
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 28/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  27 de Dezembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  10 de janeiro de 2012 
 

   
 
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  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– ANDREIA FILIPA DE JESUS FERNANDES – PEDIDO DE 
REANÁLISE DE ESCALÃO NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR  
– NAZARÉ MARIA JUSTO – BAIRRO “25 DE ABRIL”, NÚMERO 
CATORZE – ALJEZUR – PAGAMENTO DE RENDA HABITACIONAL --  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados nas décima quinta e décima sexta 
Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, nas décima 
sexta, décima sétima, décima oitava e décima nona 
Modificações às Actividades mais Relevantes – AMR e nas 
décima sétima, décima oitava, décima nona e vigésima 
Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria. -------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– GEORG KRAUSE E GISELA KRAUSE – Alterações e ampliação 
em moradia – Endiabrada – Bordeira – nove de Dezembro de 
dois mil e onze ----------------------------------  
– WOLFGANG HEINZ – Legalização – Habitação – Vale das 
Moças – Alfambras – Bordeira – vinte de Dezembro de dois 
mil e onze --------------------------------------  
– ILSE EMMA VETTER – Alterações – Agrícola – Cerro da Mesa 
– Aljezur – vinte e um de Dezembro de dois mil e onze ---  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE TREZEDE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de treze de Dezembro de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número cento e 
cinquenta e tres barra dois mil e onze, publicada no D.R. 
número duzentos e quarenta e quatro, Série I, de vinte e 
dois de Dezembro, da Assembleia da República, acerca da 
revisão do regime de renda apoiada. -------------------  
LEI número sessenta e quatro barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número duzentos e quarenta e quatro, 
Série I, de vinte e dois de Dezembro, da Assembleia da 
República, que modifica os procedimentos de recrutamento, 
selecção e provimento nos cargos de direcção superior da 
Administração Pública, procedendo à quarta alteração à Lei 
número dois barra dois mil e quatro, de quinze de Janeiro, 
que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e 
organismos da administração central, regional e local do 
Estado, e à quinta alteração à Lei número quatro barra dois 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111946
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111946
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111946
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111946
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111943
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111943
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.244&iddip=20111943
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040142
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040142
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040144
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mil e quatro, de quinze de Janeiro, que estabelece os 
princípios e normas a que deve obedecer a organização da 
administração directa do Estado. ----------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
seis de Dezembro de dois mil e onze, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentada a carta circular número três 
mil setecentos e sessenta e oito, datada de nove de 
Dezembro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
Boas Festas. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações prestadas na reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia dezanove de 
Dezembro. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA: – Foi apresentado 
o ofício circular número oito, datado de vinte e três de 
Novembro do corrente ano, em que a Associação de 
Beneficiários do Mira, na qualidade de proprietária da Casa C 
cinquenta e sete, sita em Rogil, da qual a Câmara é 
arrendatária, vem informar que a renda mensal da mesma 
será actualizada e passará a ser no montante de cento e 
dois euros e quarenta e sete cêntimos, a partir do dia um de 
Janeiro de dois mil e doze. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e oitenta e sete, datado de cinco de 
Dezembro do corrente ano, enviando informação acerca dos 
Trabalhos Arqueológicos – dois mil e onze, que tiveram lugar 
no Sitio da Barrada – Aljezur. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE MINIGOLFE – UPD: – Foi 
apresentado o ofício número quarenta e cinco, datado de treze 
de Dezembro do corrente ano, convidando esta autarquia a 
apresentar candidatura para realização de uma prova da Taça 
