
 

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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 01/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  10 de janeiro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  12.10 horas  

APROVADA EM:  24 de janeiro de 2017 
 

   
 

A REUNIÃO INICIOU-SE COM A PRESENÇA DE: 

PRESIDÊNCIA: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

VEREADORES PRESENTES: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves  

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NOS TERMOS DO ARTº 78º, DA LEI Nº 169/99, 
DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI Nº5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO: – 
Não compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de sete de janeiro, a 

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

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

art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará substituir pelo 

elemento seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana 

Maria Ferreira dos Santos. 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino.------------------ 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
 
 

   
 

 ORDEM DE TRABALHOS  

 

 Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do Município 

 Ordem do Dia:---------------------------------------------- 
 
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 

1.1 - Aprovação de atas:----------------------------------------------  

1.1.1 – Ata da reunião ordinária de 27 de dezembro;-------------------------- 

 

1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara-------------------------- 

1.3 Legislação----------------------------------------------------

- 
 

1.4 CORRESPONDÊNCIA:----------------------------------------------------
---------------------------------------- 

 

1.4.1 ALGAR – Tarifário para o ano de 2017;-------------------------------- 

1.4.2 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da atualização das taxas previstas no 

Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças;------------------------ 

1.4.3 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da Propostas das Grandes Opções do 

Plano e Orçamento para 2017;--------------------------------------- 

1.4.4 Assembleia Municipal de Aljezur – Mapa de Pessoal para o ano de 2017;------- 

1.4.5 Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza – 
Porto de Pesca da Arrifana;--------------------------------------- 

1.4.6 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Canis Municipais do Barlavento e 

Sotavento Algarvio;------------------------------------------------ 

1.4.7 Associação Nacional de Municípios Portugueses – Orçamento de Estado para 2017 – 
Identificação sintética dos aspetos mais relevantes;----------------------- 

1.4.8 Carla Silva e Cunha – Procº. 2040/15.6 T8PTM-A – Denis Perry e Outros;----- 
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1.4.9 Casa da Criança do Rogil – Especialmente – Relatório final dos Rastreios do 

Desenvolvimento;-------------------------------------------------

- 

1.4.10 Casa da Criança do Rogil – Protocolo para pagamento do empréstimo bancário da 

ULDM;--------------------------------------------------------- 

 

1.4.11 Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia-------------------- 

 

1.4.11.1 Freguesia de Odeceixe – Novembro e dezembro de 2016 - Ratificação;----- 

1.4.11.2 Freguesia de Rogil – Dezembro de 2016 - Ratificação;---------------- 

 

1.4.12 Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia------------------------- 

1.4.12.1 Freguesia de Odeceixe – Dezembro de 2016;---------------------- 

 

1.4.13 Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia------------------------------- 

1.4.13.1 Freguesia de Odeceixe - Animação de Verão e Passagem de Ano – 
Ratificação;------------------------------------------------------ 

 

1.5 Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia:------------------------- 

1.5.1 Aljezur;---------------------------------------------------

- 

1.5.2 Bordeira;--------------------------------------------------

- 

1.5.3 Odeceixe;-------------------------------------------------- 

1.5.4 Rogil;----------------------------------------------------

- 

 

1.6 Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia – Adendas:-------- 

1.6.1 Aljezur;---------------------------------------------------

- 

1.6.2 Bordeira;--------------------------------------------------

- 

1.6.3 Odeceixe;-------------------------------------------------- 

1.6.4 Rogil;----------------------------------------------------

- 

 

1.7 Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia – Adendas:---------- 

2.7.1 Aljezur;-------------------------------------------------- 

 
2. GESTÃO FINANCEIRA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Resumo Diário da Tesouraria do dia 9 de janeiro de 2017;------------------ 

4. Restaurante Chaparro, Lda. – Fornecimento de refeições - Festival da Batata Doce – 
Ratificação;---------------------------------------------------- 

5. Parecer genérico para celebração de compromissos plurianuais, no âmbito do previsto 

no artº. 12º. Do Decreto-Lei nº. 127/2012, de 21 de junho, para o ano de 2017 – 
Proposta;----------------------------------------------- 
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6. Constituição de Fundos de Maneio;------------------------------------ 

 

7. Património------------------------------------------------------

- 

7.1 Glória Martins – Doação de relógio de parede;---------------------- 

 

8. Recursos Humanos------------------------------------------------ 

8.1 - Proposta de abertura de procedimentos concursais para a ocupação de postos de 

trabalho do Mapa de Pessoal do Município;---------------------- 

 

9. Cemitérios--------------------------------------------------------- 

5.1 Cemitério de Aljezur – Proposta;-------------------------------------- 
 
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE 

 

1. Obras Municipais----------------------------------------------------

- 

1.1 Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica de Equipamentos e Uso Turístico 

a Norte de Aljezur (Zona desportiva);--------------------------- 

 

