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A reunião iniciou-se com a presença de: 
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Câmara Municipal de Aljezur 
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A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria de Lurdes 
Rosa. 
 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 14.00 horas. 
 

 
 
 

 

Deliberações Tomadas 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

SAUDAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ----------  
“Saúdo pessoalmente cada um dos Senhores Vereadores e 
apresento os meus mais sinceros votos de felicidades no 
desempenho das funções autárquicas, sabendo antecipadamente 
que o desempenho de cada um de vós, bem como o meu, terá 
sempre presente o interesse comum e especifico da nossa terra e 
da nossa população. --------------------------------  
Nesta oportunidade apelo ao esforço e dedicação quer pessoal 
quer coletivo e afirmo o meu compromisso de procurar reunir 
consensos decisórios uma vez que advirão de tal facto, mais 
benefícios para as populações e para o desenvolvimento do 
concelho de Aljezur. --------------------------------  
Com todo o rigor e responsabilidade, estamos em condições de 
continuar a promover uma atitude politica assente num esforço 
pró-ativo no exercício de todas as competências que a Lei 
confere, de forma a retirarmos todos os benefícios da atividade 
municipal para o bem-estar da nossa população; ------------  
Não obstante as dificuldades com que nos depararemos, estão 
criadas todas as condições para protagonizarmos, em conjunto, 
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uma gestão segura, empreendedora, com visão de futuro, numa 
entrega total àquilo que nos une – O MUNICIPIO DE ALJEZUR!” --  
PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ----------------------------------------  
OBRIGATORIEDADE DE ENVIO AO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DA 

DECLARAÇÃO SOBRE O VALOR DO PATRIMÓNIO E RENDIMENTOS DOS 

TITULARES DE CARGOS POLÍTICOS: – Pelo Senhor Presidente foram 
os restantes membros do Executivo informados acerca da 
obrigatoriedade de envio ao Tribunal Constitucional, de 
declaração sobre o valor do património e rendimentos dos 
titulares de cargos políticos, conforme estipulado pelo Decreto 
Regulamentar número um barra dois mil, de nove de Março. ----  
INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA 

NOMEAÇÃO DO VEREADOR EM REGIME DE TEMPO INTEIRO: – A Câmara 
tomou conhecimento do Despacho datado de onze de outubro do 
corrente ano, que a seguir se transcreve: -----------------  
“No uso da competência que me é conferida pelos números um e 
quatro, do artigo cinquenta e oito, da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, 
designo como vereador em regime de tempo inteiro, o Senhor 
Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, com efeitos na presente 
data“. ------------------------------------------  
INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA 

NOMEAÇÃO DO SENHOR VICE-PRESIDENTE: – A Câmara tomou 
conhecimento do Despacho datado de onze de outubro do 
corrente ano, que a seguir se transcreve: -----------------  
No uso da competência que me é conferida pelo número três, do 
artigo cinquenta e sete, da Lei número cento e sessenta e nove 
barra noventa e nove, de dezoito de setembro, designo como Vice 
– Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, o Senhor Vereador 
José Manuel Lucas Gonçalves, com efeitos na presente data“. --  
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INFORMAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA DO GABINETE DE APOIO À 

PRESIDÊNCIA: – A Câmara tomou conhecimento do Despacho 
datado de onze de outubro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
número um, do artigo quarenta e dois, da Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, nomeio para 
exercer as funções de Secretária no Gabinete de Apoio à 
Presidência, Fausta da Graça Malveiro Regino de Almeida 
Rodrigues, com efeitos a onze de outubro de dois mil e treze.” --  
INFORMAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A NOMEAÇÃO DO ADJUNTO DO GABINETE DE APOIO À 

PRESIDÊNCIA: – A Câmara tomou conhecimento do Despacho 
datado de onze de outubro do corrente ano, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“No uso da competência que me é conferida pela alínea a) do 
número conjugado com o número quatro, do artigo quarenta e 
dois da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, nomeio para exercer as funções de Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Presidência, Leonel Francisco da 
Conceição, com efeitos na presente data.” ----------------  
INFORMAÇÃO DOS DESPACHOS DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO PESSOAL 
DIRIGENTE: --------------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E 

DE RECURSOS HUMANOS: – A Câmara tomou conhecimento do 
Despacho datado de onze de outubro do corrente ano, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------  
“No uso da competência atribuída pelo número dois do artigo 
trinta e oito da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, delego no  Chefe da Divisão Administrativa 