de Portugal dois mil e doze, no Município de Aljezur. ------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível aderir à iniciativa, desejando as maiores felicidades 
para o evento. -----------------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o e-mail datado de doze de Dezembro do 
corrente ano, agradecendo o convite endereçado para o 
Festival da Batata-Doce de Aljezur – dois mil e onze. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – COMANDO TERRITORIAL 
DE FARO: – Foi apresentado o e-mail datado de doze de 
Dezembro do corrente ano, enviando a mensagem de 
despedida do Comandante Territorial de Faro da Guarda 
Nacional Republicana. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
IGESPAR: – Foi apresentado o ofício número vinte e seis mil 
quinhentos e vinte e quatro, datado de quinze de Dezembro 
do corrente ano, enviando informação acerca dos trabalhos 
arqueológicos (prospecção sistemática), a realizar no âmbito 
do EIA da EN cento e vinte – Variante de Aljezur – 
Concelho de Aljezur. -------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número trezentos e vinte e sete, datado de nove de 
Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de vinte e nove mil e quarenta e um 
euros e trinta e cinco cêntimos, destinada a fazer face a 
despesas inerentes à aquisição de uma viatura de nove 
lugares. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Aljezur uma verba, no montante de vinte e 
nove mil e quarenta e um euros e trinta e cinco cêntimos, 
para suportar a despesa de aquisição da referida viatura. ----  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ARS ALGARVE, IP: – Foi 
apresentado o e-mail datado de doze de Dezembro do 
corrente ano, enviando informação acerca das escalas de 
Serviços das Farmácias. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e treze – GS, datado 
de cinco de Dezembro do corrente ano, enviando informação 
no âmbito da Acção Administrativa especial de pretensão 
conexa com actos administrativos – Processo número cinco 
barra zero oito – AAE setenta e um barra zero oito – 
BELLE, em que são intervenientes o Ministério Público, 
António  
Maria Mota Júnior (e Outros) e o Municipio de Aljezur. ----  
Face à comunicação do Tribunal e tendo transitado em julgado 
a sentença proferida nos autos 71/08.1 BELLE, e em 
cumprimento da mesma, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
declarar nulas as deliberações de Câmara de dez de Março 
de mil novecentos e oitenta e dois que aprovou o loteamento 
“Rosalinda –Empreendimentos Imobiliários  e Turísticos, Lda.” 
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e Outros e concedeu a respectiva licença a António Maria 
Mota Júnior, que veio a ser titulado pelo alvará de 
Loteamento número um barra oitenta e cinco, emitido em vinte 
cinco de Janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco, assim 
como a deliberação de vinte e um de Abril de mil novecentos 
e oitenta e dois que aprovou os projectos de infraestruturas e 
a deliberação  de um de Agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro que aprovou  um aditamento ao referido loteamento, 
e consequentemente declarar nulo o alvará de Loteamento  
número um barra oitenta e cinco, emitido em vinte cinco de 
Janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco.-------------
---------------------------- 
Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar os interessados 
da presente deliberação.-----------------------------
--------------------------    
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número seis, datado de treze de 
Dezembro do corrente ano, enviando cópia da acta da reunião 
da Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia doze 
de Dezembro. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e quarenta e oito, 
datado de treze de Dezembro do corrente ano, enviando cópia 
da acta da reunião do Conselho Directivo, realizada no 
passado dia vinte e um de Novembro. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e quarenta e um, 
datado de cinco de Dezembro do corrente ano, enviando cópia 
das deliberações – “Cerimónia de atribuição de prémio – 
dezoito de Janeiro – Madrid” e “Pedido de fornecimento de 
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equipamento para silvicultura preventiva – Câmara Municipal de 
Aljezur”. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS 
EM MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO ESPECIAL (MT E BTE) 
– APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL E MINUTA DO 
CONTRATO: – No seguimento da deliberação de vinte e dois 
de Novembro do corrente ano e, tendo presente o Relatório 
Final do Concurso Público para fornecimento de energia 