2. Obras Particulares---------------------------------------------------

- 

2.1 Maria Manuela Paulino Carrilho Madeira Caimoto Jácome – Pedido de alteração de 

caminho em Ponto Alto – Aljezur;--------------------------- 

2.2 Harald Rudolf Reinhold Hotzel – Pedido de informação prévia – Alteração e legalização 

de habitação em Palmeirinha – Aljezur;------------------------- 

2.3 Solange Maria Gomes Rodrigues – Legalização de habitação – Praia do Monte Clérigo;-

--------------------------------------------------- 
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

1. Ação Social-------------------------------------------------------- 

2.1 Candidaturas às Medidas do Instituto de Emprego e Formação Profissional - Proposta;-

--------------------------------------------------- 

2. Educação---------------------------------------------------------- 

2.1 Maria Rita Vaz Pinto Lourenço – Apoio na obtenção de manuais escolares;------ 

3. Associativismo------------------------------------------------------

- 

2.1 Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do 

concelho de Aljezur;--------------------------------------------     

                                    

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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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 SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião ordinária de vinte e sete de dezembro de dois mil e 

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

Não participou na votação de aprovação da ata a Senhora Vereadora Ana 

Santos, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  
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 oitenta e três barra dois mil e dezasseis, publicada 

no Diário da República número duzentos e quarenta, Série I, de dezasseis 

de dezembro, do Ministério da Presidência e da Modernização 

Administrativa, que aprova o serviço público de acesso universal e gratuito 

ao Diário da República. ------------------------------------  

DECRETO-LEI número oitenta e cinco barra dois mil e dezasseis, publicada 

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

vinte e um de dezembro, do Ministério da Economia, que altera o regime 

da administração financeira do Estado e do Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas. -------------------  

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

da República número duzentos e quarenta e oito, Série I, de vinte e oito de 

dezembro, da Assembleia da República, que publica as Grandes Opções 

do Plano para dois mil e dezassete. ---------------------------  

LEI número quarenta e dois barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário 

da República número duzentos e quarenta e oito, Série I, de vinte e oito de 
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dezembro, da Assembleia da República, que publica o Orçamento do 

Estado para dois mil e dezassete. ----------------------------  

DECRETO-LEI número oitenta e seis-A barra dois mil e dezasseis, 

publicada no Diário da República número duzentos e quarenta e nove, 

terceiro Suplemento – Série I, de vinte e nove de dezembro, do Ministério 

das Finanças, que define o regime da formação profissional na 

Administração Pública. ------------------------------------  

DECRETO-LEI número oitenta e seis-B barra dois mil e dezasseis, 

publicada no Diário da República número duzentos e quarenta e nove, 

terceiro Suplemento – Série I, de vinte e nove de dezembro, do Ministério 

do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que atualiza o valor da 

retribuição mínima mensal garantida para dois mil e dezassete. --------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número oitenta e quatro-O barra 

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

cinquenta, segundo Suplemento – Série I, de trinta de dezembro, da 

Presidência do Conselho de Ministros, que autoriza o lançamento dos 

procedimentos financeiros para a reabilitação urbana. --------------  

PORTARIA número trezentos e quarenta e cinco-B barra dois mil e 

dezasseis, publicada no Diário da República número duzentos e cinquenta, 

Série I, de trinta de dezembro, do Ministério das Finanças, que fixa o valor 

médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo trinta e 

nove, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar no ano de 

dois mil e dezassete. -------------------------------------  

PORTARIA número trezentos e quarenta e cinco-D barra dois mil e 

dezasseis, publicada no Diário da República número duzentos e cinquenta, 

terceiro Suplemento – Série I, de trinta de dezembro, do Ministério das 

Finanças e Ambiente, que atualiza os fatores de correção extraordinária 

das rendas para o ano de dois mil e dezassete. -------------------  

PORTARIA número quatro barra dois mil e dezassete, publicada no Diário 

da República número dois, Série I, de três de janeiro, do Ministério das 

Finanças e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, procede à 

atualização anual do valor do indexante dos apoios sociais (IAS). ------  

DECRETO-LEI número sete barra dois mil e dezassete, publicada no Diário 

da República número seis, Série I, de nove de janeiro, do Ministério da 

Saúde, que cria o Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. ---  

DECRETO número dois-A barra dois mil e dezassete, publicada no Diário 

da República número seis, primeiro Suplemento – Série I, de nove de 
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janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros, que decreta luto nacional 

pelo falecimento de Mário Soares. ----------------------------  

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 – ALGAR – TARIFÁRIO PARA O ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE: – Foi apresentado o email datado de vinte e três de dezembro 

de dois mil e dezasseis, informando do novo Tarifário bem como da Taxa 

de Gestão de Resíduos para o ano de dois mil e dezassete, a qual é 

atualizada para sete euros e setenta cêntimos/tonelada. -------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO 

GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: – Foi apresentado o ofício número 

cinquenta e nove, datado de vinte e dois de dezembro de dois mil e 

dezasseis, informando que, em sessão realizada no dia dezanove do 

passado mês de dezembro, foi aprovada a proposta de não atualização das 

Taxas previstas no Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças, 

para dois mil e dezassete. ----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA PROPOSTAS DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

PARA DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o ofício número cinquenta e 

sete, datado de vinte e dois de dezembro de dois mil e dezasseis, 

informando que, em sessão realizada no dia dezanove do passado mês de 

dezembro, foi aprovada a proposta das Grandes Opções do Plano e o 

Orçamento para o ano de dois mil e dezassete. -------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – MAPA DE 