REUNIÃO DE 14.10.13 

Pág.  4 

e de Recursos Humanos, Dr. José da Silva Gregório, no que se 
refere ao pessoal adstrito à Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a competência para: -------------------------  
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse público; --------------  
b) Justificar faltas”. ---------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

TÉCNICO DE OBRAS E URBANISMO: – A Câmara tomou conhecimento 
do Despacho datado de onze de outubro do corrente ano, que a 
seguir se transcreve: --------------------------------  
“No uso da competência atribuída pelo número dois do artigo 
trinta e oito da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, delego no Diretor do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, Engenheiro João Manuel Beles Carreiro, 
no que se refere ao pessoal adstrito ao Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a competência para: ------------------  
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse  público; -------------  
b) Justificar faltas. ---------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – CHEFE DA DIVISÃO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO: – A Câmara tomou 
conhecimento do Despacho datado de onze de outubro do 
corrente ano, que a seguir se transcreve: -----------------  
“No uso da competência atribuída pelo número dois do artigo 
trinta e oito, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro delego no Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento, Dr. Paulo Jorge 
Fragoso de Oliveira, no que se refere ao pessoal adstrito à 
Divisão de Desenvolvimento Economico e Planeamento, a 
competência para: ---------------------------------  
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a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões 
relativas a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do 
serviço e da salvaguarda do interesse público; --------------  
b) Justificar faltas. ---------------------------------  
INFORMAÇÃO SOBRE OS FUNDOS DE MANEIO CONSTITUÍDOS: – Nos 
termos do artigo segundo do Regulamento dos Fundos Maneio da 
Câmara Municipal de Aljezur, os Fundos Maneio são constituídos, 
anualmente, por deliberação do Órgão Executivo do Município. --  
Assim, informa-se que foram constituídos três Fundos de Maneio, 
no montante de mil duzentos e cinquenta euros, cada, para o ano 
de dois mil e treze, destinados a serem utilizados pelos 
responsáveis, nomeadamente pelo respetivo membro do Órgão 
Executivo, Senhor Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, pelo 
Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, Senhor 
João Manuel Beles Carreiro e, pelo Chefe de Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, Senhor José da Silva 
Gregório. ----------------------------------------  

II – Administração Geral e Finanças 
PONTO UM – CONDIÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS 
BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --------  
“Proposta ---------------------------------------  
CONDIÇÕES DAS MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
De acordo com o previsto no ponto dois ponto nove ponto dez 
ponto um ponto dois do Decreto-Lei número cinquenta e quatro-
A barra noventa e nove, de vinte e dois de fevereiro, as contas 
bancárias das Autarquias são movimentadas, simultaneamente, 
pelo Tesoureiro e pelo Presidente do órgão executivo, ou, por 
outro membro deste Órgão em que ele delegue. -------------  
Considerando que, na ausência do Tesoureiro deve ser 
assegurada a movimentação das contas bancárias da Autarquia. -  
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Considerando que a tesouraria elevada a subunidade orgânica é 
coordenada pela coordenadora técnica Senhora Maria Manuela 
Candeias Francisco da Glória Assis, tendo igualmente adstrita 
àquela subunidade orgânica a assistente técnica, Amália Dias 
Regino Correia. -----------------------------------  
Considerando que por meus despachos de onze de outubro do 
corrente ano, nomeei como Vereador a Tempo Inteiro e Vice-
Presidente da Câmara, o senhor Vereador José Manuel Lucas 
Gonçalves.---------------------------------------  
Proponho que as contas bancárias da Autarquia sejam 
movimentadas, exclusivamente, nas seguintes situações: ------  
- Em simultâneo, pelo Presidente da Câmara, José Manuel 
Velhinho Amarelinho ou, pelo Vice-Presidente, José Manuel 
Lucas Gonçalves, nas ausências e impedimentos do Presidente 
da Câmara e pela Coordenadora Técnica, Maria Manuela 
Candeias Francisco da Glória Assis. ---------------------  
- Na ausência ou impedimento da Coordenadora Técnica, Maria 
Manuela Candeias Francisco da Glória Assis, em simultâneo, 
pelo Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho Amarelinho 
ou, pelo Vice-Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, nas 
ausências e impedimentos do Presidente da Câmara e pela 
Assistente Técnica, Amália Dias Regino Correia.” -----------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – NOMEAÇÃO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO DA 
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a 
seguir se transcreve: --------------------------------  
“Proposta ---------------------------------------  
FIXAÇÃO DO NÚMERO DE VEREADORES A TEMPO INTEIRO ----  
Ao longo dos anos esta Autarquia tem vindo a desenvolver uma 
atividade cada vez mais intensa, nas mais variadas áreas, não só 
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por força dos inúmeros equipamentos e infraestruturas 
construídas, como igualmente por inúmeras competências que 
nos mais recentes anos têm vindo a ser transferidas para as 
autarquias locais. ----------------------------------  
A Câmara Municipal é chamada a participar cada vez mais em 
reuniões de órgãos executivos ou deliberativos das mais diversas 
instituições, comissões ou grupos de trabalho, a que acrescem 
ainda muitas dezenas de solicitações de participação em reuniões 
de nível nacional e regional, onde a autarquia tem de estar 
presente, bem como todas aquelas que localmente têm de ocorrer 
por força das atividades municipais ou do interesse dos 
munícipes. ---------------------------------------  
Nestes termos e de forma a dar continuidade à sua intensa 
atividade municipal e também a preparar a dinamização de novas 
áreas e dinâmicas de atuação futura, a Câmara necessita de ter 
outros membros do órgão executivo a tempo inteiro. 
Assim, no uso da competência dada pela alínea d), do número 
um, do artigo cinquenta e oito, da L.A.L. já nomeei o Vereador 
José Manuel Lucas Gonçalves em regime de tempo inteiro. 
Contudo, considero imprescindível, para garantir a eficácia e 
eficiência do governo municipal, a nomeação de mais dois 
vereadores a tempo inteiro. ---------------------------  
Nesse sentido, no uso da prerrogativa dada pelo número dois e 
três, do artigo cinquenta e oito, da Lei número cento e sessenta e 
nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, 
proponho à excelentíssima Câmara que: ------------------  
– Delibere aprovar a fixação de mais dois Vereadores em regime 
de tempo inteiro.” ----------------------------------   
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vítor Vicente, aprovar a presente proposta. ---------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: --  
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“Considero que um Presidente e dois Vereadores a tempo inteiro 
respondem às necessidades do Município.” ----------------  
PONTO TRÊS – DESPACHOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DO PRESIDENTE DA CÂMARA NOS VEREADORES: – A Câmara 
tomou conhecimento do Despacho datado de onze de outubro do 
corrente ano, que a seguir se transcreve: -----------------  
“DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SENHOR VEREADOR JOSÉ 