eléctrica para as instalações alimentadas em média tensão e 
baixa tensão especial (MT e BTE), datado de dezanove de 
Dezembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, admitir a proposta do concorrente EDP Comercial 
– Comercialização de Energia, S.A, e adjudicar o referido 
fornecimento ao único concorrente ao concurso, EDP Comercial 
– Comercialização de Energia, S.A, que apresentou uma 
proposta no valor estimado do contrato de setenta e nove mil 
quinhentos e quatro euros e três cêntimos, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, pelo prazo de um ano, considerando-
se aprovado o Relatório Final do referido concurso. --------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de 
Contrato referente Concurso Público para fornecimento de 
energia eléctrica para as instalações alimentadas em média 
tensão e baixa tensão especial (MT e BTE), a celebrar com 
o concorrente EDP Comercial – Comercialização de Energia, 
S.A, cujos documentos se encontram arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
PONTO SEIS – REVOGAÇÃO DO ARTIGO VINTE E UM DO 
REGULAMENTO INTERNO DE HORÁRIO DE TRABALHO E 
CONTROLO DE ASSIDUIDADE DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – 
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PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
REVOGAÇÃO DO ARTIGO VINTE E UM DO REGULAMENTO INTERNO DE 
HORÁRIO DE TRABALHO E CONTROLO DE ASSIDUIDADE DO MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR --------------------------------------  
Considerado que: ---------------------------------  
- O Executivo aprovou em sua reunião realizada a nove de 
Novembro de dois mil e dez o Regulamento Interno de 
Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade do Município 
de Aljezur, em que no seu artigo vinte e um refere que “Os 
trabalhadores ou dirigentes que no ano anterior, tenham uma 
avaliação de desempenho igual ou superior a três virgula cinco 
valores e registem crédito de horas de trabalho não 
remunerado, por decisão fundamentada do Presidente da 
Câmara, podem beneficiar de dispensa de serviço até cinco 
dias por ano civil, para tratar de assuntos pessoais”; ------  
- De acordo com a Lei número cinquenta e nove barra dois 
mil e oito, de onze de Setembro, a qual aprova o Regime 
de Contrato de Trabalho em Funções Públicas, não se 
encontra enquadramento legal para que o Dirigente Máximo do 
serviço possa dispensar os trabalhadores do exercício das suas 
funções, nos termos definidos no referido artigo; ----------  
- O Acordo Colectivo de Trabalho número um barra dois mil 
e nove, publicado na II Série do Diário da Republica número 
cento e oitenta e oito, de vinte e oito de Setembro de dois 
mil e nove, não enquadra tal prerrogativa. ---------------  
Proponho que:  ----------------------------------  
Por inexistência de norma habilitante que atribua à Câmara 
Municipal a competência em regulamentar nos termos 
constantes no artigo vinte e um do Regulamento Interno de 
Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade do Município 
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de Aljezur, considerando assim, que o referido artigo viola as 
normas legais em vigor, seja revogado o artigo vinte e um do 
Regulamento Interno de Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade do Município de Aljezur, com efeitos a partir do 
próximo dia um de Janeiro de dois mil e doze.”----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SETE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO 
REGISTO E NOTARIADO – PROCEDIMENTO DE AJUSTE 
DIRECTO: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO REGISTO E NOTARIADO – 
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO ----------------------  
Considerando que: --------------------------------  
O Município possui vários prédios não registados na 
Conservatória do Registo Predial; 
Não possuindo o Município trabalhador com a categoria de 
Solicitador, nem de outro trabalhador com conhecimentos 
específicos na área; -------------------------------  
Sendo que os mencionados prédios constituem processos que 
se arrastam à largos anos, com elevada complexidade que 
tem impedido regularizar os mesmos; -------------------  
Sendo que alguns desses prédios já transitaram, por venda 
para terceiros, sem contudo estes terem conseguido efectuar 
os respectivos registos aquisitivos.; 
Sendo que o património municipal deve estar devidamente 
identificado e registado; 
Nesse sentido e nos termos do número dois, do artigo vinte 
e dois, da Lei número cinquenta e cinco – A barra dois mil 
e dez, de trinta e um de Dezembro, solicito à Câmara, 
parecer prévio vinculativo para efectuar um contrato de 