PESSOAL PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o ofício 

número cinquenta e oito, datado de vinte e dois de dezembro de dois mil e 

dezasseis, informando que, em sessão realizada no dia dezanove do 

passado mês de dezembro, foi aprovado o Mapa de Pessoal para o ano de 

dois mil e dezassete. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – SECRETARIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – PORTO DE PESCA DA 

ARRIFANA: – Foi apresentado o ofício número dois mil cento e sessenta e 
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oito, datado de vinte e três de dezembro de dois mil e dezasseis, enviando 

informação acerca do Porto de Pesca da Arrifana. -----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – CANIS MUNICIPAIS DO BARLAVENTO E SOTAVENTO ALGARVIO: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e dois de dezembro de dois mil e 

dezasseis, informando da aprovação de uma proposta, no sentido da AMAL 

elaborar um estudo económico e financeiro para a implementação dos 

Canis Intermunicipais do barlavento e sotavento algarvio e que, para o 

efeito, cabe a cada um dos Municípios suportar o valor de mil quinhentos e 

sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a AMAL a verba 

global de mil novecentos e vinte e um euros e oitenta e oito cêntimos, já 

com o IVA incluído à taxa legal em vigor. -----------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – ORÇAMENTO DE ESTADO PARA DOIS MIL E DEZASSETE – 
IDENTIFICAÇÃO SINTÉTICA DOS ASPETOS MAIS RELEVANTES: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e oito de dezembro de dois mil e 

dezasseis, enviando em anexo uma identificação sintética (não exaustiva) 

das principais alterações introduzidas pela Lei número quarenta e dois 

barra dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro, a qual aprova o 

Orçamento do Estado para dois mil e dezassete e que têm particular 

incidência na atividade dos municípios. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – CARLA SILVA E CUNHA – PROCESSO DOIS MIL E 

QUARENTA BARRA QUINZE PONTO SEIS T OITO PTM-A – DENIS PERRY E 

OUTROS: – Foi apresentado o fax datado de dezanove de dezembro de dois 

mil e dezasseis, enviando cópia das alegações do recurso interposto pelos 

réus, no âmbito da sentença preferida relativamente ao Processo dois mil e 

quarenta/quinze ponto T oito PTM – A – Denis Gerald Perry e Outros. ----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – ESPECIALMENTE – 
RELATÓRIO FINAL DOS RASTREIOS DO DESENVOLVIMENTO: – Foi apresentado 

o email datado de vinte e sete de dezembro de dois mil e dezasseis, 

enviando em anexo o relatório relativo aos rastreios de desenvolvimento 
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realizados em novembro do ano transato, no âmbito do serviço 

EspecialMente, da Casa da Criança do Rogil. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PROTOCOLO PARA 

PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA ULDM: – Foi apresentado o ofício 

número um, datado de quatro de janeiro do corrente ano, solicitando seja 

acionada a cláusula financeira ao abrigo do número quatro, da cláusula 

segunda do Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa 

da Criança do Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em vinte de 

agosto de dois mil e nove, com as alterações introduzidas em vinte e dois 

de março de dois mil e onze e, ainda, do número dois da Cláusula Única 

do referido Protocolo, por forma a lhes ser concedida a totalidade do valor 

da mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e 

quatro euros e cinquenta e oito cêntimos. -----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir o valor solicitado, no 

montante de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito 

cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo. ----------------  

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – 
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – RATIFICAÇÃO: – Foi 

apresentado o email datado de trinta de dezembro de dois mil e dezasseis, 

enviando relatório respeitante aos meses de novembro e dezembro do ano 

transato e solicitando a transferência de verba, referente a diversas obras 

efetuadas naquela freguesia. --------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número dez mil trezentos e sessenta e seis, datada de trinta de 

dezembro do ano transato, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e, do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia trinta do mês de dezembro 

do ano transato, na aplicação informática MGD, o qual determinou a 

transferência para a Junta de Freguesia de Odeceixe da importância de 

uma verba no montante total de dois mil cento e cinquenta e dois euros e 

noventa cêntimos, ao abrigo do Contrato de Delegação de Competências.-  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – DEZEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS – RATIFICAÇÃO: – Foi apresentado o email datado de 
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email vinte e sete de dezembro de dois mil e dezasseis, enviando relatório 

respeitante ao mês de dezembro do ano transato e solicitando a 

transferência de verba, referente a diversas obras efetuadas naquela 

freguesia. ---------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número dez mil trezentos e cinco, datada de vinte e oito de 

dezembro do ano transato, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e, do parecer do respetivo chefe de divisão constante no 

movimento MGD e, deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia trinta do mês de dezembro 

do ano transato, na aplicação informática MGD, o qual determinou a 

transferência para a Junta de Freguesia de Rogil da importância de uma 

verba no montante total de trinta e quatro mil seiscentos e dezasseis euros 

e noventa e quatro cêntimos, ao abrigo do Contrato de Delegação de 

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

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

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

DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de trinta de 

dezembro de dois mil e dezasseis, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao passado mês de dezembro, ao abrigo do Acordo 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 

sessenta e sete, datada de três de janeiro 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 TREZE – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: -  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – ANIMAÇÃO 

