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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 13/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  06 de junho de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  12.30 horas  

APROVADA EM:  13 de junho 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  

Vítor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO: 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
 
 

 
 

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 maioria dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
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 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 vinte e três de maio; -------------  
 

1.2. INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------------  
 

1.3. LEGISLAÇÃO; ----------------------------------------  
 

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

1.4.1 – Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna – Novo 

Posto Territorial de Aljezur – Informação sobre a situação do processo; --  

1.4.2 – IN LOCO – Novos Corpos Sociais; ------------------------  

1.4.3 – Agência Portuguesa do Ambiente – Ribeira do Mourão – Correção do 

leito; -------------------------------------------------  

1.4.4 – Município de Tavira – Vigésima segunda Feira de Caça e Pesca e do 

Mundo Rural; -------------------------------------------  

1.4.5 – Terras do Infante Associação de Municípios – Envio de cópias das 

atas das reuniões do Conselho Diretivo, realizadas nos dias vinte e quatro 

de outubro de dois mil e dezasseis, dezanove de dezembro de dois mil e 

dezasseis, oito de março de dois mil e dezassete e vinte de abril de dois 

mil e dezassete; -----------------------------------------  

1.4.6 – Casa da Criança do Rogil – Pedido de pagamento de retroativos 

referentes aos serviços protocolados com o Município; --------------  

1.4.7 – Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao Protocolo 

para pagamento do empréstimo bancário da ULDM; ----------------  

1.4.8 – Cruz Vermelha Portuguesa – Cedência de espaço para Postos de 

Praia de Enfermagem; -------------------------------------  

1.4.9 – Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia ----------  

1.4.9.1 – Freguesia de Aljezur – Relatório de abril de dois mil e dezassete;  
 

1.5. RECURSOS HUMANOS: ----------------------------------  
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1.5.1 - Proposta de abertura de procedimentos concursais, para 

preenchimento de postos de trabalho, com relação jurídica de emprego 

público, por tempo indeterminado: ----------------------------  

- Carreira e categoria de Técnico Superior – Engenheiro Civil; --------  

- Carreira e categoria de Assistente Técnico – Técnico de Natação; -----  

- Carreira e Categoria de Assistente Operacional – Limpeza/Vigilância; --  
 

1.6. ÁGUA E SANEAMENTO ----------------------------------  

1.6.1 - Paulo Marco Walker Viana Dias – Rotura no sistema de 

abastecimento de água – Vale da Telha – Setor J – Lote sessenta e dois; --  

1.7 Programa Valorizar – Linha de Apoio à Disponibilização de Redes WI-

FI – “Candidatura P010516” – Criação de Rede de Pontos de acesso WI-FI 

(Hot Spots) no concelho de Aljezur; ---------------------------  

1.8. Verba resultante da venda de cortiça da Herdade da Moita Redonda – 
Artigo segundo, da Secção CC – Freguesia de S. Teotónio; -----------  
 

1.9. CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------------  

1.9.1 - Prestação de serviços – Contratualização do serviço City as a 

Plataform; ---------------------------------------------  
 

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

2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 05 de junho de 2017; -------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 

1. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  

1.1 – Astrid Juliette Blum – Pedido de alteração simplificada da REN – Nova 

construção – Parque de Campismo Privativo – Vale da Maia – Aljezur; ----  

1.2 – Junta de Freguesia de Rogil e Outros – Projeto de Loteamento – 
Habitação – Rogil; ----------------------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------  

1.1 – Feira da Terra/dois mil e dezassete – Proposta; ----------------   
 

2. HABITAÇÃO -------------------------------------------  

2.1 - Sofia Margarida Boleto Galrote, Conservadora e Notária da 

Conservatória dos Registos, Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de 

Aljezur – Pedido de habitação municipal – Exposição; ---------------  
 

3. EDUCAÇÃO -------------------------------------------  

3.1 - Agrupamento de Escolas de Aljezur – Pedido de apoio; ----------   
 



REUNIÃO DE 06.06.17 

Pág.  3 

4. DESPORTO E TEMPOS LIVRES -------------------------------  

4.1 - Mega Férias/dois mil e dezassete. ------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO --------------------  
 