REUNIÃO DE 27.12.11 

Pág.  10 

prestação de serviços na área do Registo e do Notariado, por 
Ajuste Directo, com convite à Dra. Maria Catarina dos Reis 
Oliveira Águas de Matos, conforme convite e caderno de 
encargos que se anexa.” ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
à contratação conforme proposta do Senhor Presidente da 
Câmara. ----------------------------------------  
PONTO OITO – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – 
CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR – PROPOSTA: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
Na sequencia da deliberação de Câmara de oito de Novembro 
do corrente ano, sobre o assunto em referencia, em que foi 
aprovado o Aditamento ao contrato entre o Município de 
Aljezur e o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e 
atendendo a que o mesmo não clarifica ainda o seu terminus, 
propõe-se que se proceda à adjudicação dos mesmos serviços 
que se vinham desenvolvendo, com a mesma contraparte 
(Dra. Sara Margarida dos Santos Duarte) e, no mesmo 
montante (mil e duzentos euros mensais, acrescido de IVA), 
com início a um de Janeiro de dois mil e doze e terminus a 
trinta e um de Março de dois mil e doze. --------------  
Nos termos do número dois, do artigo vinte e dois, da Lei 
número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de trinta 
e um de Dezembro, a adjudicação em apreço deve ser 
precedida de parecer prévio vinculativo da Câmara Municipal.  
Atendendo que a adjudicação tem efeito a um de Janeiro de 
dois mil e doze, a Câmara Municipal deverá igualmente 
comprometer-se que no projeto de Orçamento para o ano de 
dois mil e doze será inscrita a verba para suportar os 
encargos com a referida adjudicação.” ------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO NOVE – ABONO PARA FALHAS – FILOMENA MARIA 
NOVAIS DE JESUS ALVES – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ABONO PARA FALHAS – FILOMENA MARIA NOVAIS DE JESUS ALVES -  
Sabendo que: ------------------------------------  
De acordo com o artigo dois, do Decreto-Lei número quatro 
barra oitenta e nove, de seis de Janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei número duzentos e setenta e seis barra noventa 
e oito, de onze de Setembro e pela Lei número sessenta e 
quatro – A barra dois mil e oito, de trinta e um de 
Dezembro, os trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua 
guarda, valores, numerário, títulos ou documentos, sendo por 
eles responsáveis, têm direito a um suplemento remuneratório 
designado de “abono para falhas”; --------------------  
A trabalhadora Filomena Novais, desempenha as suas funções 
no complexo desportivo, procedendo diariamente à cobrança 
das taxas pela utilização das piscinas municipais, aos 
respectivos utentes; --------------------------------  
 Que a referida trabalhadora é a pessoa responsável para 
guarda dos valores cobrados até à sua entrada nos cofres do 
município. ---------------------------------------  
Proponho: ---------------------------------------  
Que seja atribuída à referida trabalhadora abono para falhas, 
nos termos da lei em vigor, com efeitos a partir de um de 
Janeiro de dois mil e doze.” ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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PONTO DEZ – FORMAÇÃO – PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA 
DAR CONTINUIDADE À PARCERIA COM A VICENTINA – 
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
Protocolo de Colaboração a estabelecer com a Vicentina – 
Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, com vista à 
execução de um Plano de Formação a decorrer no ano de 
dois mil e doze, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados ficam anexos à presente acta. ----------------  
PONTO ONZE – FORMAÇÃO – PROPOSTA DE ADENDA AO 
PROTOCOLO DE FORMAÇÃO COM A VICENTINA – 
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da 
Adenda ao Protocolo de Colaboração a estabelecer com a 
Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, 
com vista à execução de um Plano de Formação a decorrer 
no ano de dois mil e onze, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados ficam anexos à presente acta. ------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES DE 
ACÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL ---------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
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Proponho: ---------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Novembro de dois mil e onze, em anexo; ---------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de quinhentos e noventa e cinco euros e 
setenta e seis cêntimos, relativa ao mês em causa.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Água e Saneamento 

 

PONTO UM – MARIA MADALENA GOMES: – Foi apresentado o 
e-mail datado de vinte e nove de Novembro do corrente ano 
em que Maria Madalena Gomes, vem solicitar a prescrição da 
factura de água número cinquenta e sete mil setecentos e 
noventa e cinco, referente ao consumo do mês de Outubro de 
dois mil e dez. ----------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e oitenta 
e dois barra PA, da Divisão Administrat^^iva e de Recursos 
Humanos, datada de vinte e um de Dezembro do corrente 
ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar prescrita 
a divida referente à factura de água número cinquenta e sete 
mil setecentos e noventa e cinco, de dois de Novembro de 
dois mil e dez, assim como o conhecimento número mil cento 
e quarenta e nove barra dois mil e dez. ---------------  
PONTO DOIS – CARLA MACIAS DORISSA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Carla Macias Dorissa, vem solicitar lhe 
sejam cobrados os recibos de água referente aos passados 
meses de Outubro e Novembro pela tarifa média e fixa de 
oitenta e dois cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos 
sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 
imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas 