DE VERÃO E PASSAGEM DE ANO – RATIFICAÇÃO: – Foi apresentado o email 

datado de trinta de dezembro de dois mil e dezasseis, solicitando a 

transferência de uma verba, ao abrigo dos apoios financeiros para o ano 

de dois mil e dezasseis, para fazer face a despesas inerentes ao 

“Programa Animação de Verão e Passagem de Ano”, no montante de sete 

mil trezentos e oitenta euros. --------------------------------  

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

cinquenta e quatro, datada de trinta de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 
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Chefe de Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

efetuado no dia trinta do mês de dezembro do ano transato, na aplicação 

informática MGD, o qual determinou a transferência para a Junta de 

Freguesia de Odeceixe da importância de cinco mil e duzentos e trinta e 

três euros e setenta e dois cêntimos, por ser apenas este o valor 

considerado elegível, no âmbito do referido programa. --------------  

UM PONTO CINCO – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: ----------  

UM PONTO CINCO PONTO UM – ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

UM PONTO CINCO PONTO DOIS – BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  

UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – ODECEIXE: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 

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

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

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE ----------------  

As freguesias dispõem de atribuições próprias, as quais visam a promoção 

e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações. ----  

As aludidas atribuições constam do número dois, do artigo sete, do Anexo I 

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

de setembro. -------------------------------------------  

Aos amplos domínios atribuídos às freguesias, não são correspondidos, em 

termos de assegurar eficazmente as respetivas competências, com a 

devida transferência financeira por parte do Estado. ----------------  

Dada a realidade demográfica, territorial, social e económica das 

freguesias do Município, não são geradoras de receitas próprias que 

permita acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas 

suficientes de forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das 

suas populações, nomeadamente no apoio direto às comunidades Locais.  

O Município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do 

reforço da solidariedade institucional, de forma a assegurar a melhoria da 

qualidade de serviços prestados às populações locais. --------------  

Foram assegurados entre todas as freguesias os princípios da igualdade, 

não discriminação, transparência, participação e da necessidade e 

suficiência de recursos. ------------------------------------  

Assim, no âmbito da complementaridade e da prossecução do interesse 

público e da proteção dos direitos e interesses das populações locais, no 
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domínio da competência da Assembleia Municipal conferida pelo artigo 

vinte e cinco, número um, alínea j), do Anexo I aprovado pela Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, proponho que 

seja submetida à Assembleia Municipal para aprovação, o seguinte: ----  

UM – Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe para 

o domínio das suas competências materiais (artigo dezasseis, da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro), nos 

montantes e nas condições a seguir indicadas, para o ano dois mil e 

dezassete: ---------------------------------------------  

- Programa Animação de Carnaval: ---------------------------  

Inclui todas as animações abertas à população, sendo que o programa de 

Animação de Carnaval deverá decorrer entre vinte e cinco e vinte e oito de 

fevereiro de dois mil e dezassete. As despesas incluídas no apoio são: 

Contratação de artistas, montagem e aluguer de palcos, som e luz, 

materiais diversos para engalanar carros e ruas, máscaras e outros 

enfeites. ----------------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de seis mil euros, inclusive; ----------  

Documentos a entregar pela Junta de Freguesia, previamente à concessão 

do apoio financeiro: --------------------------------------  

Cópia dos documentos comprovativos da despesa. Deverão ser observados 

os requisitos legais da despesa pública (Código dos Contratos Públicos), 

bastando para o efeito declaração do Presidente da Junta de Freguesia a 

confirmar o cumprimento dos referidos requisitos”.-----------------

---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – ROGIL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

UM PONTO SEIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA – 
ADENDAS: ----------------------------------------------  

UM PONTO SEIS PONTO UM – ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta da quarta Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Aljezur, a qual, 

depois de devidamente rubricada, fica apensa à presente ata e, submeter o 

presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------  

UM PONTO SEIS PONTO DOIS – BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta da quarta Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Bordeira, a qual, 
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depois de devidamente rubricada, fica apensa à presente ata e, submeter o 

presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------  

UM PONTO SEIS PONTO TRÊS – ODECEIXE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta da quinta Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Odeceixe, a 

qual, depois de devidamente rubricada, fica apensa à presente ata e, 

submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ----  

UM PONTO SEIS PONTO QUATRO – ROGIL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta da quinta Adenda ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Rogil, a qual, 

depois de devidamente rubricada, fica apensa à presente ata e, submeter o 

presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------  

UM PONTO SETE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – 
ADENDAS: ----------------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO UM – ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a minuta de Adenda ao Acordo de Execução celebrado com a 

Junta de Freguesia de Aljezur, a qual, depois de devidamente rubricada, 

fica apensa à presente ata e, submeter o presente assunto à aprovação da 

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

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO NOVE DE JANEIRO DE DOIS 

MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 

nove de janeiro de dois mil e dezassete, do qual a Câmara tomou 

conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo de 

um milhão cento e sessenta e quatro mil setecentos e dezasseis euros e 

vinte e cinco cêntimos e, em Operações não Orçamentais, um saldo de 

cento e trinta e seis mil novecentos e vinte e um euros e noventa e cinco 

cêntimos. ----------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – RESTAURANTE CHAPARRO, LDA. – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES - FESTIVAL DA BATATA DOCE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 