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora 

Vereadora Fátima Neto não pode estar presente na reunião por motivos 

pessoais, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta. --  

 

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

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE MAIO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e três de maio de 

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

Não participou na votação de aprovação da ata o Senhor Vereador Vítor 

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

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

- Não foram apresentadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem 

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

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

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

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número setenta e três barra dois 

mil e dezassete, publicada no Diário da República número oitenta e um, 

Série I, de vinte e seis de abril, da Assembleia da República, que 

recomenda ao Governo a reorganização e prestação dos serviços de 

atendimento da Administração Pública. -------------------------  

PORTARIA número cento e quarenta e seis barra dois mil e dezassete, 

publicada no Diário da República número oitenta e um, Série I, de vinte e 

seis de abril, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01


REUNIÃO DE 06.06.17 

Pág.  4 

Rural, que regulamenta a criação de uma rede efetiva de centros de 

recolha oficial de animais de companhia, fixa as normas que regulam o 

destino dos animais acolhidos nestes centros e estabelece as normas para 

o controlo de animais errantes. ------------------------------  

LEI ORGÂNICA número um barra dois mil e dezassete, publicada no Diário 

da República número oitenta e quatro, Série I, de dois de maio, da 

Assembleia da República, que procede à sexta alteração à Lei Orgânica 

número um barra dois mil e um (lei que regula a eleição dos titulares dos 

órgãos das autarquias locais). -------------------------------  

LEI ORGÂNICA número dois barra dois mil e dezassete, publicada no Diário 

da República número oitenta e quatro, Série I, de dois de maio, da 

Assembleia da República, que procede à sétima alteração à Lei Orgânica 

número um barra dois mil e um (lei que regula a eleição dos titulares dos 

órgãos das autarquias locais). -------------------------------  

PORTARIA número cento e cinquenta e seis barra dois mil e dezassete, 

publicada no Diário da República número oitenta e cinco, Série I, de três 

de maio, do Ministério Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, que estabelece os procedimentos da avaliação de situações a 

submeter ao programa de regularização extraordinária dos vínculos 

precários na Administração Pública e no setor empresarial do Estado. ---  

DECRETO-LEI número quarenta e seis barra dois mil e dezassete, publicado 

no Diário da República número oitenta e cinco, Série I, de três de maio, do 

Ministério do Ambiente, que altera o regime económico e financeiro dos 

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

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número cinquenta e nove barra 

dois mil e dezassete, publicada no Diário da República número oitenta e 

oito, Série I, de oito de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, 

que aprova o Programa Nacional de Fogo Controlado. --------------  

DECRETO-LEI número quarenta e sete barra dois mil e dezassete, publicado 

no Diário da República número noventa, Série I, de dez de maio, do 

Ministério do Ambiente, que altera o regime de avaliação e gestão da 

qualidade do ar ambiente. ----------------------------------  

DECRETO número quinze barra dois mil e dezassete, publicado no Diário da 

República número noventa e dois, Série I, de doze de maio, do Ministério 

do Administração Interna, que fixa a data de um de outubro de dois mil e 

dezassete, para as eleições gerais para os órgãos das autarquias locais. -  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106886578/details/maximized?serie=I&day=2017-04-17&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106886578/details/maximized?serie=I&day=2017-04-17&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106886578/details/maximized?serie=I&day=2017-04-17&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106886578/details/maximized?serie=I&day=2017-04-17&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/524039/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
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PORTARIA número cento e sessenta e quatro barra dois mil e dezassete, 