REUNIÃO DE 27.12.11 

Pág.  14 

e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter verificado uma 
rotura na canalização de abastecimento de água da sua 
moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, Sector H, 
Lote dezasseis – Aljezur. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da 
requerente e recalcular a factura referente ao mês de 
Novembro do corrente ano, de acordo com o previsto no 
número cinco, do artigo cento e quatro, da Tabela de Taxas 
e Licenças do Municipio de Aljezur. -------------------  
Atendendo que a requerente já tinha pago a factura referente 
ao mês de Outubro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
devolver a importância de seiscentos e setenta e cinco euros, 
correspondente a água (seiscentos e trinta e um euros e 
trinta e quatro cêntimos), resíduos sólidos variável (cinco 
euros e setenta  e oito cêntimos) e IVA (trinta e sete euros 
e oitenta e oito cêntimos); --------------------------  
 

V – Associativismo 
 

PONTO UM – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – ATRIBUIÇÃO 
DE SUBSÍDIO – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO DE FIM DE ANO – GRUPO DESPORTIVO 
ODECEIXENSE -------------------------------------  
Sendo a Vila de Odeceixe escolha de varias pessoas para 
marcar a passagem de ano e à imagem de anos anteriores 
pretende-se realizar este ano um baile no Largo “1º de 
Maio” ao ar livre aberto ao publico em geral. ------------  
Assim alem do apoio logístico necessário (palco, cobertura, 
iluminação e ligações eléctricas), proponho a atribuição de 
uma verba no valor de duzentos e cinquenta euros ao Grupo 
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Desportivo Odeceixense para apoio à contratação de animação 
musical para a noite de trinta e um de Dezembro para um 
de Janeiro.” -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – WILD PARADISE, LDA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Wild Paradise, Lda, vem informar o fim 
da empresa “Wild Paradise, Lda”, solicitando a realização de 
escritura de reversão do Lote número trinta e três – Primeira 
Fase da Zona Industrial da Feiteirinha. -----------------  
Face ao teor constante na Informação número setenta e um 
barra dois mil e onze – DDeP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aceitar a desistência do Lote 
número trinta e três, sito na Primeira Fase da Zona Industrial 
da Feiteirinha – Aljezur, por parte da empresa Wild Paradise, 
Lda, iniciando de imediato o procedimento administrativo 
conducente à posse administrativa do referido lote, bem como 
proceder à realização da escritura de reversão. -----------  
 

VII – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – ACTIVIDADE DESPORTIVA NO COMPLEXO 
MUNICIPAL – IMPLEMENTAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITOS: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ANDREIA FILIPA DE JESUS FERNANDES: – Foi 
apresentada a exposição de Andreia Filipa de Jesus 
Fernandes, na qualidade de encarregada de educação do 
aluno André Alexandre Fernandes Couto, solicitando a reanálise 
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do seu processo no âmbito da Acção Social Escolar – 
Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------  
A Câmara analisou a exposição da requerente e deliberou, por 
unanimidade, proceder à revisão da atribuição do subsídio de 
estudo e fixar o escalão A, para o aluno André Alexandre 
Fernandes Couto. ---------------------------------  
PONTO DOIS – NAZARÉ MARIA JUSTO – BAIRRO “25 DE 
ABRIL”, NÚMERO CATORZE – ALJEZUR – PAGAMENTO DE 
RENDA HABITACIONAL: – Foi apresentado o requerimento em 
que Nazaré Maria Justo, na qualidade de arrendatária de um 
fogo sito no Bairro “25 de Abril”, número catorze, em 
Aljezur, vem solicitar a lhe seja perdoada a divida proveniente 
do não pagamento da renda do mês de Dezembro do 
corrente ano dentro do prazo legal, por ter se encontrado 
doente. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação quinze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de onze de 
Dezembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, considerar a arrendatária carenciada, autorizando 
assim o pagamento da renda em dívida em três prestações, 
duas no valor de cento e dois euros, cada e, a terceira no 
valor de sessenta e sete euros e cinquenta cêntimos, sendo 
que a primeira prestação deverá ser paga até ao dia oito de 
Janeiro do próximo ano e as seguintes deverão ocorrer até ao 
dia oito dos meses seguintes. ------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
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barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. ----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 

O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 
 

 
 


