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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 23/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  06 de setembro de 2016 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  11.40 horas  

APROVADA EM:  13 de setembro 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  
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO: 
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 maioria 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 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Vereador António Carvalho não pode estar presente na reunião por motivos 

profissionais, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta.  

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – O Senhor Vereador Vítor 

Vicente questionou e mostrou a sua preocupação pelo facto de, na noite de 

vinte e nove de agosto (Feriado Municipal), a zona de estacionamento 

estar completamente às escuras, o que constitui, por si só, fator de 

insegurança, bem como dificuldade na circulação de pessoas e veículos. -  

O Senhor Presidente registou a preocupação manifestada, dando conta de 

que em futuras iniciativas a situação relatada será acautelada, não 

obstante, neste tipo de espetáculos, a produção solicitar que sejam 

desligadas as luzes do recinto. ------------------------------  
 

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 TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois 

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

reunião ordinária de vinte e três de agosto de dois mil e dezasseis. -----  

Não participou na votação de aprovação da ata a Senhora Vereadora 

Fátima Neto, por não ter estado presente na reunião em causa. --------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na décima Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

décima segunda Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na 

décima terceira Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e 

dezasseis. 

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

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  
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PORTARIA número duzentos e quatro barra dois mil e dezasseis, publicada 

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

cinco de julho, do Ministério do Ambiente, que estabelece a forma e os 

critérios técnicos a observar na identificação da área de jurisdição da 

autoridade nacional da água. --------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número trinta e oito barra dois mil 

e dezasseis, publicada no Diário da República número cento e quarenta e 

cinco, Série I, de vinte e nove de julho, da Presidência do Conselho de 

Ministros, que aprova a Estratégia Nacional para as Compras Públicas 

Ecológicas dois mil e vinte. ---------------------------------  

DECRETO-LEI número quarenta e dois barra dois mil e dezasseis, publicada 

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

agosto, do Ministério do Ambiente, que altera as normas respeitantes à 

monitorização dos elementos de qualidade das águas superficiais, das 

águas subterrâneas e das zonas protegidas relativos ao estado ecológico.  

PORTARIA número duzentos e dezoito barra dois mil e dezasseis, publicada 

no Diário da República número cento e cinquenta e dois, Série I, de nove 

de agosto, do Ministério das Finanças, sobre o Regime Simplificado do 

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.-  

PORTARIA número duzentos e vinte barra dois mil e dezasseis, publicada 

no Diário da República número cento e cinquenta e três, Série I, de dez de 

agosto, da Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Ambiente, 

que estabelece as potências mínimas e as regras técnicas a que devem 

satisfazer as instalações de carregamento de veículos elétricos em 

edifícios e outras operações urbanísticas. -----------------------  

PORTARIA número duzentos e vinte e um barra dois mil e dezasseis, 

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

de dez de agosto, do Ministério da Economia e Ambiente, que estabelece 

as regras, em matéria técnica e de segurança, aplicáveis à instalação e ao 

funcionamento dos pontos de carregamento de baterias de veículos 

elétricos. 

PORTARIA número duzentos e vinte e dois barra dois mil e dezasseis, 

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

I, de onze de agosto, do Ministério da Economia e Ambiente, que 

estabelece os termos aplicáveis às licenças de utilização privativa do 

domínio público, para a instalação de pontos de carregamento de baterias 
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de veículos elétricos em local público de acesso público no domínio 

público. -----------------------------------------------  

LEI número vinte e seis barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta, Série I, de vinte e dois de agosto, da 

Assembleia da República, que aprova o regime de acesso à informação 

administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos 

administrativos. 

LEI número vinte e sete barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta e um, Série I, de vinte e três de 

agosto, da Assembleia da República, que aprova medidas para a criação 

de uma rede de centros de recolha oficial de animais e estabelece a 

proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 

população. ---------------------------------------------  

LEI número vinte e oito barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta e um, Série I, de vinte e três de 

agosto, da Assembleia da República, que combate as formas modernas de 

trabalho forçado, procedendo à décima primeira alteração ao Código do 

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

fevereiro, à quinta alteração ao regime jurídico da promoção da segurança 

e saúde no trabalho, aprovado pela Lei número cento e dois barra dois mil 

e nove, de dez de setembro e, à terceira alteração ao regime jurídico do 

exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das 

empresas de trabalho temporário. -----------------------------  

LEI número trinta e um barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta e um, Série I, de vinte e três de 