publicada no Diário da República número noventa e seis, Série I, de 

dezoito de maio, do Ministério da Administração Interna, que altera Portaria 

número mil trezentos e trinta e quatro-D barra dois mil e dez, de trinta e 

um de dezembro. ----------------------------------------  

LEI número vinte e dois barra dois mil e dezassete, publicado no Diário da 

República número noventa e nove, Série I, de vinte e três de maio, da 

Assembleia da República, que altera o Código do Imposto do Selo, 

clarificando o titular do interesse económico nas taxas relativas a 

operações de pagamento baseadas em cartões. -------------------  

LEI número vinte e três barra dois mil e dezassete, publicado no Diário da 

República número noventa e nove, Série I, de vinte e três de maio, da 

Assembleia da República, que procede à terceira alteração à Lei de 

Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, alargando o período de 

proteção até aos vinte e cinco anos. ---------------------------  

DECRETO-LEI número cinquenta e um barra dois mil e dezassete, publicado 

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

maio, do Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa, que 

cria regime extraordinário de regularização matricial e registral dos bens 

imóveis pertencentes ao domínio privado do Estado e de outras entidades 

públicas. ----------------------------------------------  

PORTARIA número cento e setenta e três barra dois mil e dezassete, 

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

seis de maio, do Ministério da  Defesa Nacional e Ambiente, que procede, 

para o ano de dois mil e dezassete, à identificação das águas balneares 

costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando as 

respetivas épocas balneares, e à qualificação, como praias de banhos, das 

praias marítimas e das praias de águas fluviais e lacustres, em território 

nacional. ----------------------------------------------  

LEI número vinte e cinco barra dois mil e dezassete, publicada no Diário da 

República número cento e quatro, Série I, de trinta de maio, da Assembleia 

da República, que aprova o regime da valorização profissional dos 

trabalhadores com vínculo de emprego público. -------------------  

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

República número cento e cinco, Série I, de trinta e um de maio, da 

Assembleia da República, que aprova os princípios e regras gerais 

relativos à organização dos procedimentos de concurso público para 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344939/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/344939/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
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atribuição, por contrato, de concessões destinadas ao exercício em 

exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de 

eletricidade de baixa tensão. --------------------------------  

DECRETO-LEI número cinquenta e três barra dois mil e dezassete, 

publicado no Diário da República número cento e cinco, Série I, de trinta e 

um de maio, do Ministério das Finanças, que altera o Código do Imposto 

sobre Veículos, desmaterializando as formalidades declarativas para todos 

os sujeitos passivos. --------------------------------------  

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

República número cento e seis, Série I, de um de junho, da Assembleia da 

República, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização 

e altera a Lei que estabelece um sistema alternativo e voluntário de 

autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração 

Pública denominado Chave Móvel Digital e altera o Decreto-Lei que 

aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes. -------  

PORTARIA número cento e oitenta e seis barra dois mil e dezassete, 

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

junho, do Ministério das Finanças, que estabelece o Sistema de Incentivos 

à Eficiência da Despesa Pública. -----------------------------  

LEI número trinta e sete barra dois mil e dezassete, publicada no Diário da 

República número cento e sete, Série I, de dois de junho, da Assembleia 

da República, que torna obrigatória a avaliação de impacte ambiental nas 

operações de prospeção, pesquisa e extração de hidrocarbonetos, 

procedendo à terceira alteração ao que estabelece o regime jurídico da 

avaliação de impacte ambiental dos projetos públicos e privados 

suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente. ----------  

LEI número trinta e oito barra dois mil e dezassete, publicada no Diário da 

República número cento e sete, Série I, de dois de junho, da Assembleia 

da República, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei que define 

o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território 

continental. --------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número setenta e seis barra dois 

mil e dezassete, publicada no Diário da República número cento e oito, 

Série I, de cinco de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, que 

procede à criação do livro de obra eletrónico e à extinção da Ficha Técnica 

de Habitação.-------------------------------------------  
 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345579/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/275430/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/639318/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
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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 – SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA 

