇA DUARTE – 
DIREITO DE OPÇÃO DE COMPRA DE UM PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DAS 

CABEÇAS, NÚMERO UM E RUA DO HOSPITAL, NÚMERO UM, EM ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento com entrada em nove de dezembro do 

corrente ano, a manifestar a intenção de venda de um prédio urbano, de 

sua propriedade, sito na Rua das Cabeças, número um e Rua do Hospital, 

número um, em Aljezur, pelo valor de cento e quarenta mil euros. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à interessada que não 

está interessada na aquisição do referido prédio. ------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

MENSAL – NOVEMBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

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

datado de quatro de dezembro do corrente ano, enviando o relatório 

mensal (acordo de execução), referente ao mês de novembro 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 

seiscentos e trinta e sete, datada de vinte e um de dezembro 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 PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

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

número duzentos e setenta, datado de dez de dezembro do corrente ano, 

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

quinhentos e noventa e oito, datada de dezassete de dezembro 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 PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO MENSAL – NOVEMBRO BARRA DOIS MIL E QUINZE: – Foi 

apresentado o email datado de nove de dezembro do corrente ano, 

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

de novembro 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 

quinhentos e setenta e dois, datada de dezasseis de dezembro 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 DOZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

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

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

apresentado o ofício número vinte e cinco, datado de dezassete de 

dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante de cinco mil quatrocentos e oitenta e um euros e cinquenta e 

nove cêntimos, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências. --  

Sem prejuízo da informação número seis mil seiscentos e cinquenta e sete, 

datada de vinte e um de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de cinco mil quatrocentos e 

oitenta e um euros e cinquenta e nove cêntimos. ------------------  

Todavia, para complemento processual mais foi deliberado solicitar o envio 

do comprovativo de inscrição do projeto nas GOP´s daquela freguesia, bem 

como declaração atestando que foi dado cumprimento ao instituído no 

Código dos Contratos Públicos e Pagamentos em Atraso (LCPA). ------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL: – Foram 

apresentados os emails datados de quatro e dezoito de dezembro do 

corrente ano, enviando relatório e respetivas folhas de obra, referente ao 

período de outubro e novembro de dois mil e quinze e solicitando a 
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transferência de uma verba no valor total de trinta e dois mil seiscentos e 

trinta e seis euros e trinta cêntimos, no âmbito do Contrato de Delegação 

de Competências. ----------------------------------------  

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

vinte e sete, datada de vinte e um de dezembro 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 trinta e dois mil seiscentos e trinta e seis 

euros e trinta cêntimos. ------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e sessenta e um-IA, datado de 

dezoito de novembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba no montante de vinte e cinco mil duzentos e cinquenta euros e vinte 

cêntimos, referente aos trabalhos executados na reparação do caminho 

municipal de ligação “Parque de Campismo do Serrão/Vale da Casca”, no 

âmbito do Contrato de Delegação de Competências. ----------------  

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

catorze, datada de trinta 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 vinte e cinco mil duzentos e cinquenta euros e 

vinte cêntimos. ------------------------------------------  

– Igualmente foi apresentado o ofício número duzentos e sessenta-IA, 

datado de dezoito de novembro do corrente ano, solicitando a transferência 

de uma verba no montante de cinco mil quatrocentos e setenta euros e 

noventa e oito cêntimos, referente à construção de instalações sanitárias 

em Igreja Nova – Aljezur, no âmbito do Contrato de Delegação de 

Competências. ------------------------------------------  

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

sete, datada de trinta 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 cinco mil quatrocentos e setenta euros e noventa e 

oito cêntimos. ------------------------------------------  

– Foi ainda apresentado o ofício número duzentos e noventa e cinco-IA, 

datado de dezasseis de dezembro do corrente ano, solicitando a 

transferência de uma verba no montante de catorze mil cento e trinta e 
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cinco euros e trinta e sete cêntimos, referente à construção do Parque 

Infantil no Bairro CAR – Aljezur, no âmbito do Contrato de Delegação de 

Competências. ------------------------------------------  

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

cinquenta, datada de vinte e um de dezembro 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 catorze mil cento e trinta e cinco euros e trinta e 

sete cêntimos. ------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 

apresentado o ofício número setenta e sete, datado de dezasseis de 

novembro do corrente ano, solicitando o pagamento da verba no montante 

de dezassete mil quinhentos e noventa e nove euros e setenta cêntimos, 

referente a obras de manutenção e conservação na ex-escola primária da 

Vilarinha, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências com 

aquela Junta de Freguesia.---------------- 

Atendendo que o contrato interadministrativo de Delegação de 

Competências estipula como limite máximo a ser utilizado neste domínio, 

doze mil e quinhentos euros, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