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

Câmara, efetuado no dia vinte e nove de dezembro de dois mil e 

dezasseis, na fatura número FA dois mil e dezasseis barra um, datada de 

oito de dezembro, apresentada pelo Restaurante Chaparro, Lda, o qual 

determinou o pagamento de um valor total de mil e vinte e cinco euros, no 

âmbito do fornecimento de refeições, durante o Festival da Batata Doce. -  
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DOIS PONTO TRÊS – 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 DEZASSETE – 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 DE DOIS MIL 

E DEZASSETE --------------------------------------------  

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 

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 
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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, nomeadamente 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 dezassete, 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 

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. ----  
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DOIS PONTO QUATRO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MANEIO – ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE ---------  

Nos termos do artigo segundo, do Regulamento dos Fundos de Maneio da 

Câmara Municipal de Aljezur, os Fundos de Maneio são constituídos, 

anualmente, por deliberação do Órgão Executivo. -----------------  

Assim, no âmbito da alteração ao Regulamento ora aprovado, propõe-se 

que sejam constituídos quatro Fundos de Maneio nas importâncias que 

para cada um se indica: -----------------------------------  

UM – Órgão Executivo, a cargo do vice-presidente da câmara, José Manuel 

Lucas Gonçalves – mil euros; --------------------------------  

DOIS – Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a cargo do diretor de 

departamento técnico de obras e urbanismo, João Manuel Beles Carreiro – 
mil duzentos e cinquenta euros; ------------------------------  

TRÊS – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a cargo do chefe de 

divisão José da Silva Gregório – duzentos euros; ------------------  

QUATRO – Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a cargo 

do chefe de divisão Paulo Fragoso de Oliveira – setecentos e cinquenta 

euros.” -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

TRÊS – Património: -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – GLÓRIA MARTINS – DOAÇÃO DE RELÓGIO DE PAREDE: – Foi 

apresentada a carta de Glória Martins, informando que pretende doar ao 

Município de Aljezur, um relógio de parede, da década de cinquenta e com 

o valor aproximado de cento e cinquenta euros, o qual pertencia ao seu 

falecido pai, José Martins, a fim de passar a fazer parte do espólio do 

Museu Municipal. ----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação do relógio de 

parede, por parte da Senhora Glória Martins. ---------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, oficiar, agradecendo e dando conta 

que o mesmo será, a curto prazo, exposto no Museu Municipal. --------  

QUATRO – Recursos Humanos: ----------------------------------  
QUATRO PONTO UM – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

PARA A OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE PESSOAL DO 
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MUNICÍPIO: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta 

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

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

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS ------------------  

Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta 

autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto orçamental que exige 

parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 

prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do 

serviço prestado aos cidadãos;--------------------  

Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade em que se 

deve basear a estabilidade económica-financeira e funcional da autarquia, 

na estrita obediência aos parâmetros que devem circunscrever o 

recrutamento de pessoal no corrente ano, no estrito respeito pelas 

previsões do aludido instrumento jurídico;-----------------------  

Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas às exigências 

operacionais e ao equilíbrio dos serviços, conforme previsto no mapa de 

pessoal para o corrente ano, constatamos ser necessário recrutar os 

trabalhadores nele previstos, com recurso à constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado e a termo certo;---------

----------------------------------------  

Porque os recursos humanos do município não estão sobredimensionados, 

muito pelo contrário, verificando-se enorme dificuldade em assegurar 

muitas das atribuições municipais com o número de trabalhadores dotados 

no mapa de pessoal, nomeadamente nos domínios, dos transportes 

escolares e da segurança dos alunos, funcionamento das piscinas 

municipais, da competência funcional da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, na área instrumental da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos e nmo domínio das obras municipais do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo;--------------------

-------------------------  

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

-  

-O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos 

financeiros, como atesta ser dos poucos municípios do país sem 

pagamentos em atraso;--------------------------------  

-Não ser possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de 

mobilidade interna a fim de suprir as necessidades supra-referidas;-  
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-Estão consagrados no Mapa de Pessoal os postos de trabalho abaixo 

indicados, devidamente dotados financeiramente no orçamento municipal;  

-Os lugares do mapa de pessoal a ocupar são imprescindíveis para 

garantir o cumprimento das atribuições municipais.---------------- 

Proponho que:------------------------------------------  

No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo do número um do 

artigo quarto, número um do artigo nono do Decreto-Lei número duzentos 

e nove barra dois mil e nove, conjugado com os números um, dois e três 

do artigo trinta da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, seja 

autorizada a abertura dos procedimentos concursais, com vista a prover os 

postos de trabalho para as categorias abaixo indicadas e respetivas 

funções/atividade, na modalidade de relação jurídica de emprego publico, 

por tempo indeterminado e a termo certo, destinados a candidatos com 

relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado:---------

-----  

Postos de trabalho e funções, por unidade orgânica a recrutar:------ 
-DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS---------- 