ADMINISTRAÇÃO INTERNA – NOVO POSTO TERRITORIAL DE ALJEZUR – 
INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO PROCESSO: – Foi apresentado o ofício 

número três mil oitocentos e noventa e quatro, datado de onze de maio do 

corrente ano, enviando informação sobre o ponto de situação do processo 

referente à execução do projeto do novo Posto Territorial de Aljezur. ----  

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

UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – IN LOCO – NOVOS CORPOS SOCIAIS: – Foi 

apresentada a carta datada de quinze de maio do corrente ano, dando 

conhecimento dos novos Corpos Sociais daquela associação, eleitos para 

o biénio de dois mil e dezassete/dois mil e dezanove. ---------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE – RIBEIRA 

DO MOURÃO – CORREÇÃO DO LEITO: – Foi apresentado o ofício número trinta 

e um mil duzentos e setenta e nove, datado de vinte e cinco de maio do 

corrente ano, informando que irá ser feita a correção do leito da Ribeira do 

Mourão.-----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – MUNICÍPIO DE TAVIRA – VIGÉSIMA SEGUNDA 

FEIRA DE CAÇA E PESCA E DO MUNDO RURAL: – Foi apresentado o ofício 

número oitocentos e seis, datado de dezanove de abril do corrente ano, 

solicitando o apoio desta Autarquia, no âmbito da realização da vigésima 

segunda Feira de Caça e Pesca e do Mundo Rural do Algarve. --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, que não participará no certame, 

todavia apoiará a iniciativa através da inserção de uma página promocional 

na revista oficial da feira, no valor de quinhentos euros, acrescido de IVA.  

Ainda no âmbito desta deliberação, o Senhor Vereador Vítor Vicente 

sugeriu uma eventual participação do Município neste certame, que já 

grangeia enorme visibilidade. --------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – TERRAS DO INFANTE ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS – ENVIO DE CÓPIAS DAS ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO 

DIRETIVO, REALIZADAS NOS DIAS VINTE E QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS, DEZANOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS, OITO DE 

MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSETE E VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E 

DEZASSETE: – Foi apresentado o ofício número cento e oitenta e três, 
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datado de vinte e dois de maio do corrente ano, enviando cópia das atas 

respeitantes às reuniões do Conselho Diretivo daquela Associação, 

realizadas nas datas supra identificadas. ------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE RETROATIVOS REFERENTES AOS SERVIÇOS PROTOCOLADOS 

COM O MUNICÍPIO: – Foi apresentado o ofício número setenta e nove, datado 

de quinze de maio do corrente ano, solicitando o pagamento de uma verba 

no montante de noventa e cinco mil euros, correspondente a parte do valor 

dos retroativos referentes aos serviços protocolados entre aquela 

instituição e o Município de Aljezur. ---------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

REFERENTE AO PROTOCOLO PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

DA ULDM: – Foi apresentado o ofício número oitenta e sete, datado de vinte 

e nove de maio 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, relativa ao mês de maio. ----------------  

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 OITO – CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – CEDÊNCIA DE 

ESPAÇO PARA POSTOS DE PRAIA DE ENFERMAGEM: – Foi apresentado o ofício 

número dois, datado de vinte e sete de maio do corrente ano, solicitando a 

cedência das infraestruturas necessárias para a instalação de dois 

contentores, nas Praias de Odeceixe e Monte Clérigo, onde irão funcionar 

os Postos de Praia de Enfermagem. ---------------------------  

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

já havia comunicado à ARS o apoio agora solicitado. ---------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o email datado de onze 

de maio do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

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

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

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

e oitocentos e vinte e um, datada de quinze de maio do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. ------  
 

UM PONTO CINCO – RECURSOS HUMANOS: --------------------------   
UM PONTO SETE PONTO UM – PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS, PARA PREENCHIMENTO DE POSTOS DE TRABALHO, COM 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO, POR TEMPO INDETERMINADO: ---  

- CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – ENGENHEIRO CIVIL; -------------  

- CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO – TÉCNICO DE NATAÇÃO; ----------  

- CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL – LIMPEZA/VIGILÂNCIA: – 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 económico-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 mais 

trabalhadores, com recurso à constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado e a termo certo; ------------------  
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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, na segurança dos 

alunos, funcionamento das piscinas municipais e na área técnica 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; -----  

- 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; ----------------  

- Os procedimentos concursais abertos para as categorias abaixo 

indicadas, por aviso publicado na II Série do Diário da Republica número 

cinquenta e dois, de catorze de março de dois mil e dezassete, destinados 

a trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado, previamente estabelecida, foram cessados por inexistência 

de candidatos admitidos. -----------------------------------  

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

a) - No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo do número 

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

número duzentos e nove barra dois mil e nove, de três de setembro, 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 público, 

por tempo indeterminado, destinados a candidatos com e sem relação 

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

Postos de trabalho e funções, por unidade orgânica a recrutar: --------  
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E URBANISMO --------------------  

Categoria/carreira – Técnico Superior - Engenheiro ----------------  

Número de postos de trabalho – Um ---------------------------  

Atividade/função – Preparar os processos de adjudicação de empreitadas 

compreendendo o estudo das normas da especialidade, à elaboração do 
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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; ------------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO -------------  

Categoria/carreira – Assistente Técnico – Técnico de Natação ---------  

Número de postos de trabalho – Um ---------------------------  

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; --------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria/carreira – Assistente Operacional – Limpeza/Vigilância -------  

Número de postos de trabalho – Dois --------------------------  

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; -  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

QUADRO RESUMO DOS LUGARES A ABRIR: ------------------------  

Número de lugares – Um -----------------------------------  

Categoria/carreira – Técnico Superior - Engenheiro ----------------  

Relação Jurídica Emprego Publico – Contrato de trabalho por tempo 

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

Número de lugares – Um -----------------------------------  
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Categoria/carreira – Assistente Técnico – Técnico de Natação ----------  

Relação Jurídica Emprego Publico – Contrato de trabalho por tempo 

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

Número de lugares – Dois ----------------------------------  

Categoria/carreira – Assistente Operacional – Limpeza/Vigilância --------   

Relação Jurídica Emprego Publico – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado.” -----------------------------------------  

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

UM PONTO SEIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ----------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – PAULO MARCO WALKER VIANA DIAS – ROTURA NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR J – LOTE 

SESSENTA E DOIS: – Face ao teor constante na informação número três mil 

novecentos e setenta e dois, datada de dezanove de maio do corrente ano, 

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

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir uma verba no 

montante total de seiscentos e trinta e um euros e oitenta cêntimos, 

referente a consumo de água (quinhentos e sessenta e dois euros e oitenta 

e cinco cêntimos), IVA (trinta e três euros e setenta e seis cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (trinta e cinco euros e dezanove cêntimos) 

referente ao processamento dos meses de fevereiro e março do ano em 

curso, 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 SETE – PROGRAMA VALORIZAR – LINHA DE APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO 

DE REDES WI-FI – “CANDIDATURA P010516” – CRIAÇÃO DE REDE DE PONTOS DE 

ACESSO WI-FI (HOT SPOTS) NO CONCELHO DE ALJEZUR: – Face ao teor 

constante na informação número quatro mil cento e vinte e quatro, datada 

de vinte e cinco de maio do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Serviço de Informática, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, no âmbito do Programa 

Valorizar – Linha de Apoio à Disponibilização de Redes WI-FI – 
“Candidatura P010516” – Criação de Rede de Pontos de acesso WI-FI (Hot 

Spots) no concelho de Aljezur, o qual, depois de rubricado fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  
 

UM PONTO OITO – VERBA RESULTANTE DA VENDA DE CORTIÇA DA HERDADE DA 

MOITA REDONDA – ARTIGO SEGUNDO, DA SECÇÃO CC – FREGUESIA DE S. 

