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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 24/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  10 de outubro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  11.00 horas  

APROVADA EM:  10 de outubro 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 

António José Monteiro de Carvalho  

Vítor Manuel da Encarnação Vicente 

 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Paula Cristina Jacinto de Jesus. 
  

 
 

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: -------  
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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 26 de setembro; ----------------  
 

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

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

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

1.4.1 – Região de Turismo do Algarve – Encerramento temporário do Posto 

de Turismo de Aljezur; ------------------------------------  

1.4.2 – Centro Hospitalar Universitário do Algarve – Apresentação de 

cumprimentos; ------------------------------------------  

1.4.3 – Junta de Freguesia de Aljezur – Construção de proteções para os 

Contentores de Resíduos Sólidos Urbanos – Pedido de colaboração dos 

serviços técnicos; ----------------------------------------  

1.4.4 - Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia: --------  

1.4.1.1 - Freguesia de Aljezur – Relatório referente ao mês de julho; ----  

1.4.1.2 - Freguesia de Aljezur – Relatório referente ao mês de agosto; ---  

1.4.1.3 - Freguesia de Odeceixe – Relatório referente ao do mês de julho;  

1.4.5. Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia: ----------------  

1.4.5.1 - Freguesia de Odeceixe – Apoio Financeiro – Remodelação 

Administrativa – Hardware e Software; --------------------------  

1.4.5.2 - Freguesia de Odeceixe – Apoio Financeiro – Pavimentação da Rua 

da Liberdade - Odeceixe; ----------------------------------  

1.5 – António de Almeida Bessone Bastos – Exercício do direito de 

preferência – Lote de terreno sito em Cerca do Arneiro, Carrapateira – 
Bordeira;----------------------------------------------  
 

1.6. ÁGUA E SANEAMENTO: -------------------------------  
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1.6.1 – Teresa Maria Jorge Monge – Rotura no sistema privado de 

abastecimento de água – Setor I – Lote 208 – Vale da Telha - Ratificação; -  
 

1.7. CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

1.7.1. Relação mensal dos contratos de aquisição de serviços celebrados 

ao abrigo do artº. 49º. da Lei 42/2016, de 28 de dezembro – setembro de 

2017; ------------------------------------------------  
 

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

2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 9 de outubro de 2017; -------  
 

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

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 

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

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

ORDEM DO DIA 
 

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

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

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

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE SETEMBRO 

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e seis de 

setembro de dois mil e dezassete. ----------------------------  

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

foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

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

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

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE – 
ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO DO POSTO DE TURISMO DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o email datado de vinte de setembro do corrente ano, 

informando que o Posto de Turismo de Aljezur se encontra encerrado 

temporariamente, por motivo de baixa médica das duas funcionárias, 
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prevendo a reabertura do mesmo, no próximo dia onze de outubro do 

corrente ano. ------------------------------------------- 

Tomado conhecimento.------------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO 

ALGARVE – APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS: – Foi apresentado o oficio 

número doze mil seiscentos e cinquenta e três datado de dezanove de 

setembro do corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos 

por parte da nova equipa de gestão do recém criado Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve.----------------------------------- 

Tomado conhecimento. ------------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – CONSTRUÇÃO 

DE PROTEÇÕES PARA OS CONTENTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS – 
PEDIDO DE COLABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS: – Foi apresentado o 

ofício datado de um de setembro do corrente ano, informando que as obras 

de construção para proteção para os contentores de resíduos sólidos 

urbanos iniciaram-se no dia seis de setembro do corrente ano e 

solicitando a colaboração dos Serviços Técnicos da Autarquia, para 

acompanhamento e fiscalização da referida empreitada.--------------  

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

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

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

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: –  Foi apresentado 

o email datado de dez de agosto do corrente ano, enviando o relatório 

mensal (acordo de execução), referente ao mês de julho, ao abrigo do 

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

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

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

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

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

UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE: –  Foi 

apresentado o email datado de catorze de setembro do corrente ano, 

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

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

aquela Freguesia. ----------------------------------------  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número sete mil 

novecentos e oitenta sete, datada de três de outubro 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 QUATRO PONTO QUATRO PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: –  Foi 

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

relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês de julho, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

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

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

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

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

UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – APOIOS FINANCEIROS ÁS JUNTAS DE FREGUESIA:  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – APOIO 

