
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 03/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  27 de janeiro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.40 horas  

Aprovada em:  10 de fevereiro de 2015 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria de Carmo Ferreira 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 

CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 

NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 

Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE JANEIRO DE DOIS 

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de treze de janeiro de dois 

mil e quinze. -------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

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

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na vigésima sexta Modificação às Atividades mais Relevantes – 
AMR e na vigésima oitava e na vigésima nona Modificações ao Orçamento 

para o ano dois mil e quinze, cujos documentos depois de devidamente 

rubricados, ficam arquivados em pasta própria. -------------------  

AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Igualmente a Câmara tomou 

conhecimento das informações referentes à reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no passado dia nove de janeiro. ------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

PONTO UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o 

Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e seis de janeiro de dois mil e 

quinze, do qual a Câmara tomou conhecimento. -------------------  

PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação 

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

PONTO DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – JAZIGO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO: 

– No âmbito do teor constante na informação número duzentos, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dezasseis de janeiro do 
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corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em 

conformidade com a conclusão proposta. -----------------------  
PONTO DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – PARCERIA ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALJEZUR E A ASSOCIAÇÃO CADA, COM VISTA À REALIZAÇÃO DE WORKSHOP – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e um de janeiro do 

corrente ano, exarado na declaração de interesse que disponibiliza 

espaços e equipamentos para desenvolvimento da iniciativa proposta pela 

Associação CADA, denominada “Dos números às imagens”. ----------  
PONTO DOIS PONTO DOIS PONTO QUATRO – PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS À 

CANDIDATURA AO PROGRAMA BANDEIRA AZUL DOIS MIL E QUINZE: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, submeter a processo de candidatura ao 

Programa Bandeira Azul dois mil e quinze, as praias de Arrifana, Monte 

Clérigo e Odeceixe. --------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A: – Foi apresentado o 

ofício número duzentos e cinquenta, datado de dois de janeiro do corrente 

ano, acerca da nomeação do Conselho de Administração conjunto da EP e 

REFER. -----------------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – PROVEDORIA DA JUSTIÇA: – Foi apresentado o 

email datado de oito de janeiro do corrente ano, informando do despacho 

que determinou o arquivamento da reclamação apresentada pela Senhora 

Zélia Simões Paquito Vieira, dirigida ao Provedor da Justiça. ---------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 

apresentado o ofício número quinhentos e vinte, datado de oito de janeiro 

do corrente ano, agradecendo a colaboração e apoio logístico do 

Município, aquando da realização da reunião de planeamento operacional, 

que teve lugar no passado dia seis de janeiro. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO PARA O APROFUNDAMENTO DA 

CIDADANIA: – Foi apresentada a carta datada de vinte e seis de dezembro 

de dois mil e catorze, solicitando apoio financeiro através da aquisição de 

exemplares do livro “Temas do Tempo Presente – Os Direitos Humanos”. -  



REUNIÃO DE 27.01.15 

Pág.  3 

A Câmara agradece o envio das publicações, mas lamenta comunicar que 

de momento não lhe é possível adquirir exemplares das obras propostas. -  

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA: – Foi 

apresentado o ofício circular número dez, datado de vinte e três de 

dezembro de dois mil e catorze, informando que a contraprestação da Casa 

C cinquenta e sete, sita em Rogil, da qual a Câmara é arrendatária, 

manterá o mesmo valor para o ano de dois mil e quinze. -------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de sete de janeiro do corrente 

ano, enviando cópia da ata número doze, referente à reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no dia um do passado mês de dezembro. ------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de catorze de janeiro do 

corrente ano, enviando cópia da ata número treze, referente à reunião do 

Conselho Intermunicipal, realizada no dia vinte e dois do passado mês de 

dezembro. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número dezasseis, datado de quinze 

de janeiro do corrente ano, enviando informação acerca do valor das 

contribuições financeiras para o ano dois mil e quinze. --------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de quinze de janeiro do 

corrente ano, enviando documentação relativa à “Estratégia integrada de 

Desenvolvimento Territorial – Plano de alinhamento intermunicipal com a 

estratégia Algarve/2020”. -----------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZ – ALGAR, SA: – Foi apresentada a circular datada de 

cinco de janeiro do corrente ano, informando no novo valor da Taxa de 

Gestão de Resíduos, para o ano de dois mil e quinze. --------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – MUNICÍPIO DE FARO: – Foi apresentado o ofício 

número setenta e dois, datado de sete de janeiro do corrente ano, 
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enviando cópia de moções contestando a atuação da Sociedade Polis 