agosto, da Assembleia da República, que estabelece a titularidade dos 

recursos hídricos. ----------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta e quatro barra 

dois mil e dezasseis, publicada no Diário da República número cento e 

sessenta e um, Série I, de vinte e três de agosto, da Presidência do 

Conselho de Ministros, que fixa as orientações estratégicas para a 

alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, 

aprovado pela Lei número cinquenta e oito barra dois mil e sete, de quatro 

de setembro, através de um sistema colaborativo e descentralizado assente 

em pontos focais e numa comissão consultiva, sob coordenação da 

Direção-Geral do Território. --------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490009/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490009/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/640143/details/normal?l=1
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LEI número trinta e dois barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número cento e sessenta e dois, Série I, de vinte e quatro de 

agosto, da Assembleia da República, que publica a primeira alteração à Lei 

número oitenta e um barra dois mil e catorze, de dezanove de dezembro, 

que «estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para habitação». 

DECRETO-LEI número cinquenta e cinco barra dois mil e dezasseis, 

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

I, de vinte e seis de agosto, do Ministério do Ambiente, que define a 

missão e atribuições da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P, nos 

domínios do litoral, da proteção costeira, das alterações climáticas e da 

proteção do ar, procedendo à primeira alteração ao Decreto-Lei número 

cinquenta e seis barra dois mil e doze, de doze de março. -----------  

DECRETO-LEI número cinquenta e oito barra dois mil e dezasseis, 

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

de vinte e nove de agosto, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, que institui a obrigatoriedade de prestar atendimento 

prioritário às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, 

grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, para todas as 

entidades públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao 

público. -----------------------------------------------  

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 LAGOS – ENVIO DE MOÇÃO - PELA 

DEFESA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS EM LAGOS: – 
Foi apresentado o ofício número dezoito mil novecentos e trinta e cinco, 

datado de vinte e dois de agosto do corrente ano, enviando cópia da 

Moção “Pela Defesa da Qualidade dos Serviços de Saúde Prestados em 

Lagos”. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS – QUESTIONAM 

ACERCA DO INTERESSE EM PARTICIPAR NO PROGRAMA ALGARVE CULTURAL: – 
Foi apresentada a carta datada de doze de agosto do corrente ano, 

solicitando informação quanto ao interesse desta autarquia participar no 

Programa Algarve Cultural, através do acolhimento de um concerto de 

guitarras num espaço museológico, no âmbito do projeto denominado 

“Guitarras e Património”, mediante uma comparticipação no montante de 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65949853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65949853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553603/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553603/details/normal?l=1
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trezentos e sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos, correspondente a 

trinta porcento da parte não comparticipada. ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar o seu interesse em 

participar na parceria proposta - Programa Algarve Cultural, aprovando 

para o efeito o valor do subsídio no montante de trezentos e sessenta e 

sete euros e cinquenta cêntimos, correspondente a um espetáculo. -----  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA – 
AGRADECIMENTO: – Foi apresentada a carta datada de doze de agosto do 

corrente ano, procedendo ao agradecimento pelas deliberações enviadas, 

das quais foi tomada a devida nota. ---------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E DAS FLORESTAS – PROJETO DE MONITORIZAÇÃO MARINHA DO 

PNSACV: – Foi apresentado o email datado de vinte e quatro de agosto do 

corrente ano, enviando informação acerca do Projeto de monitorização 

marinha do PNSACV. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – BONS OFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL – 
PEDIDO DE APOIO PARA O PROJETO “VIAGEM INTERIOR - DOCUMENTÁRIO 