transferir para a Junta de Freguesia de Bordeira, a importância de doze mil 

e quinhentos euros.-------------------- 

- Igualmente foi apresentado o email datado de dezasseis de dezembro do 

corrente ano, tendo como anexo o ofício número oitenta, de dois de 

novembro, a solicitar um apoio financeiro no montante de nove mil 

quinhentos e sessenta e três euros e trinta e dois cêntimos, referente à 

“Construção do Parque Infantil na ex-Escola Primária da Carrapateira”. -  

Sem prejuízo da informação número seis mil seiscentos e cinquenta e três, 

datada de vinte e um de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, atendendo a que a fatura faz já 

referência ao auto de medição, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

transferir a verba no montante de nove mil quinhentos e sessenta e três 

euros e trinta e dois cêntimos. -------------------------------  

Todavia, mais foi deliberado solicitar o envio do respetivo auto, para 

complemento processual. ----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO QUATRO – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS 

DE FREGUESIA: ------------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO QUATRO PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE: 

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

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

UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO QUATRO PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL: – 
Foi apresentado o email datado de quatro de dezembro do corrente ano, 

tendo em anexo o ofício número duzentos e vinte, 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 

montante de três mil oitocentos e vinte euros e quarenta e três cêntimos. -  

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

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

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de três mil 

oitocentos e vinte euros e quarenta e três cêntimos e solicitar o envio da 

folha de obra e respetivos autos de medição, para complemento 

processual. --------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO QUATRO PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR: 

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

Ordem de Trabalhos. -------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO QUATRO PONTO QUATRO – FREGUESIA DE 

BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

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

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – RELATÓRIO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGUROS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

adjudicação à empresa Caravela – Companhia de Seguros, S.A, pelo valor 

de cento e sessenta e oito mil setecentos e noventa e dois euros e setenta 

cêntimos, isento de IVA, pelo prazo de vinte e quatro meses, de acordo 

com o Relatório Final para Prestação de Serviços na Área de Seguros – 
Aquisição de Serviços de Seguros. ----------------------------   

UM PONTO SEIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – EDWIN REINHOLD HARTEL – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM BARDOS – BORDEIRA: – Foi apresentado o 

requerimento em que Edwin Reinhold Hartel, vem solicitar lhe sejam 

cobradas as faturas referentes ao consumo dos meses de agosto e 

setembro do corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco 
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cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o 

valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme previsto na 

Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter verificado 

uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 

Bardos, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur.---------------  

Face ao teor constante na informação número seis mil quatrocentos e 

catorze, datada de sete de dezembro do corrente ano, do Serviço de Águas 

e Saneamento, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de 

quinhentos e sessenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos, referente a 

consumo de água (quatrocentos e noventa e dois euros e oitenta e nove 

cêntimos, IVA (vinte e nove euros e cinquenta e sete cêntimos e resíduos 

sólidos variável (quarenta e três euros e trinta e três cêntimos, 

relativamente aos processamentos de agosto e setembro de dois mil e 

quinze, de acordo com os cálculos em anexo à citada informação, 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 DO VINTE E UM DE DEZEMBRO 

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

dia vinte e um de dezembro de dois mil e quinze, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
 

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

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

UM PONTO UM – REPARAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VÁRIOS LOCAIS DO 

CONCELHO – AGOSTINHO MESSIAS & MESSIAS CONSTRUÇÕES, LDA. – RECEÇÃO 

DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE CAUÇÃO: – No âmbito do teor constante na 

informação número seis mil quatrocentos e cinquenta e oito, datada de dez 

de dezembro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de 

receção definitiva e consequente restituição da quantia no valor de 

seiscentos e trinta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos, no prazo de 

trinta dias. ---------------------------------------------   
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III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
UM PONTO UM – CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES QUARENTA E CINCO E 

QUARENTA E SEIS, DO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – WILSON ALEXANDRE 

CORREIA MATIAS – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE 

COMPROPRIEDADE COM VERA LÚCIA MARTINS NAZÁRIO: – Atenta à 

informação número seis mil quinhentos e setenta e oito, datada de 

dezasseis de dezembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos e considerando que foram colocados a concurso os 

lotes quarenta e cinco e quarenta e seis do loteamento Malhadais I, tendo 

apenas concorrido o ora requerente, na situação de solteiro. ----------  

Que simultaneamente foi aberto concurso para os lotes quarenta e sete e 

quarenta e oito, para casados ou situação equiparada, o qual ficou deserto.  