TEOTÓNIO: – A Câmara tomou conhecimento da entrega ao Município da 
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importância de seis mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos, 

por parte de Fernando Águas de Oliveira, Cabeça de Casal da Herança de 

Maria Manuela Correia de Oliveira, referente à venda da cortiça efetuada 

no prédio da Moita Redonda, freguesia de S. Teotónio e Concelho de 

Odemira e correspondente à quota do Município. ------------------  
 

UM PONTO NOVE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO UM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATUALIZAÇÃO DO 

SERVIÇO CITY AS A PLATAFORM: – – No âmbito do teor constante na 

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

maio do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – 
Serviço de Contratação Pública, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

conceder autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais, com a seguinte repartição de encargos: -----  

– Ano de dois mil e dezassete -  dois mil e duzentos e cinquenta euros, 

acrescido de IVA; ----------------------------------------  

– Ano de dois mil e dezoito – dois mil e duzentos e cinquenta euros, 

acrescido de IVA. ----------------------------------------  
 

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA CINCO DE JUNHO DE 

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

dia cinco de junho de dois mil e dezassete, do qual a Câmara tomou 

conhecimento e que apresentava, em Operações Orçamentais, um saldo de 

um milhão oitocentos e quinze mil oitocentos e sessenta e oito euros e 

treze cêntimos e, em Operações não Orçamentais, um saldo de cento e 

cinquenta e oito mil setecentos e setenta e um euros e cinquenta e um 

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

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – ASTRID JULIETTE BLUM – PEDIDO DE ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA 

DA REN – NOVA CONSTRUÇÃO – PARQUE DE CAMPISMO PRIVATIVO – VALE DA 

MAIA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Astrid Julliette 

Blum e Axel Bamberger, na qualidade de promitentes compradores de um 

prédio misto sito em Vale da Maia, da freguesia e Município de Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo quatrocentos e doze, da 

Seção AR e a parte urbana sob o artigo sete mil cento e sessenta e seis, 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 

cinquenta e seis, vêm solicitar a alteração simplificada da delimitação da 

Reserva Ecológica Nacional, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo décimo sexto-A, do Decreto-Lei número duzentos e trinta e nove 

barra dois mil e doze, de dois de novembro, com vista à construção de um 

Parque de Campismo - Privativo, no local acima identificado, pretendendo 

para o efeito a desafetação de uma área de doze mil oitocentos e 

cinquenta metros quadrados. --------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número noventa e três/FA barra 

dois mil e dezassete, datada de dezoito de maio, do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo e dos pareceres desfavoráveis da Agência 

Portuguesa do Ambiente (ofício número SO onze mil duzentos e vinte e 

sete – duzentos e um mil setecentos e dois-ARHALG.DPI) e do Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ofício número vinte e dois mil 

seiscentos barra dois mil e dezassete/DCNF-ALG/DLAP), a Câmara 

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

dos requerentes. ----------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos interessados que 

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

artigo cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. ---  
UM PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL E OUTROS – PROJETO DE 

LOTEAMENTO – HABITAÇÃO – ROGIL: – Foi apresentada a exposição relativa à 

audiência prévia para a declaração de caducidade de um projeto de 

Loteamento, registado em vinte e quatro de agosto de dois mil e dez, sob o 

número mil quatrocentos e cinquenta, sito em Rogil, a ser desenvolvido no 

prédio inscrito na matriz predial sob o artigo cinquenta e um, da seção O e, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 

cinco mil oitocentos e noventa e três, propriedade de Junta de Freguesia 

de Rogil e Outros. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do projeto de 

loteamento em causa e comunicar aos requerentes o teor da informação 

número noventa e quatro/FA barra dois mil e dezassete, datada de vinte e 

quatro de maio, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 

nomeadamente o seu ponto três. -----------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
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UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: ---------------------------  

UM PONTO UM – FEIRA DA TERRA/DOIS MIL E DEZASSETE – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir 