FOTOGRÁFICO SOBRE DESERTIFICAÇÃO E DESPOVOAMENTO NO ALGARVE”: – 
Foi apresentado o email datado de onze de agosto do corrente ano, 

enviando informação acerca do projeto “Viagem Interior - Documentário 

Fotográfico Sobre Desertificação e Despovoamento no Algarve” e 

solicitando a colaboração desta autarquia, através de apoio técnico e 

financeiro, no montante de mil e quinhentos euros. -----------------  

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

de trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – BONS OFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL – 
PEDIDO DE APOIO PARA PROJETO “ANDANÇAS & CANTORIAS”: – Foi 

apresentado o email datado de onze de agosto do corrente ano, enviando 

informação acerca do projeto “Andanças & Cantorias” e solicitando a 

colaboração desta autarquia com vista ao desenvolvimento do mesmo. ---  

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

UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MÊS DE JULHO: – Foi apresentado o email datado de oito de 

agosto do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 
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execução), referente ao passado mês de julho, 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 setenta e nove, datada de dez de agosto 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 CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – KARL DIETER BEGERE – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (JUNHO) – VALE DA TELHA – SECTOR D – LOTE CENTO 

E SETE: – Face ao teor constante na informação número seis mil  

seiscentos e dezassete, datada de vinte e cinco de agosto do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de trezentos e quarenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos, 

sendo, trezentos e um euros e oitenta e três cêntimos referente a consumo 

de água, IVA (dezoito euros e onze cêntimos) e resíduos sólidos variável 

(vinte e cinco euros e setenta e três cêntimos) referente ao processamento 

do passado mês de junho, 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. ----------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – KARL DIETER BEGERE – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (JULHO) – VALE DA TELHA – SECTOR D – LOTE CENTO 

E SETE: – Face ao teor constante na informação número seis mil seiscentos 

e oitenta e nove, datada de trinta de agosto do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de noventa 

e quatro euros e catorze cêntimos, sendo, setenta e quatro euros e 

quarenta e seis cêntimos referente a consumo de água, IVA (quatro euros 

e quarenta e sete cêntimos) e resíduos sólidos variável (quinze euros e 

vinte e um cêntimos) referente ao processamento do passado mês de julho, 

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. -----------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – JANA THOMAS – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SECTOR H – LOTE SESSENTA E 

TRÊS: – Face ao teor constante na informação número seis mil seiscentos e 

sessenta e quatro, datada de vinte e seis de agosto do corrente ano, da 
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Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de mil duzentos e dezoito euros e oitenta e três cêntimos, sendo, mil 

e oitenta e um euros e setenta e dois cêntimos referente a consumo de 

água, IVA (sessenta e quatro euros e noventa e um cêntimos) e resíduos 

sólidos variável (setenta e dois euros e vinte cêntimos) referente aos 

processamentos dos passados meses de maio e junho, 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. -  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – RON EDWARD TREVOR – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SECTOR J – LOTE CENTO E VINTE: 

– Face ao teor constante na informação número seis mil seiscentos e 

oitenta e oito, datada de trinta de agosto do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de mil 

cento e sessenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos, sendo, mil e 

quarenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos referente a consumo de 

água, IVA (sessenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos) e resíduos 

sólidos variável (sessenta e um euros e setenta e nove cêntimos) referente 

ao processamento do passado mês de julho, 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. ---------------  
UM PONTO CINCO PONTO CINCO – STEPHAN LARS ALFRED LARSEN – RECLAMAÇÃO DE 

ERRO DE LEITURA: – Face ao teor constante na informação número seis mil 

seiscentos e noventa e um, datada de trinta de agosto do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de dezanove euros e vinte e quatro cêntimos, sendo, doze euros e 

oito cêntimos referente a consumo de água, IVA (setenta e dois cêntimos) 

e resíduos sólidos variável (seis euros e quarenta e quatro cêntimos) 

referente ao processamento do passado mês de julho. --------------  
UM PONTO CINCO PONTO SEIS – DETLEF RADEMACHER – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (JULHO) – VALE DA TELHA – SECTOR M – LOTE 

OITENTA E SEIS: – Face ao teor constante na informação número seis mil 

setecentos e quinze, datada de trinta e um de agosto do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 
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total de quatrocentos e oito euros e vinte e quatro cêntimos, sendo, 

trezentos e quarenta e sete euros e catorze cêntimos referente a consumo 

de água, IVA (vinte euros e oitenta e três cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (quarenta euros e vinte e sete cêntimos) referente ao 

processamento do passado mês de julho, 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. ---------------  
UM PONTO CINCO PONTO SETE – DETLEF RADEMACHER – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGOSTO) – VALE DA TELHA – SECTOR M – LOTE 