FINANCEIRO – REMODELAÇÃO ADMINISTRATIVA – HARDWARE E SOFTWARE: –   
Foi apresentado o email datado de dezoito de setembro do corrente ano,  

enviando documentos relativos à aquisição de equipamento informáticos, 

integrada no apoio financeiro concedido no âmbito do “Remodelação 

Administrativa da Junta de Freguesia” e solicitando a transferência de uma 

verba no montante de dez mil e treze euros e sessenta e seis cêntimos.-- 

No âmbito do teor constante na informação número sete mil oitocentos e 

noventa e três, datada de dois de outubro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo Chefe de 

Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe, a 

importância de seis mil trezentos e quarenta e sete euros e vinte e oito 

cêntimos, por ser apenas este o valor considerado elegível, no âmbito do 

referido programa. ---------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO PONTO DOIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – APOIO 

FINANCEIRO – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - ODECEIXE: –  Foi 

apresentado o email datado de vinte e cinco de setembro do corrente ano, 

da Junta de Freguesia de Odeceixe, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de treze mil novecentos e vinte e sete euros e sessenta 

e nove cêntimos, referente ao projeto “Requalificação da Rua da 
Liberdade”.---------------------------------------------  
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Face ao teor constante na informação número sete mil novecentos e 

setenta e um, datada de dois de outubro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e, do parecer do respetivo chefe  

de Divisão, constante no movimento MGD, a Câmara  deliberou, por 

unanimidade, transferir uma verba no montante de treze mil novecentos e 

vinte e sete euros e sessenta e nove cêntimos, por estar conforme.----- 
UM PONTO CINCO –  ANTÓNIO DE ALMEIDA BESSONE BASTOS – EXERCICIO DO 

DIREITO DE PREFERENCIA – LOTE DE TERRENO SITO EM CERCA DO ARNEIRO – 
CARRAPATEIRA - BORDEIRA: – Foi apresentada a carta datada de dezoito de 

setembro do corrente ano, em que António de Almeida Bessone Bastos, na 

qualidade de proprietário vem manifestar a intenção de venda de um prédio 

urbano, inscrito na matriz sob o artigo setecentos e quarenta e cinco, sito 

em Cerca do Arneiro, freguesia de Bordeira, pelo valor de cinquenta e 

cinco mil euros. -----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente que não 

está interessada na aquisição do referido prédio. ------------------   

UM PONTO SEIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – TERESA MARIA JORGE MONGE – ROTURA NO SISTEMA 

PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SETOR I – LOTE DUZENTOS E OITO – 
VALE DA TELHA - RATIFICAÇÃO: – Face ao teor constante na informação 

número sete mil quinhentos e trinta e cinco, datada de quinze de setembro 

do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – 
Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 

dezoito de setembro do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual 

autorizou a emissão de nota de crédito no montante total de seiscentos e 

setenta e três euros e sete cêntimos, sendo seiscentos e quatro euros e 

noventa e nove cêntimos referente a consumo de água, IVA (trinta e seis 

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

setenta e oito cêntimos), referente ao processamento do passado mês de 

agosto, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e número 

cinco do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur.-------------------------------------- 

UM PONTO SETE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  
UM PONTO SETE PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS CELEBRADOS AO ABRIGO DO ARTIGO QUARENTA E NOVE DA LEI 

QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS DE VINTE E OITO DE 

DEZEMBRO – SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: - A Câmara tomou 
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conhecimento do teor da informação número oito mil e vinte e oito, datada 

de três de outubro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, a qual contempla a 

relação mensal dos contratos de aquisição de serviços celebrados ao 

abrigo dos números quatro e doze, do artigo quarenta e nove, da Lei 

número quarenta e dois barra dois mil e dezasseis, de vinte e oito de 

dezembro, relativa ao passado mês de setembro.------------------ 

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

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

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

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

um milhão novecentos e quarenta e nove mil duzentos e noventa e seis 

euros e oitenta e um cêntimos e, em Operações não Orçamentais, um 

saldo de cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e sete euros e 

quarenta e seis cêntimos. ----------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 

intervenção por parte do público presente. ----------------------  

APROVAÇÃO DA ATA: – Considerando que se trata da última reunião do 

Executivo Municipal no atual mandato, nos termos do disposto no 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 presente ata. ----------  

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 onze horas, mandando 

que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da 

Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 

redigi e subscrevo. ---------------------------------------  

 

     
 

O PRESIDENTE, 

 
 

________________________________ 
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O SECRETÁRIO, 

 
 

________________________________ 