Litoral na Ria Formosa. ------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o ofício circular número seis, datado de vinte 

e nove de dezembro de dois mil e catorze, enviando cópia da ata número 

três, referente à reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada no dia 

vinte e oito de outubro de dois mil e catorze. ---------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO TREZE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS: – Foi 

apresentada a carta datada de cinco de janeiro do corrente ano, enviando 

informação acerca de “O papel das farmácias na luta contra a 
desertificação”. -----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO CATORZE – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício número quatro, 

datado de sete de janeiro do corrente ano, enviando pré-acordo de 

parceria no âmbito da candidatura ao “DLBC (Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária) 2014/2020”. -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir-se como parceiro na 

elaboração da Estratégia de Desenvolvimento Local, no âmbito do 

concurso “DLBC (Desenvolvimento Local de Base Comunitária) 2014/2020”, 
como o objetivo de contribuir para a constituição do grupo de ação local, 

rural representativo para a sub-região do Barlavento Algarvio. --------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, a seu tempo, designar o técnico para 

integrar a equipa responsável pelos trabalhos de concessão e elaboração 

da estratégia. -------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO QUINZE – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de oito de janeiro do corrente 

ano, solicitando um computador e um leitor de CD´s, para os alunos da 

Sala Um, do Jardim de Infância de Aljezur. ----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir o computador e o leitor de 

CD’s solicitado pelos alunos da Sala Um, do Jardim de Infância de Aljezur.  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSEIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS 

DE LAGOS: – Foi apresentado o email datado de onze de dezembro de dois 

mil e catorze, enviando proposta de Acordo de Parceria, com vista à 
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promoção e divulgação do Centro para a Qualificação e Ensino Profissional 

do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas de Lagos. ----------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer o Acordo de Parceria 

com o Agrupamento de Escolas Júlio Dantas de Lagos, para o 

desenvolvimento do Centro para a Qualificação e Ensino Profissional. ---  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número vinte e dois, datado de dezasseis de 

janeiro do corrente ano, solicitando a substituição do relatório mensal 

relativo ao mês de dezembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

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

A Câmara tomou conhecimento  e concordou com o mesmo. ----------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: 

– Foi apresentado o ofício número quinze, datado de quinze de janeiro do 

corrente ano, enviando cópia da folha ratificada do relatório mensal relativo 

ao mês de dezembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

A matéria deste ponto foi deliberado no ponto três ponto dezassete ponto 

um. --------------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: 

– Foi apresentado o ofício número treze, datado de nove de janeiro do 

corrente ano, enviando relatório mensal relativo ao mês de dezembro, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

A matéria deste ponto foi deliberado no ponto três ponto dezassete ponto 

um. --------------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE 

BORDEIRA: – Foi apresentado o relatório mensal relativo ao mês de 

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

aquela Freguesia. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – 
Foi apresentado o relatório mensal relativo ao mês de dezembro, ao abrigo 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZOITO – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZOITO PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA:  

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

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZOITO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado os ofícios números doze, catorze e vinte e três, datados 

de nove, quinze e vinte e três de janeiro do corrente ano, respetivamente, 

anexando os correspondentes relatórios e a informação número trezentos e 

três, de vinte e três de janeiro do corrente ano.-- 

A Câmara considerou que os trabalhos realizados e constantes nos 

relatórios anexos se integram no âmbito dos apoios financeiros concedidos 

àquela Junta de Freguesia no âmbito das deliberações da Câmara 

Municipal de dez de dezembro e da Assembleia Municipal de dezanove de 

dezembro de dois mil e treze respetivamente, com exceção da obra de 

construção de arrecadação, à qual foi imputada a despesa de mil 

seiscentos e trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos.- ---------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia 

de Aljezur o valor de mil e vinte e nove euros e noventa e quatro cêntimos.  
DOIS PONTO QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO: – No âmbito do teor 

constante na informação número trezentos e vinte e dois, do Serviço de 

Contratação Pública – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de vinte e três de janeiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da 