Que em anteriores concursos também não apareceram interessados. ----  

Que o Município dispõe de mais lotes livres no loteamento. -----------  

Que para o Município é premente a fixação de casais jovens. ---------  

Assim sendo, e porque fica salvaguardada a transparência, não havendo 

terceiros afetados nos seus direitos, recorrendo-se ao princípio do 

“aproveitamento dos atos administrativos”, da eficiência e da eficácia, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do contrato 

promessa de compra e venda e subsequente escritura de compra e venda 

do lote quarenta e seis do Loteamento dos Malhadais I, Odeceixe, em 

nome de Wilson Alexandre Correia Matias e Vera Lúcia Martins Nazário. -  

Mais foi deliberado, por unanimidade, por força desta autorização, 

autorizar, excecionalmente, a celebração do contrato promessa de compra 

e venda até ao dia oito de janeiro de dois mil e dezasseis.-- 
UM PONTO DOIS – CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES QUARENTA E SETE E 

QUARENTA E OITO DO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – INFORMAÇÃO: – No 

âmbito do teor constante na informação número seis mil seiscentos e 

cinco, datada de dezassete de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de caducidade da atribuição do lote 

quarenta e sete, sito no Loteamento dos Malhadais I, à candidata Nataliya 

Myronik, residente em Odeceixe. -----------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 

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

cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------  
UM PONTO TRÊS – ANDRÉ MIGUEL DOS SANTOS LOURENÇO – LOTE TRÊS DO 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA – AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

DA PARTE PERTENCENTE A SANDRA ISABEL DOS SANTOS VAZ PINTO: – No 

âmbito da informação número seis mil quinhentos e noventa e quatro, 

datada de dezassete de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e, atendendo ao histórico de todo o 

processo, constata-se que existem razoes de facto e de direito para que a 

Câmara delibere, por unanimidade, a intenção de caducidade da atribuição 

do respetivo lote. ----------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que poderá 

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

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

DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  

DOIS PONTO UM – PROTEL VIDA ATIVA – DOIS MIL E DEZASSEIS: – Sem prejuízo da 

informação técnica, a Câmara considera tratar-se de matéria enquadrável 

em regulamento interno municipal, logo da competência de aprovação do 

respetivo órgão, conforme previsto na alínea k), número um, artigo trinta e 

três, do Anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, pelo que deliberou, por unanimidade, aprovar o referido 

regulamento interno, denominado “Normas Protel “Vida Ativa – dois mil e 

dezasseis”. --------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – 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: ---------------------------------------------  
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UM – Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Nossa senhora D’Alva, relativos aos meses de outubro e 

novembro de dois mil e quinze, em anexo; ----------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de mil cento e quatro 

euros e setenta e três cêntimos, relativa aos meses em causa, de acordo 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS DO 

ROGIL – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO 

JESUS DO ROGIL 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 sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus do Rogil, relativos aos 

meses de janeiro, fevereiro, março e abril de dois mil e quinze, em anexo;  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de novecentos e 

noventa e cinco euros e vinte e cinco cêntimos, relativa aos meses em 

causa, de acordo com o definido em protocolo.” -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO QUATRO – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA 

CRIANÇA DO ROGIL, PARA DESENVOLVIMENTO DE RESPOSTAS SÓCIO 

EDUCATIVAS DO CONCELHO DE ALJEZUR: – Pela Senhora Vereadora Fátima 

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

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

O município de Aljezur estabeleceu em dois mil e seis com a IPSS – Casa 

da Criança do Rogil um protocolo para o desenvolvimento de respostas 

socioeducativas no concelho de Aljezur. ------------------------  
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Eram objeto do referido protocolo duas respostas socioeducativas: a 

Componente de Apoio à Família no âmbito da Lei-quadro da Educação 

Pré-Escolar (Fornecimento de refeições e prolongamento de horário) e o 

Fornecimento de refeições escolares aos alunos do primeiro ciclo do 

ensino básico. ------------------------------------------  

Desde então, o protocolo já foi revisto e atualizado em dois mil e oito e em 

dois mil e onze. -----------------------------------------  

Recentemente houve que proceder a novas atualizações e alterações, que 

foram consensualizadas entre a autarquia e a IPSS, as quais remetem para 

a necessidade de uma nova redação do protocolo inicial, considerando o 

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

– As alterações são de enquadramento legislativo, visto que a lei número 

cento e cinquenta e nove barra noventa e nove, de catorze de setembro foi 

revogada pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro; -------------------------------------------  

– O texto do protocolo foi ajustado ao novo acordo ortográfico; --------  

– As alterações referem-se essencialmente aos ajustes que foi necessário 

introduzir relativamente ao pessoal afeto às respostas; --------------  

Assim, proponho que seja aprovado o protocolo anexo à proposta, para o 

desenvolvimento de respostas socioeducativas no concelho de Aljezur, 

entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil.” ----------  

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

como o protocolo em causa, o qual depois de rubricado fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  
TRÊS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 

CONCELHO DE ALJEZUR – CANDIDATURAS EXTRAORDINÁRIAS – PROPOSTA: – 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 treze horas e vinte 

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, 
 

_____________________________ 