GONÇALVES --------------------------------------  
No uso da competência que me é conferida pelo número dois, do 
artigo trinta e seis, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
treze, de doze de setembro, delego no Senhor Vereador José 
Gonçalves, as seguintes competências próprias, a que se refere o 
artigo trinta e cinco, do diploma acima mencionado: ----------  
- Alínea l), do número um, do artigo trinta e cinco- Assinar ou 
visar a correspondência da Câmara Municipal que tenha como 
destinatários quaisquer entidades ou organismos públicos, no 
âmbito das funções/tarefas atribuídos; --------------------  
- Alínea v), do número um, do artigo trinta e cinco- Dirigir em 
articulação com os organismos da administração pública com 
competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de 
proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos planos de 
emergência e programas estabelecidos e a coordenação das 
atividades a desenvolver naquele âmbito, designadamente em 
operações de socorro e assistência na iminência ou ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe; --------------------------  
- Alínea n), do número dois, do artigo trinta e cinco -Determinar 
a instrução de processos de contra-ordenação e aplicar coimas, 
nos termos da lei, no âmbito do Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água ao Concelho de Aljezur, Regulamento 
Municipal de Águas Residuais Domésticas, Regulamento 
Municipal de  Resíduos Sólidos, Regulamento Municipal de 
Horário de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, 