OITENTA E SEIS: – Face ao teor constante na informação número seis mil 

setecentos e dezasseis, datada de trinta e um de agosto do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota de crédito 

no montante total de trezentos e sessenta e quatro euros e quarenta e 

cinco cêntimos, sendo, trezentos e dezanove euros e trinta e dois cêntimos 

referente a consumo de água, IVA (dezanove euros e dezasseis cêntimos) 

e resíduos sólidos variável (vinte e cinco euros e noventa e sete cêntimos) 

referente ao processamento do passado mês de agosto, 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. -  
UM PONTO CINCO PONTO OITO – BARRY RAYMOND O’ DONNELL – ROTURA NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (JULHO) – VALE DA TELHA – SECTOR I – 
LOTE CATORZE: – Face ao teor constante na informação número seis mil 

setecentos e dez, datada de trinta e um de agosto do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de trezentos e doze euros e doze cêntimos, sendo, duzentos e setenta 

e dois euros e sessenta e oito cêntimos referente a consumo de água, IVA 

(dezasseis euros e trinta e seis cêntimos) e resíduos sólidos variável (vinte 

e três euros e oito cêntimos) referente ao processamento do passado mês 

de julho, 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. -------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO NOVE – BARRY RAYMOND O’ DONNELL – ROTURA NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (AGOSTO) – VALE DA TELHA – SECTOR I – 
LOTE CATORZE: – Face ao teor constante na informação número seis mil 

setecentos e treze, datada de trinta e um de agosto do corrente ano, da 
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Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota de crédito 

no montante total de quatrocentos e setenta e quatro euros e trinta e 

quatro cêntimos, sendo, quatrocentos e dezoito euros e quarenta e três 

cêntimos referente a consumo de água, IVA (vinte e cinco euros e dez 

cêntimos) e resíduos sólidos variável (trinta euros e oitenta e um cêntimos) 

referente ao processamento do passado mês de agosto, 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. -  
UM PONTO CINCO PONTO DEZ – ANTHONY JOHN PEREGRINE MORGAN – ROTURA NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VIVENDA MIMOSA – VALES: – Face ao 

teor constante na informação número seis mil oitocentos e noventa e um, 

datada de trinta e um de agosto do corrente ano, da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de setecentos e 

setenta e oito euros e cinquenta cêntimos, sendo, seiscentos e noventa e 

dois euros e quarenta e quatro cêntimos referente a consumo de água, IVA 

(quarenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (quarenta e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos) referente ao 

processamento do passado mês de julho, 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 CINCO DE SETEMBRO DE 

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

dia cinco de setembro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

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

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO -----------------------------  
UM PONTO UM – PP DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECIFICA DE EQUIPAMENTOS E 

USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR – QUARTA FASE – VERSÃO FINAL DO 

PLANO: – No âmbito do teor constante na informação número seis mil 

quinhentos e cinquenta e dois, datada de vinte e três de agosto do corrente 

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

por unanimidade, dar início ao período da discussão pública, com uma 

duração de trinta dias, referente à quarta fase da elaboração do Plano de 
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Pormenor da Área de Intervenção Especifica de Equipamentos e Uso 

Turístico a Norte de Aljezur, designada por “Versão Final do Plano”, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo oitenta e nove, do Decreto-

Lei número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio. --------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – SETH – SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS 

HIDRÁULICOS, S.A – EMPREITADA DE MELHORAMENTOS NO PORTINHO DA 

ARRIFANA – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO 

DA CAUÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação número seis mil 

quatrocentos e sessenta e nove, datada de dezanove de agosto do 

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

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

consequente libertação da caução apresentada, no valor total de noventa e 

quatro mil quinhentos e setenta e oito euros e oitenta e quatro cêntimos, no 

prazo de trinta dias. --------------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – MARIA MANUELA PAULINO CARRILHO MADEIRA CAIMOTO 

JACOME – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO, SITO EM PONTO ALTO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Maria Manuela Paulino 

Carrilho Madeira Caimoto Jacome, na qualidade de proprietária de um 

prédio rustico sito em Ponto Alto, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo cento e sessenta e dois, da Seção AI, da freguesia e Município de 