Categoria/Área Funcional – Técnico Superior – Contabilidade e 

Administração-------------------------------------------  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho a termo 

certo-------------------------------------------------

-  

Atividade/Função – Efetuar os registos devidos e manter atualizado todo o 

património municipal;--------------------------------  

-assegurar a elaboração do inventário patrimonial anual do Município;-- 

-elaborar informações diversas de apoio à gestão do património 

municipal;----------------------------------------------  

-efetuar registos da receita, da despesa e emitir documentos de despesa;-

----------------------------------------------  

-executar outras atividades de apoio geral ou especializado no âmbito da 

gestão financeira e patrimonial;---------------------------- 

-Executar outras atividades no âmbito da competência da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos.------------------------ 

Categoria/Área Funcional – Assistente Técnico Administrativo---------  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  
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Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho por tempo 

indeterminado------------------------------------------- 

Atividade/Função – Assegurar todos os procedimentos administrativos 

inerentes ao aprovisionamento de bens, solicitando em tempo útil os bens 

e equipamentos necessários para o funcionamento regular dos serviços;--

--------------------------------------------- 

-Organizar e manter atualizado o inventário das existências em armazém;-

--------------------------------------------- 

- Executar procedimentos relativos à aquisição de bens e serviços;---  

-Assegurar a gestão, a entrega, receção de ferramentas e utensílios aos 

trabalhadores;---------------------------------------- 

-Executar outras atividades de apoio geral da divisão.------------- 

Categoria/Área Funcional – Assistente Técnico Administrativo---------  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho a termo 

certo-------------------------------------------------

-  

Atividade/Função –Executar todas as tarefas inerentes à expedição, 

receção e movimentação de correspondência;-------------------- 

-Executar outras atividades de apoio geral da seção.-------------- 

Categoria/Área Funcional – Assistente Técnico Administrativo---------  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho a termo 

certo-------------------------------------------------

-  

Atividade/Função- Organizar, informar, instaurar e promover a cobrança 

dos competentes processos de execução fiscal;------------------ 

-Efetuar o atendimento geral do público com exceção dos assuntos 

relacionados com o Departamento de Obras e Urbanismo e reencaminhar 

os correspondentes processos para os serviços respetivos;-----------

----------------------------------  

-Emitir guias de receita referentes a cobrança de taxas, licenças e demais 

rendimentos do Município que pela sua natureza não respeitem as funções 

definidas para outros serviços;---------------------- 

-Organizar os processos referentes aos cemitérios municipais mantendo 

atualizado os respetivos registos;-----------------------------  

-Executar outras atividades de apoio geral da seção.-------------- 
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Categoria/Área Funcional – Assistente Operacional – Leitor Cobrador--- 

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho a termo 

certo-------------------------------------------------

-  

Atividade/Função - Efetuar a leitura dos consumos de água, assim como 

comunicar quaisquer anomalias detetadas no sistema de abastecimento de 

água ou violações de normas regulamentares;------  

-Executar outras atividades da seção.------------------------- 
-DEPARTAMENTO TÉCNICO OBRAS E URBANISMO----------------------- 

Categoria/Área Funcional – Técnico Superior - Engenheiro---------  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho por tempo 

indeterminado-------------------------------------------  

Atividade/Função - Preparar os processos de adjudicação de empreitadas 

compreendendo o estudo das normas da especialidade, à elaboração do 

programa de concurso, caderno de encargos e fases subsequentes, nos 

termos da lei em vigor;--------------------- 

-Assegurar as funções relativas à planificação, execução, controlo de 

custos, autos de vistoria e medição de trabalhos, contas finais e autos de 

receção provisória e definitiva das obras municipais;------------  

-Acompanhar a execução das obras municipais;------------------ 

-Efetuar a gestão da rede viária municipal, organizando e mantendo 

atualizados os respetivos cadastros;--------------------------- 

-Executar outras atividades de apoio geral ou especializado do 

departamento.------------------------------------------- 
-DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO----------- 

Categoria/Área Funcional – Técnico Superior--------------------  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho por tempo 

indeterminado-------------------------------------------  

Atividade/Função - Preparar e supervisionar  a gestão de transportes 

municipais, incluindo escolares;------------------------------  

-Supervisionar e coordenar a organização, manutenção e desenvolvimento 

da rede de transportes escolares e/ou outras, assegurando a respetiva 

gestão;-----------------------------  
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-Apoio à construção e implementação de planos transdisciplinares na área 

económica e social na comunidade.-----------------------  

Propor, planear e coordenar a organização de eventos a dinamizar pelo 

município;----------------------------------------------  

-Propor e coordenar iniciativas que visem facilitar a adoção de políticas 

europeias adaptadas às especificidades do território administrativo;-----  

Aplicação de diretivas e demais normativos comunitários na área de 

atuação, incluindo os relacionados com transportes de passageiros;----  

-Coordenar e gerir o parque de viaturas afetos à unidade orgânica.--- 

Categoria/Área Funcional – Assistente Técnico – Técnico de Natação--  

Número de Postos de Trabalho – um ------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho por tempo 