REUNIÃO DE 14.10.13 

Pág.  9 

Regulamento de Transportes Públicos de Aluguer, em Veículos 
Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes em Táxi; 
Alojamento Local. ----------------------------------  
- Alínea p), do número dois, do artigo trinta e cinco, conceder 
terrenos nos cemitérios propriedade do município, para jazigos, 
mausoléus e sepulturas perpetuas; ----------------------  
- A competência para praticar todos os atos e decisões inerentes 
ao exercício das funções atribuídas.” --------------------  
PONTO QUATRO – DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES NOS VEREADORES: 
- O senhor Presidente informou a Câmara que após a escolha 
dos Vereadores a tempo inteiro,  serão distribuídos por todos os 
elementos da Câmara as suas funções.- ------------------  
PONTO CINCO – PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DA CÂMARA 
MUNICIPAL – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ----------  
“Proposta ---------------------------------------  
PERIODICIDADE DAS REUNIÕES -----------------------  
Nos termos e para os efeitos previstos no artigo quarenta, da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
setembro, proponho que: -----------------------------  
UM – As reuniões ordinárias da Câmara Municipal se realizem 
quinzenalmente, às segundas e quartas terças-feiras de cada 
mês, com início às dez horas, no Salão Nobre dos Paços do 
Município; ---------------------------------------  
DOIS – De forma a garantir a periodicidade quinzenal das reuniões 
da Câmara Municipal, devem realizar-se reuniões ordinárias 
intercalares, também às terças-feiras, pelas dez horas, não 
alterando estas, a data das reuniões ordinárias referidas em um; -  
TRÊS – Quando a data da reunião de câmara coincidir com dia 
feriado, a mesma realizar-se-á no dia imediato, à mesma hora; -  
QUATRO – O Presidente da Câmara pode alterar o dia e hora da 
reunião de Câmara desde que comunique o facto, a todos os 
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membros do executivo, com três dias de antecedência, e publicite 
por edital. ---------------------------------------  
CINCO – No presente mês de outubro, realizar-se-á uma única 
reunião ordinária que terá lugar no dia vinte e nove de outubro.” -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
PONTO SEIS – DESIGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR LAVRAR AS 
ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL (SECRETÁRIO) – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta 
que a seguir se transcreve: ---------------------------  
“Proposta ---------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: -----------------------------------  
PROPOSTA --------------------------------------  
DESIGNAÇÃO DO COLABORADOR RESPONSÁVEL POR LAVRAR AS ACTAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL (SECRETÁRIO) --------------------  
“Determina o número dois, do artigo cinquenta e sete, da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
setembro, que as atas sejam lavradas, sempre que possível, por 
trabalhador designado para o efeito. --------------------  
Nesse sentido proponho, que as atas da Câmara Municipal, sejam 
lavradas pelo Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, Doutor José da Silva Gregório.” ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
PONTO SETE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NO 
PRESIDENTE DA CÂMARA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NO PRESIDENTE 
DA CÂMARA ----------------------------------------  
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A fim de garantir uma maior funcionalidade e celeridade no 
desenvolvimento da atividade municipal e na prestação de 
serviços aos munícipes, proponho que a Câmara Municipal na 
faculdade prevista pelo artigo trinta e quatro, da Lei número 
setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, 
delibere delegar no Presidente da Câmara as competências a 
seguir mencionadas: --------------------------------  
UM – As constantes e previstas no artigo trinta e três da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze de doze de 
setembro, a saber: ---------------------------------  
Alínea d) – Executar as opções do plano e orçamento, assim como 
aprovar as suas alterações; ---------------------------  
Alínea f) – Aprovar os projetos, programas de concurso, caderno 
de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens 
e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba; -----------  
Alínea r) – Colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com entidades da administração 
central; -----------------------------------------  
Alínea t) – Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de 
parcerias, o levantamento, classificação, administração, 
manutenção, recuperação e divulgação do património natural, 
cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 
construção de monumentos de interesse municipal; ----------  
Alínea v) – Participar na prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as 
entidades competentes da administração central com instituições 
particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 
regulamento municipal; ------------------------------  
Alínea w) – Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou 
parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; ----  
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Alínea x) – Emitir licenças, registos e fixação de contingentes 
relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos. ------  
Alínea y) – exercer o controlo prévio, designadamente nos 
domínios da construção, reconstrução, conservação ou demolição 
de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; ---------------  
Alínea cc) – Alienar bens móveis; -----------------------  
Alínea dd) – Proceder à aquisição e locação de bens e serviços; -  
Alínea ee) – Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, 
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de 
distribuição de bens e recursos físicos integrados no património 
do município ou colocados, por lei, sob administração municipal; -  
Alínea ff) – Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e 
a realização de eventos relacionados com a atividade económica 
de interesse municipal; ------------------------------  
Alínea gg) – Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares;  
Alínea ii) – Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos; ----------------------------------------  
Alínea jj) – Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais 
considerados nocivos; -------------------------------  
Alínea kk) – Declarar prescritos a favor do município, após 
publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, 
assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios 
propriedade municipal, quando não sejam conhecidos ou seus 
proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após 
notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação 
e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; ------------  
Alínea ll) – Participar em órgãos de gestão de entidades da 
administração central; -------------------------------  
Alínea mm) – Designar os representantes do município nos 
conselhos locais; 