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

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

SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – FEIRA DA 

TERRA/DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------  

A Feira da Terra é um certame ligado a uma mostra de artesanato e 

produtos regionais, bem como de venda dos excedentários de produção 

dos agricultores locais. ------------------------------------  

Atendendo que mais uma vez e no presente ano a Câmara de Aljezur 

pretende desenvolver mais uma edição da Feira da Terra, que irá decorrer 

no Espaço Multiusos de Aljezur entre o dia um de julho e nove de 

setembro, aos sábados no período da manhã entre as sete horas e trinta 

minutos e as treze horas. ----------------------------------  

Ciente de que este é já um momento de referência para quem nos visita 

por esses dias, bem como por diversos visitantes oriundos dos Concelhos 

limítrofes. Pretende assim o Município de Aljezur conferir desta forma 

maior conforto aos visitantes e aos vendedores, bem como uma melhor 

organização espacial conferindo aos participantes condições mais 

adequadas ao tipo de evento, tentando desta forma elevar a qualidade do 

mesmo. -----------------------------------------------  

Em face ao atrás exposto fica claro que da parte do organizador será 

exigível uma maior dedicação ao evento. -----------------------  

Por forma a garantir que se cumpra com a organização do mesmo e que se 

mantenha o devido acompanhamento procurou o Município um parceiro 

para realização deste evento para garantir a sua persecução. ---------  

Assim, cumprindo com o estabelecido na alínea p), do número um, do 

artigo trinta e três, da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro, e face ao acima exposto, proponho que seja aprovado o 

acordo de colaboração anexo a esta proposta.” -------------------  

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

como o referido Acordo de Colaboração, o qual, depois de rubricado fica 

apenso à presente ata. ------------------------------------  
 

DOIS – HABITAÇÃO: ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – SOFIA MARGARIDA BOLETO GALROTE, CONSERVADORA E 

NOTÁRIA DA CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS, CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 
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CARTÓRIO NOTARIAL DE ALJEZUR – PEDIDO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL – 
EXPOSIÇÃO: – Foi apresentado o email datado de trinta de maio do corrente 

ano, solicitando informação quanto à possibilidade desta Autarquia lhe 

arrendar uma habitação municipal, caso contrário terá de deixar de exercer 

funções como Conservadora e Notária da Conservatória dos Registos, 

Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de Aljezur. --------------  

Considerando que para o desenvolvimento sustentado do Município e 

consequentemente para a fixação de pessoas no território, entre outras, se 

torna indispensável a existência de serviços públicos a funcionar na sua 

plenitude; ---------------------------------------------  

Considerando que o Município já possui a experiência da ausência durante 

vários anos, do Conservador e Notário, que em muito dificultou a vida à 

população local e empresas; --------------------------------  

Confrontado agora, com a eminência da saída da Conservadora e Notária, 

Dr.ª Sofia Margarida Boleto Galrote, conforme sua comunicação, O 

Município, consciente da importância para o concelho, da manutenção do 

cargo de conservadora e Notária da Conservatória dos Registos Civil, 

Predial, Comercial e Cartório Notarial, face ao inequívoco interesse público 

municipal, e na salvaguarda dos interesses próprios da população, 

competência conferida pelo número um, do artigo vigésimo terceiro, da 

LAL, possuindo de momento, uma habitação de tipologia T três, sito em 

Rua das Ceifeiras, disponível, deliberou, por unanimidade, a título precário 

e excecional, arrendar a referida habitação, por um período máximo de 

seis meses, com início a um de julho do corrente ano, na certeza porém 

que a requerente deverá, desde já, iniciar procura ativa no sentido de 

conseguir habitação própria, no menor espaço de tempo possível. ------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, fixar como valor da renda mensal a 

pagar, a verba de quatrocentos euros, nas demais condições fixadas no 

contrato, cuja minuta se aprova e fica apenso à ata. ----------------  
 

TRÊS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO:  

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

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

QUATRO – DESPORTO E TEMPOS LIVRES---------------------------  

QUATRO PONTO UM – MEGA FÉRIAS/DOIS MIL E DEZASSETE: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
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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 trinta 

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, 
 

________________________________ 
 

 