autorização prévia genérica concedida por parte da Assembleia Municipal, 

bem como emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 

serviços de Alojamento, pela empresa Praihabita – Atividades Hoteleiras – 
Sociedade Unipessoal, Lda, pelo preço máximo mensal de quatrocentos 

euros, acrescido de IVA e valor global anual, de quatro mil e quatrocentos 

euros, acrescido de IVA. -----------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – FRANCISCO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM EM ROGIL: – No seguimento da 

deliberação de treze de janeiro do corrente ano, foi novamente 



REUNIÃO DE 27.01.15 

Pág.  7 

apresentado o requerimento em que Francisco da Conceição Oliveira, na 

qualidade de proprietário de um prédio rústico, situado em Rogil, da 

freguesia de Rogil e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo quarenta e dois, da Seção M-M um-M dois e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número sete mil 

trezentos e cinquenta e nove, vem solicitar informação prévia acerca da 

possibilidade de levar a efeito a construção de um armazém agrícola 

(armazém e área complementar para a proteção de equipamentos), com 

uma área total de construção de noventa e nove vírgula noventa e nove 

metros quadrados, no local acima identificado. --------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação 

prévia em conformidade com o teor da informação, nomeadamente no que 

diz respeito ao ponto quatro, da informação número dois/FR barra dois mil 

e quinze, datada de seis de janeiro, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo. --------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – HEIKKI TAPANI KARJALAINEN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA CONSTRUÇÃO EM BEMPARECE – ALJEZUR: – Foi apresentado o 

requerimento em que Heikki Tapani Karjalainen, na qualidade de 

proprietário de um prédio misto, situado em Bemparece, da freguesia e 

Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

quarenta e um, da Seção BB e a parte urbana sob o artigo oitocentos e 

noventa e quatro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número quatrocentos e noventa e dois, vem solicitar informação 

prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a legalização da 

construção de uma garagem, piscina e anexos, sitos no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dezasseis/FR barra 

dois mil e quinze, datada de quinze de janeiro, do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
UM PONTO TRÊS – SPACECON – CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, LDA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO EM VALE PALHEIROS – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Spacecon – Consultadoria 

Imobiliária, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio misto, situado 
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em Vale Palheiros, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo noventa, da Seção AQ e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil 

trezentos e vinte e oito, vem solicitar a aprovação de um projeto de 

alteração e ampliação de um empreendimento de turismo em espaço rural, 

sito no local acima identificado. ------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dois/FA barra dois mil 

e quinze, datada de sete de janeiro, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 

indeferir a pretensão da requerente. ---------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  

UM PONTO UM PONTO UM – PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS SIMÕES: – Foi 

apresentado o ofício datado de treze de janeiro do corrente ano, do 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a 

subsídio de estudo do aluno Pedro Alexandre dos Santos Simões. ------  

No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e setenta 

e seis, datada de quinze de janeiro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno Pedro Alexandre dos Santos 

Simões. -----------------------------------------------  

UM PONTO UM PONTO DOIS – MATILDE VAZ AMENDOEIRA: – Foi apresentado o ofício 

número dezassete, datado de quinze de janeiro do corrente ano, do 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a 

subsídio de estudo da aluna Matilde Vaz Amendoeira. --------------  

No âmbito do teor constante na informação número duzentos e oitenta e 

dois, datada de vinte e um de janeiro, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

escalão B, à aluna Matilde Vaz Amendoeira. ---------------------  
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UM PONTO DOIS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE 

NOSSA SENHORA D’ALVA – 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 AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa senhora D’Alva, relativo ao mês de dezembro de dois mil e 

catorze, em anexo; ---------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de seiscentos e 

dezasseis euros e cinquenta e cinco cêntimos, relativa ao mês em causa, 

de acordo com o definido em protocolo.” ------------------------  

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

UM PONTO TRÊS – MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

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

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

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

Considerando que as autarquias no âmbito das suas competências sociais, 

concretamente no domínio da empregabilidade são agentes privilegiados 

para garantir respostas mais rápidas e ajustadas à resolução dos 

problemas de emprego e exclusão social, promovendo a inserção e 

reinserção no mercado de trabalho e criando oportunidades à população 

desempregada, para melhorar competências e desenvolver novas 

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

Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas destinadas à 

promoção da inserção e reinserção no mercado de trabalho para a 

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

Considerando que o Município de Aljezur, sensível e consciente das 

enormes dificuldades que as famílias estão a atravessar, não pode deixar 
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de se associar às várias iniciativas que ao nível do poder central têm sido 

tomadas para minimizar tais efeitos; ---------------------------  

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

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

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

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

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

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

Proponho ainda que se promova a necessária dotação orçamental com a 

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

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

DOIS – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------  
DOIS PONTO UM – UIS - UNIVERSE INTERNACIONAL SERVICES, LDA – LOTE SETE, 