indeterminado-------------------------------------------  

Atividade/Função - Lecionar aulas de natação (adaptação ao meio 

aquático e aprendizagem das técnicas de natação);--------------- 

-lecionar atividades aquáticas de grupo (polo aquático, hidroginástica, 

hidrobike, etc);------------------------------------------  

-contribuir para limpeza e arrumação do espaço;----------------- 

preparar e planear as aulas;-colaborar e propor iniciativas desportivas de 

âmbito municipal;-------------------------------------- 

-executar outras tarefas no âmbito da organização do serviço.------ 

Categoria/Área Funcional – Assistente Operacional – Limpeza/Vigilância  

Número de Postos de Trabalho – dois------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público- Contrato de Trabalho por tempo 

indeterminado-------------------------------------------  

Atividade/Função -Colaborar com os docentes no acompanhamento dos 

alunos entre e durante as atividades letivas;-------------------- 

-Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, 

zelando pela sua conservação;------------------------------- 

-Controlar o acesso de pessoas estranhas às instalações dos respetivos 

estabelecimentos;----------------------------------------

- 

-Zelar pela segurança das crianças durante os transportes escolares;  

-Assegurar outras atividades elementares de apoio.-------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.--- 

CINCO – Cemitérios: -----------------------------------------  
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CINCO PONTO UM – CEMITÉRIO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

CEMITÉRIO DE ALJEZUR -------------------------------------  

- O cemitério de Aljezur, tem ao longo dos anos, vindo a sofrer 

ampliações, a fim de se dar resposta às necessidades; --------------  

- Foi determinado que, até existirem condições que não seriam 

concessionadas, campas nos talhões numerados de um a dez, já 

consolidados; -------------------------------------------  

- Com a nova ampliação, urge criar algumas normas, que devem passar a 

ser cumpridas, assim sendo proponho que: ----------------------  

- Nos novos talhões, números onze e doze, para campas temporárias, não 

são para concessionar; ------------------------------------  

- Nestas campas, talhões onze e doze, apenas é permitido uma lápide 

(cabeceira) em mármore ou outro material, com as dimensões máximas de 

quarenta centímetros de largura por cinquenta centímetros de altura; ----  

- Os talhões A e B, identificados na planta em anexo, serão para 

construção de ossários e gavetões; ---------------------------  

- Face a esta realidade, mais proponho que possam ser concessionadas 

as campas, nos talhões numerados de um a dez, aos interessados que se 

enquadrem no que se encontra mencionado no número um, do artigo 

segundo, do Regulamento dos Cemitérios Municipais.” --------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E 

AMBIENTE 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS: --------------------------------------  
UM PONTO UM – PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DE 

EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR (ZONA DESPORTIVA): – 
No âmbito do teor constante na informação número dez mil duzentos e 

onze, datada de vinte e um de dezembro do corrente ano, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo – Serviço de Gestão Urbanística, uma vez 

terminado o período de discussão pública, durante o qual não se 

verificaram quaisquer reclamações, observações, sugestões ou pedidos de 

esclarecimento e não havendo nada mais a ponderar, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta de plano e submeter a mesma à 
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aprovação na Assembleia Municipal, como decorre do número um, do 

artigo noventa, do Decreto-Lei número oitenta barra dois mil e quinze, de 

catorze de maio. -----------------------------------------  

DOIS – OBRAS PARTICULARES: ------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MARIA MANUELA PAULINO CARRILHO MADEIRA CAIMOTO 

JÁCOME – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM PONTO ALTO – ALJEZUR: – 
No seguimento da deliberação de seis de setembro do ano transato, foi 

novamente 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. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

duzentos e sessenta e um/FA barra dois mil e dezasseis, datada de vinte e 

dois de dezembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ----  
DOIS PONTO DOIS – HARALD RUDOLF REINHOLD HOTZEL – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – ALTERAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO EM PALMEIRINHA – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento de Harald Rudolf Reinhold 

Hotzel, na qualidade de proprietário de um prédio misto sito em 

Palmeirinha das Alfambras, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo quarenta e três, da Seção BL e a parte 

urbana sob o artigo dez mil trezentos e oitenta e oito-P, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número três mil 

novecentos e sessenta e sete, solicitando informação prévia quanto à 

possibilidade de levar a efeito a alteração e legalização de uma edificação, 

sita no local acima identificado, visto que a pretendem afetar a 

empreendimento de Turismo no Espaço Rural, na modalidade de “Casas 

de Campo”. --------------------------------------------  
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No âmbito do teor constante na informação número duzentos e sessenta e 

seis/FA barra dois mil e dezasseis, datada de vinte e nove de dezembro, 

do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e, ao parecer 

desfavorável do ICNF (ofício número sessenta e sete mil e dez barra dois 

mil e dezasseis/DCNF-ALG/DLAP), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. ---------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que 

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

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

SAÍDA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. --------------------------------------- 
DOIS PONTO TRÊS – SOLANGE MARIA GOMES RODRIGUES – LEGALIZAÇÃO DE 