REUNIÃO DE 14.10.13 

Pág.  13 

Alínea nn) – Participar em órgãos consultivos de entidades da 
administração central; -------------------------------  
Alínea qq) – Administrar o domínio público municipal; ---------  
Alínea rr) – Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias 
públicas e demais lugares públicos; ---------------------  
Alínea uu) – Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos 
que integram o domínio publico do município; --------------  
Alínea ww) – Enviar ao Tribunal de Contas as contas do 
município; ---------------------------------------  
Alínea yy) – Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;  
Alínea zz) – Promover a publicação de documentos e registos, 
anais ou de qualquer outra natureza, que salvaguarde e perpetue 
a história do município; ------------------------------  
Alínea bbb) – Assegurar o apoio adequado ao exercício de 
competências por parte do Estado; ----------------------  
DOIS – O pagamento de vencimentos e outras remunerações do 
pessoal ao serviço da Câmara, autarcas e membros dos 
gabinetes de apoio pessoal. O pagamento de vencimentos e 
outras remunerações deve ser feito, a saber: ---------------  
a) – Os vencimentos e remunerações dos trabalhadores, autarcas 
e membros dos gabinetes de apoio pessoal, do Município devem 
ser creditados pelo sistema “Homebanking do BPI” no dia vinte e 
quatro de cada mês, ou; -----------------------------  
b) – Sempre que o dia vinte e quatro e vinte e cinco coincidir com 
o fim-de-semana ou feriado, devem ser creditados no dia vinte e 
dois do respetivo mês, ou; ----------------------------  
c) – Sempre que o dia vinte e cinco coincidir com feriado ou fim-
de-semana, devem ser creditados no dia vinte e três do respetivo 
mês, ou; ----------------------------------------  
d) – Sempre que o dia vinte e quatro coincidir com feriado ou fim-
de-semana, devem ser creditados no dia útil anterior.” --------  
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A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vitor Vicente, aprovar a presente proposta. ---------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: --  
“Considero que a decisão final pode ser melhorada, se for 
encontrada no coletivo de Executivo.” --------------------  
PONTO OITO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE 
DA CÂMARA NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI QUINHENTOS E 
CINQUENTA E CINCO BARRA NOVENTA E NOVE, DE DEZASSEIS 
DE SETEMBRO E RESPETIVAS ALTERAÇÕES – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a proposta 
que a seguir se transcreve: ---------------------------  
“Proposta ---------------------------------------  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA 
(DECRETO-LEI NÚMERO QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO BARRA NOVENTA 
E NOVE, DE DEZASSEIS DE DEZEMBRO, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 
NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS MIL E DEZ, DE TRINTA DE MARÇO E LEI 
NÚMERO VINTE E OITO BARRA DOIS MIL E DEZ, DE DOIS DE SETEMBRO). ----  
A fim de garantir uma maior funcionalidade e celeridade no 
desenvolvimento da atividade municipal e na prestação de 
serviços aos munícipes, proponho que a Câmara Municipal 
delegue no Presidente da Câmara a competência a seguir 
indicada: ----------------------------------------  
– A concessão da “licença administrativa”, a que se refere o 
número dois, do artigo quatro, em conjugação com o previsto no 
número um, do artigo cinco, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra 
dois mil e dez, de trinta de março e Lei número vinte e oito barra 
dois mil e dez, de dois de setembro.” --------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vitor Vicente, aprovar a presente proposta. ---------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: --  
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“Considero que a decisão final pode ser melhorada, se for 
encontrada no coletivo de Executivo.” --------------------  
PONTO NOVE – DESIGNAÇÃO DOS VEREADORES A INTEGRAR A 
ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DE “TERRAS DO INFANTE – 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS”: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --  
“Proposta ---------------------------------------  
DESIGNAÇÃO DE VEREADORES A INTEGRAR A “ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 
DE “TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS” ------------  
Para cumprimento do disposto no número um do artigo décimo 
segundo dos Estatutos da “Terras do Infante – Associação de 
Municípios”, proponho que a Câmara Municipal designe os 
senhores vereadores José Manuel Lucas Gonçalves e Maria de 
Fátima Abreu Neto da Silva, para integrarem a Assembleia 
Intermunicipal daquela Associação.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
PONTO DEZ – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS DO 
MUNICÍPIO – PROPOSTAS: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foram apresentadas as propostas que a seguir se transcrevem: --  
“Proposta ---------------------------------------  
COMISSÃO DE VISTORIAS – ARTIGO SESSENTA E CINCO, DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E SETENTA E SETE BARRA DOIS MIL E UM, DE QUATRO DE 
JUNHO, ALTERADO PELA LEI NÚMERO SESSENTA BARRA DOIS MIL E SETE, DE 
QUATRO DE SETEMBRO E DECRETO-LEI NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS 
MIL E DEZ, DE TRINTA DE MARÇO ---------------------------  
Determina o número dois, do artigo sessenta e cinco, do 