Aljezur e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 

número cinco mil oitocentos e cinquenta e três, vem solicitar informação 

sobre a possibilidade de levar a efeito alterações no caminho público que 

atravessa a sua propriedade, sita no local acima identificado, 

designadamente, procedendo à eliminação de um troço com duzentos e 

sessenta metros que passa junto à sua habitação, substituindo por um 

outro troço, com cerca de trezentos metros, a construir junto à extrema da 

propriedade e que garante a mesma serventia do troço a eliminar. ------  

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

barra dois mil e dezasseis, datada de dezassete de agosto, do 

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

unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de Aljezur, bem como 

promover a consulta pública, pelo prazo de trinta dias seguidos. -------  
TRÊS PONTO DOIS – ERALMA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. E ETNEVIC – 
URBANIZAÇÕES, SA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM BACELOS – BORDEIRA - 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO: – A Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da minuta de Contrato de 

Urbanização, a estabelecer entre o Município de Aljezur e as firmas 

ERALMA – Construções Unipessoal, Lda. e ETNEVIC – Urbanizações, SA, 

no âmbito da execução de obras de urbanização (infraestruturas 

exteriores/gerais) a levar a efeito em Bacelos, freguesia de Bordeira e 

Município de Aljezur, cujos documentos, depois de 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 NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO DO 

MÊS DE JULHO: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA NO 

ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de julho de dois mil e dezasseis, 

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

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e oitenta 

e nove euros e quarenta e nove cêntimos, relativa ao mês em causa, de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: -----------------------------  

UM PONTO DOIS PONTO UM –  KLARA PLOPPA – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: – 
No âmbito do teor constante na informação número seis mil quinhentos e 

trinta e três, datada de vinte e três de agosto do corrente ano, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Klara dos Santos Ploppa. ----  
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UM PONTO DOIS PONTO DOIS – TIAGO VICENTE – PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE 

SUBSÍDIO DE ESTUDO ATRIBUÍDO: – No âmbito do teor constante na informação 

número seis mil seiscentos e setenta e sete, datada de vinte e seis de 

agosto do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno 

Tiago Rafael Marques Vicente no escalão A, enquanto se verificar a 

situação de desemprego involuntário de um dos progenitores. ---------  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CLUBE BTT PEDAL’AR LIVRE – PEDIDO DE APOIO PARA 

REALIZAÇÃO DO V PASSEIO NOTURNO DE BTT: – Foi apresentada a carta 

datada de vinte e quatro de agosto do corrente ano, solicitando a atribuição 

de um apoio financeiro, no montante de duzentos e cinquenta euros, 

destinado a apoiar a realização do V Passeio Noturno de BTT, que terá 

lugar no próximo dia dez de setembro. -------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 

CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – PRIMEIRA ADENDA AO 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A ADPHAA – 
APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a primeira Adenda ao Protocolo celebrado entre o 

Município de Aljezur e a Associação de Defesa do Património Histórico e 

Arqueológico de Aljezur, em oito de abril de dois mil e dezasseis, cujo 

documento, depois de rubricado, fica apenso à presente ata. ----------  
TRÊS – DESPORTO -----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PROPOSTA PARA CANDIDATURA A MARCHA-PASSEIO DOIS MIL 

E DEZASSETE: – No âmbito da Informação número seis mil quinhentos e 

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

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reconhecer o interesse municipal relativo à atividade 

Marcha/Passeio de Aljezur, inserida no calendário Regional de Marcha-

Passeio do Algarve – dois mil e dezasseis /dois mil e dezassete, com vista 

a que seja apresentada a competente candidatura ao IDPJ. -----------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR, PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO ESCOLAR DE ALJEZUR, 

AOS ALUNOS DO JARDINS-DE-INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO 
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DO ENSINO BÁSICO NO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 

DEZASSETE: – No âmbito da informação número seis mil seiscentos e trinta 

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

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir para o Agrupamento de Escolas de Aljezur, no ano 

letivo de dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete, por cada refeição 

fornecida em refeitórios escolares aos alunos dos Jardins de Infância e das 

Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, os valores a seguir 

descriminados: ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

da Delegação de Competências da Assembleia Municipal, na Câmara 

Municipal, para o ano de dois mil e dezasseis. --------------------  

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, à exceção da 

que foi tomada por voto secreto. -----------------------------  

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

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e quarenta 

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, 
 

________________________________ 
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O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 