HABITAÇÃO – PRAIA DO MONTE CLÉRIGO: – Foi apresentado o requerimento 

de Solange Maria Gomes Rodrigues, na qualidade de proprietária de um 

prédio urbano sito em Praia do Monte Clérigo, da freguesia e Município de 

Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos dois mil duzentos e 

noventa e um e, dois mil trezentos e oitenta e nove, descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob os números quatro mil 

quatrocentos e quarenta e sete e quatro mil quatrocentos e quarenta e oito, 

solicitando informação prévia quanto aprovação de projeto de arquitetura, 

para levar a efeito a alteração e legalização de edificações, sitas no local 

acima identificado e, solicitando a permuta de utilização de uma faixa de 

terreno, existente junto ao alçado poente e à estrada de ligação ao Vale da 

Telha, com a área de onze vírgula noventa e oito metros quadrados, a 

ceder para o domínio público municipal, por uma área de oito virgula 

oitenta e um metros quadrados, junto ao limite norte da parcela, para 

complemento do segundo estacionamento. ----------------------  

No âmbito do teor constante na informação número vinte e seis/JC barra 

dois mil e dezasseis, datada de vinte e um de novembro, do Diretor do 

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

unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura proposto. -------------  

Relativamente à permuta solicitada, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

não autorizar a solicitação efetuada, porquanto considera que a mesma 

deverá ser alvo de estudo e decisão em sede de futuro Plano de Pormenor 

que venha a ocorrer para o Aglomerado Urbano da Praia do Monte Clérigo.  
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ENTRADA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

trabalhos da reunião. ------------------------------------- 
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, SAÚDE, 

AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

 

UM – AÇÃO SOCIAL: -----------------------------------------  
UM PONTO UM – CANDIDATURAS ÀS MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL ------------  

Considerando que as autarquias no âmbito das suas competências sociais, 

e concretamente no domínio da empregabilidade podem ser agentes 

privilegiados na inserção e reinserção no mercado de trabalho e criação de 

oportunidades para melhorar competências e desenvolver novas 

experiências de trabalho; ----------------------------------  

Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas destinadas à 

promoção da inserção e reinserção no mercado de trabalho para a 

população desempregada ou que adquiriu novas competências; --------  

Proponho que se mantenha em dois mil e dezassete a promoção de 

candidaturas às medidas CEI e CEI+ do IEFP, como a seguir se indica: --  

– Até trinta candidaturas, para Contratos Emprego Inserção (CEI), sem 

prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------------------  

– Até dez candidaturas, para Contratos Emprego Inserção+ (CEI+), sem 

prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------------------  

Proponho ainda que se promova a necessária dotação orçamental com a 

verba prevista para o efeito.” --------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

DOIS – EDUCAÇÃO: ------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MARIA RITA VAZ PINTO LOURENÇO – APOIO NA OBTENÇÃO DE 

MANUAIS ESCOLARES: – No âmbito da deliberação aprovada em reunião de 

vinte e sete de dezembro de dois mil e dezasseis, foi apresentado o pedido 

de apoio feito pelo encarregado de educação da aluna Maria Rita Vaz 

Pinto Lourenço. -----------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número dez mil duzentos e trinta e 

dois, datada de vinte e um de dezembro do corrente ano, da Divisão de 
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Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não considerar o pedido de apoio para a obtenção de 

manuais escolares, feito pelo encarregado de educação da aluna, Maria 

Rita Vaz Pinto Lourenço, uma vez que o mesmo foi apresentado fora de 

prazo estipulado para o efeito. -------------------------------  

TRÊS – ASSOCIATIVISMO: ---------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi 

apresentada a informação número cento e setenta e três, datada de cinco 

de janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, informando dos apoios solicitados pelas entidades a seguir 

indicadas, cuja realização pode estar comprometida, visto que a avaliação 

dos processos de candidatura para apoios para dois mil e dezassete, ainda 

se encontra em avaliação pela respetiva Comissão de Avaliação: ------  

JCA – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE --------------------------  

- Utilização do Campo Municipal, para jogos das equipas de formação do 

clube; ------------------------------------------------  

- Transporte das equipas de formação do clube para os locais de jogo; --  

CCRAC – CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS DA CARRAPATEIRA” ---  

- Utilização do Pavilhão Municipal para jogos de treinos de Futsal; -----  

- Transporte da equipa de Futsal para os locais dos jogos; -----------  

GDO – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE -------------------------  

- Utilização do Campo Municipal, para jogos das equipas de formação do 

clube; ------------------------------------------------  

- Transporte das equipas de formação do clube para os locais de jogo. --  

Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANDIDATURA PARA DOIS MIL E DEZASSETE -------  

Por estarem a decorrer as avaliações das candidaturas referentes ao 

presente ano, prevendo-se a aprovação e atribuição de valores no âmbito 

do regulamento até ao final do presente mês e uma vez que o apresentado 

no quadro da informação anexa não refere atribuição de subsídios e 

consequentemente compromissos financeiros, mas unicamente logísticos, 

proponho que a Câmara delibere aprovar que se prossiga com a cedência 

do apoio logístico em virtude das atividades já estarem a decorrer.” -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
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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 doze horas e dez 

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, 
________________________________ 