Decreto-Lei número cento e setenta e sete barra dois mil e um, 
de quatro de junho, alterado pela lei número sessenta barra dois 
mil e sete, de quatro de setembro e decreto-lei número vinte e 
seis barra dois mil e dez, de trinta de março, que a vistoria para 
obtenção da licença de utilização, seja efetuada por uma 
comissão composta, no mínimo por três técnicos, a designar pela 
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Câmara Municipal, dos quais dois devem ter formação e 
habilitação legal para assinar projetos correspondentes à obra em 
vistoria. -----------------------------------------  
Assim, proponho que a Comissão de Vistorias a que se refere o 
artigo sessenta e cinco, do Diploma acima citado, seja constituída 
de entre os técnicos abaixo indicados que reúnam os requisitos 
legais para o efeito: --------------------------------  
– João Manuel Beles Carreiro, Diretor do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo; ------------------------------  
– Filipe Jorge dos Santos Almeida, Técnico Superior (Arquiteto); -  
– Filipe Silva Rodrigues, Técnico Superior (Arquiteto); ---------  
– António Maria Lopes Pereira Ferreira, Técnico Superior 
(Engenheiro); -------------------------------------  
– José Júlio Pacheco dos Santos, Assistente Técnico (Construção 
Civil); ------------------------------------------  
– Sandra Rute Viana da Rosa de Oliveira, Assistente Técnico 
(Construção Civil); ---------------------------------  
– Maria Fernanda de Oliveira Guerreiro, Assistente Técnico 
(Construção Civil); ---------------------------------  
– Ângelo Miguel Gonçalves Martins, Assistente Técnico 
(Construção Civil).” ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
“Proposta ---------------------------------------  
COMISSÃO DE VISTORIAS – ARTIGO OITENTA E NOVE, DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E SETENTA E SETE BARRA DOIS MIL E UM, DE QUATRO DE 
JUNHO, ALTERADO PELA LEI NÚMERO SESSENTA BARRA DOIS MIL E SETE, DE 
QUATRO DE SETEMBRO E DECRETO-LEI NÚMERO VINTE E SEIS BARRA DOIS 
MIL E DEZ, DE TRINTA DE MARÇO ---------------------------  
Determina o artigo oitenta e nove, do Decreto-Lei número cento 
e setenta e sete barra dois mil e um, de quatro de junho, alterado 
pela lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
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setembro e decreto-lei número vinte e seis barra dois mil e dez, 
de trinta de março, o procedimento relativo à execução de obras 
de conservação e/ou demolição de prédios. ----------------  
A demolição ou conservação é procedida de vistoria, a realizar 
por três técnicos.- 
Assim, proponho que a Comissão de Vistorias a que se refere o 
artigo noventa, do diploma acima citado, seja constituída por: ---  
– João Manuel Beles Carreiro, Diretor do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo; ------------------------------  
– Filipe Jorge dos Santos Almeida, Técnico Superior (Arquiteto); -  
– Filipe Silva Rodrigues, Técnico Superior (Arquiteto); ---------  
– António Maria Lopes Pereira Ferreira, Técnico Superior 
(Engenheiro); -------------------------------------  
– José Júlio Pacheco dos Santos, Assistente Técnico (Construção 
Civil); ------------------------------------------  
– Sandra Rute Viana da Rosa de Oliveira, Assistente Técnico 
(Construção Civil); ---------------------------------  
– Ângelo Miguel Gonçalves Martins, Assistente Técnico 
(Construção Civil). ---------------------------------  
A comissão funcionará com o mínimo de três técnicos, de entre 
os acima indicados, dela fazendo sempre parte dois de entre os 
senhores Engenheiro João Carreiro,  Engenheiro António 
Ferreira, Arquiteto Filipe Almeida e Arquiteto Filipe Rodrigues”.--  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
PONTO ONZE – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA 
TAXA A PAGAR EM DOIS MIL E CATORZE – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a 
seguir se transcreve: --------------------------------  
“Proposta ---------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – Fixação de Taxas para o 
ano de dois mil e catorze ------------------------------  
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De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, no seu artigo cento e doze, alterado pela Lei número 
sessenta e quatro-B barra dois mil e onze, de trinta de 
dezembro, são fixadas pela Câmara Municipal as taxas a aplicar 
aos prédios urbanos, para vigorarem no ano de dois mil e 
catorze. -----------------------------------------  
Assim, tendo em conta a situação dramática com que as famílias 
se debatem no atual contexto de crise, com a elevada carga fiscal 
a que já foram submetidas e que se prevê acrescida para o 
próximo ano e considerando que o Município de Aljezur pelo rigor 
imposto na gestão financeira tem neste período condições, para 
aliviar de alguma forma, a carga fiscal sobre os seus munícipes. -  
Considerando a taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, para 
prédios urbanos a que se refere a alínea b), do artigo cento e 
doze, temos como limite máximo zero vírgula oito porcento e 
limite mínimo zero virgula cinco porcento.- ----------------  
Que para os prédios urbanos a que se refere a alínea c), do 
artigo cento e doze, temos como limite máximo zero vírgula cinco 
porcento e limite mínimo zero virgula três porcento.- ---------  
Que no ano de dois mil e treze, foram fixadas as taxas de zero 
vírgula sete e zero vírgula quatro porcento, respetivamente para 