DA SEGUNDA FASE DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA – 
INCUMPRIMENTO: – Face ao teor constante na informação número quinze, 

datada de seis de janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar 

a requerente que se inicia desde agora o processo de reversão do lote em 

causa. ------------------------------------------------  

TRÊS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PROPOSTA PARA ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO 

DE QUATRO LOTES NO LOTEAMENTO MALHADAIS I – ODECEIXE: – Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

PROPOSTA PARA ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE QUATRO LOTES NO 

LOTEAMENTO MALHADAIS I – ODECEIXE ---------------------------  

Proponho nos termos da alínea a), do artigo sexto, conjugado com o artigo 

décimo terceiro, do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 

Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja aberto concurso, pelo 

prazo de dez dias seguidos, após a publicação de edital, para atribuição de 

quatro lotes, designados pelos números quarenta, quarenta e um, quarenta 

e dois e quarenta e quatro, com a área de cento e sessenta e cinco metros 

quadrados, cada, do Loteamento Malhadais I – Odeceixe. ------------  

Aos lotes quarenta e quarenta e um – Poderão concorrer todos os 

interessados que se enquadrem na alínea c), do artigo três, conjugado com 

o número um e, alíneas c) e d), do número dois, do artigo sete (estar 
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inscrito na Bolsa de Candidatos, não casados, divorciados, solteiros e 

viúvos, residentes e recenseados no concelho de Aljezur e que não 

possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação) 

do Regulamento supra mencionado. ---------------------------  

Aos lote quarenta e dois e quarenta e quatro – Poderão concorrer todos os 

interessados que se enquadrem na alínea a), do artigo três, conjugado com 

o número um e alíneas a) e d), do número dois, do artigo sete (estar 

inscrito na Bolsa de Candidatos, casados ou situação equiparada, com 

agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no concelho de 

Aljezur e que não possuam habitação própria ou terreno apto para 

construção de habitação) do Regulamento supra mencionado. ---------  

De acordo com o número três, alínea c), do artigo sete, do Regulamento, 

os concorrentes a quem não tenha sido atribuído lote em concurso 

anteriormente aberto ao abrigo do presente regulamento, terão sempre 

preferência sobre aqueles que se inscreveram na Bolsa de Candidatos em 

data posterior à atribuição dos últimos lotes. ---------------------  

Proponho ainda, de acordo com o artigo catorze, do Regulamento atrás 

referido, fixar o preço de venda dos lotes em cinquenta euros por metro 

quadrado.” --------------------------------------------  

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

QUATRO – CULTURA ----------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – LIVRO DE PRESTIGIO DO MUNICÍPIO – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
LIVRO DE PRESTIGIO DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR-------------------------  

No âmbito do projeto do livro de Prestigio do Município de Aljezur, 

proponho que se determine, o seguinte: ------------------------  

– quatrocentos livros para venda; -----------------------------  

– seiscentos livros para oferta. -------------------------------  

Neste sentido, proponho ainda, que a Câmara Municipal de Aljezur, 

presentei, os seus funcionários, do mapa de pessoal da Autarquia, com um 

livro por altura do seu aniversário.” ---------------------------  

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

QUATRO PONTO DOIS – MUSEU DA CERA DOS DESCOBRIMENTOS – PROTOCOLO: – 
No âmbito do teor constante na informação número cento e sessenta e 

três, datada de treze de janeiro do corrente ano, da Divisão de 
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Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não subscrever o protocolo de aquisição de bilhetes 

proposto, por impedimento legal, uma vez que se trata apenas de uma 

aquisição antecipada. -------------------------------------  

Não obstante, promoveremos junto das populações locais, nomeadamente 

grupos escolares e séniores, a possibilidade de visitas ao Museu da Cera 

dos Descobrimentos. --------------------------------------  

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 onze horas e quarenta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo.-  

 
     

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 