os referidos prédios.- -------------------------------  
Propõe-se as seguintes taxas para aplicar em dois mil e catorze, 
as quais deverão ser remetidas à Assembleia Municipal para 
aprovação:- --------------------------------------  
PRÉDIOS URBANOS (alínea b), do artigo cento e doze)- taxa de 
zero vírgula seis porcento. ----------------------------  
PRÉDIOS URBANOS (alínea c), do artigo cento e doze) – taxa de 
zero vírgula trinta e cinco.”- --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: --  
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“Quero manifestar a minha satisfação por finalmente o executivo 
Municipal ir ao encontro daquilo que desde sempre defendo, 
diminuindo as taxas do IMI. 
Contudo penso que esta proposta tem que ter por base um estudo 
da projeção de receitas, considerando a recente atualização do 
valor dos imoveis, para que exista uma base de decisão sólida. --  
Considerando os dados disponibilizados pelo Senhor Presidente, 
em que estão salvaguardados as receitas do Município e o 
esforço contributivo dos munícipes, garantido pelas normas de 
salvaguarda. -------------------------------------  
voto a favor por considerar que é um primeiro passo no sentido 
de incrementar uma melhoria nas condições de vida do 
Municipio.” --------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ----  
Saúdo a declaração de voto do Senhor Vereador Vitor Vicente e 
entendo a preocupação manifestada relativamente aos prédios 
urbanos, da alínea c), do artigo cento e doze, mas tal facto só 
resultaria da quebra da cláusula de salvaguarda determinada por 
este Governo acerca da matéria.” -----------------------  
PONTO DOZE – IRS – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --  
“Proposta ---------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS --  
No âmbito do número um, artigo vinte e seis, da Lei número 
setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro, os 
Municípios têm direito em cada ano, a uma participação variável 
até cinco porcento no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio 
fiscal na circunscrição territorial do município, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior. ---------------  
A referida participação está dependente de deliberação da 
Câmara sobre a percentagem de IRS pretendida pelo Município. -  
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Assim, proponho que a Câmara, no âmbito dos números um e 
dois, artigo vinte e seis, da Lei número setenta e três barra dois 
mil e treze, de três de setembro, estabeleça a referida 
participação em cinco porcento, e da deliberação dê 
conhecimento, por via eletrónica, à Autoridade Tributária, até 
trinta e um de Dezembro do ano em curso.” ----------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor 
Vereador Vitor Vicente, aprovar a presente proposta. ---------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VITOR VICENTE: --  
“Voto contro por considerar que o valor para a participação 
variável no IRS, deveria ser estabelecido em dois vírgula cinco 
porcento.” ---------------------------------------  
PONTO TREZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – FUNCIONAMENTO 
DA UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 
proposta que a seguir se transcreve: ---------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL - UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE ALJEZUR ---------------------------  
O Município de Aljezur desde o primeiro momento, por considerar 
um projeto estruturante para o município, envolveu-se no projeto 
da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, do qual 
o promotor foi a Casa da Criança do Rogil. ----------------  
Fruto do enorme esforço e boa gestão daquela Associação, dos 
seus dirigentes e demais entidades ligadas ao projeto, recebemos 
agora a boa notícia da entrada em funcionamento daquela 
unidade no próximo dia um de novembro. -----------------  
Sendo que, pelos serviços prestados na unidade, as 
comparticipações da ARS, Algarve e Segurança Social só são 
recebidas, pelo menos, noventa dias após a emissão das faturas 
respetivas. ---------------------------------------  
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A entrada em funcionamento daquela estrutura exige pois, entre 
outros, um enorme esforço financeiro, para o qual, obviamente a 
Casa da Criança de Rogil não tem, per si, capacidade imediata 
de resposta, como é constatável na estimativa de custos enviada 
em anexo ao ofício número duzentos e trinta e nove barra dois 
mil e treze, de dezoito de setembro. ---------------------  
O Município de Aljezur, pela importância e interesse público que 
a unidade tem, com criação de postos de trabalho e intervenção 
social, tem o dever de responder positivamente, apoiando o 
associativismo, nomeadamente quando assume a natureza e a 
importância que esta obra se reveste. --------------------  
Nesse sentido e na sequência do ofício da Casa da Criança supra 
mencionado, proponho que a Câmara delibere o seguinte: ------  
a) – Atribuir à Casa da Criança de Rogil um apoio financeiro no 
valor de cinquenta mil euros de forma assegurar a abertura da 
Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, sem 
sobressaltos; -------------------------------------  
b) – Relativamente aos valores de financiamento indicados na 
estimativa de custos, a Câmara pronunciar-se-á numa próxima 
oportunidade após reunião para análise e discussão do assunto.”  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ----------------------------------------  
 

PONTO CATORZE – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR 
PRESIDENTE SOBRE CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL:- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
despacho do Senhor Presidente da Câmara, de onze de outubro 
de dois mil e treze, que determina a cessação do procedimento 
concursal comum para celebração de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado com um Assistente Operacional (Ref.E), 
aberto por aviso publicado na segunda série do Diário da 
República número sessenta e oito, de oito de abril de dois mil e 
treze.- -----------------------------------------    
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III – Água e Saneamento 
 

PONTO UM – RUI DANIEL FERREIRA ROSÁRIO: – Foi apresentada a 
exposição em que Rui Daniel Ferreira Rosário, vem solicitar lhe 
seja cobrado o recibo de água referente ao mês de julho do 
corrente ano, no montante de mil seiscentos e vinte e um euros e 
oitenta e nove cêntimos, pela tarifa média e fixa de oitenta e 
cinco 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 e Licenças do Município 
de Aljezur, por se ter verificado um pequeno repasse na junta da 
canalização da sua moradia, sita em Vale da Telha – Setor L – 
Lote noventa e nove – Alfambras. -----------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e setenta e 
três – AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de trinta de setembro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente que não 
existem razões de facto e de direito para atender ao solicitado, 
devendo o consumidor pagar o valor total da fatura, acrescida dos 
encargos inerentes ao processo de execução fiscal. ----------  
PONTO DOIS – HELMUT KARL FRIEDRICH FENNER: – Foi 
apresentada a exposição em que Helmut Karl Friedrich Fenner, 
vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água referente ao mês 
de setembro do corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e 
cinco 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 e Licenças do Município 
de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 
distribuição de água da sua moradia, sita em Monte Branco – 
Alfambras. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e setenta – 
AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de trinta de setembro, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do requerente, 
devendo ser emitida nota de crédito no montante total de 
trezentos e seis euros e cinquenta e três cêntimos, 
correspondente a água (duzentos e sessenta e seis euros e 
oitenta e cinco cêntimos), resíduos sólidos variável (vinte e três 
euros e sessenta e sete cêntimos) e IVA (dezasseis euros e um 
cêntimo), de acordo com o valor recalculado da fatura, nos 
termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e, número 
cinco, do artigo sessenta e seis, do Anexo I, do Regulamento 
Geral da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. --  
PONTO TRÊS – FERNANDA MARIA SIMÕES E SÁ ESTEVES: – Foi 
apresentada a exposição em que Fernanda Maria Simões e Sá 
Esteves, vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água 
referente ao mês de setembro do corrente ano, pela tarifa média 
e fixa de oitenta e cinco 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 e 
Licenças do Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura 
no sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 
Chabouco – Alfambras. ------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e setenta e 
um – AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de três de outubro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da requerente, 
de acordo com o previsto no número cinco, do artigo sessenta e 
quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur e 
emitir nota de crédito no valor de cento e trinta e cinco euros e 
quarenta e cêntimos, correspondente a água (cento e quinze 
euros e vinte e sete cêntimos), resíduos sólidos variável (treze 
euros e vinte e dois cêntimos) e IVA (seis euros e noventa e um 
cêntimos). ---------------------------------------  
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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 
dezasseis horas e quarenta minutos, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Ata que eu, Maria de Lurdes 
Rosa, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. --------------   
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