
 

 

  

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

Câmara Municipal  
 

Ata nº 28/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  13 de outubro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.50 horas  

Aprovada em:  27 de outubro 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 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

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

Ordem do Dia 
 

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

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

UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATA: -----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

ordinária de seis de outubro de dois mil e quinze. -----------------  

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

– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 

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

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

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

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – UNIDADE DE 

CUIDADOS CONTINUADOS – JORNADAS DE TRABALHO ECRCCI DO ALGARVE – 
PEDIDO DE COLABORAÇÃO: – Foi apresentado o ofício com data de entrada 

de sete de outubro do corrente ano, solicitando o apoio financeiro, 

destinado a fazer face a despesas inerentes à realização das Jornadas de 

trabalho promovidas pela equipa de Coordenação Regional dos Cuidados 

Continuados Integrados do Algarve, Administração Regional de Saúde do 

Algarve, alusivas ao tema ”Armamentário Terapêutico – Recomendação 

para a Utilização de Fármacos”, que terá lugar no dia treze de outubro do 

corrente ano, na Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur.- -------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no valor de seiscentos e setenta e cinco euros.- ------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – FUNCIONAMENTO 

DA UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALJEZUR – PEDIDO DE 

PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e oitenta, datado de seis de agosto do corrente ano, 
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solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no montante 

de cinco mil oitocentos e dezasseis euros e cinquenta e nove cêntimos, 

destinado a fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de Longa 

Duração e Manutenção de Aljezur e referente ao passado mês de julho.- -   

Não obstante tratar-se de competência da Administração Central, 

nomeadamente à Segurança Social e ARS Algarve, entendemos igualmente 

que esta Unidade, por estar sediada em território municipal afeta no âmbito 

da sua atividade os interesses das populações locais.-Neste domínio não 

pode a autarquia ficar indiferente às situações/apoios financeiros 

solicitados, sobre pena da sua “falência” enquanto resposta social, de um 
projeto de desígnio nacional que se corporiza na rede de Cuidados 

Continuados, que abrange todo o pais e se deseja alargada.- ---------  

O “não apoio” afetaria igualmente a economia local.- --------------  

Não assiste à Câmara qualquer dúvida da rigorosa gestão que a Casa da 

Criança vem fazendo em relação a esta Unidade, pelo que é entendimento 

no âmbito da cooperação que se impõe para com esta IPSS e com o 

Estado Português, o apoio financeiro que vimos atribuindo e aprovados 

pela Assembleia Municipal e Câmara Municipal.-------------------  

Neste âmbito a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio 

financeiro solicitado, no montante de cinco mil oitocentos e dezasseis 

euros e cinquenta e nove cêntimos, assim como continuar a suportar os 

encargos com o empréstimo contraído por aquela IPSS para construção da 

Unidade de Cuidados Continuados. ---------------------------  

Não existindo dotação orçamental para suportar tal despesa, mais foi 

deliberado, por unanimidade, efetuar a competente alteração orçamental 

para o efeito.- ------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – PEDIDO DA 

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA, RELATIVO AO PAGAMENTO DE 

ENCARGOS, JUNTO DA CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES. REFERENTE AO 

PROCESSO DE REMISSÃO DE PENSÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO DE MARIA 

LOURENÇO RAMOS MARTINS LUCAS – APROVAÇÃO EM SESSÃO DE TRINTA DE 

SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado oficio número setenta e 

três, datado de cinco de outubro do corrente ano, informando que em 

sessão ordinária, realizada no dia trinta de setembro, foi aprovada a 

solicitação de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para 

suportar os encargos junto da Caixa Geral de Aposentações, referente ao 
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processo de remissão de pensão por acidente de trabalho da trabalhadora 

Maria Lourenço Ramos Martins Lucas. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – JUNTA 

DE FREGUESIA DE ROGIL – SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DE APOIO FINANCEIRO 

PARA CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO – APROVAÇÃO EM SESSÃO DE TRINTA 

DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício número 

setenta e quatro, datado de cinco de outubro do corrente ano, informando 

que em sessão ordinária, realizada no dia trinta de setembro, foi aprovada 

a solicitação de reforço de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Rogil, 

para construção de arrecadação. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS – APROVAÇÃO EM SESSÃO DE TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

QUINZE: – Foi apresentado o ofício número  

setenta e cinco, datado de cinco de outubro do corrente ano, informando 

que em sessão ordinária, realizada no dia trinta de setembro, foi aprovado 

o valor da taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis, fixado para o ano de 

dois mil e dezasseis, conforme proposta remetida pela Câmara Municipal.  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – LEI DAS 

FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS – APROVAÇÃO EM SESSÃO 

DE TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício 

número setenta e seis, datado de cinco de outubro do corrente ano, 

informando que em sessão ordinária, realizada no dia trinta de setembro, 

foi aprovado não prescindir da receita variável de três porcento, da 

participação variável no IRS, conforme previsto na Lei das Finanças 

Locais. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – PRIMEIRA 

ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO EM SESSÃO DE TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – 
Foi apresentado o ofício número setenta e dois, datado de cinco de outubro 

do corrente ano, informando que em sessão ordinária, realizada no dia 

trinta de setembro, foi aprovada a primeira Adenda ao Acordo de Execução 

com a Junta de Freguesia de Aljezur.- -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – SEGUNDA 

ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – JUNTA DE 

FREGUESIA DE ODECEIXE – APROVAÇÃO EM SESSÃO DE TRINTA DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício número setenta e um, 

datado de cinco de outubro do corrente ano, informando que em sessão 

ordinária, realizada no dia trinta de setembro, foi aprovada a segunda 

Adenda ao Contrato de Delegação de Competências com a Junta de 

Freguesia de Odeceixe.- ----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR –TERCEIRA 

ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – JUNTA DE 

FREGUESIA DE ALJEZUR – APROVAÇÃO EM SESSÃO DE TRINTA DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício número setenta, datado de 

cinco de outubro do corrente ano, informando que em sessão ordinária, 

realizada no dia trinta de setembro, foi aprovada a terceira Adenda ao 

Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 

Aljezur.- ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONCHIQUE – ENVIO 

DE MOÇÃO SOBRE A DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA “CASA DO ALGARVE”: Foi 

apresentado o email datado de um de outubro do corrente ano, enviando 

Moção sobre a dissolução e liquidação da “Casa do Algarve”, aprovada na 

sessão ordinária, realizada no passado dia trinta de setembro. --------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – 
CANDIDATURA Á LISTA INDICATIVA DA UNESCO – LUGARES DA PRIMEIRA 

GLOBALIZAÇÃO: - A Câmara Municipal, tomou conhecimento das Cartas de 

Suporte à Candidatura à Lista Indicativa da Unesco “Lugares da Primeira 

Globalização”.- -----------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: - Foi apresentado o 

email, datado de nove de setembro do corrente ano, enviando o relatório 

mensal (acordo de execução), referente ao mês de agosto do ano em 

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

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------   
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UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: - Foi apresentado o 

ofício número cento e noventa e sete-IA, datado de sete de setembro do 

corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente 

ao mês de agosto do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL – AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: - Foi apresentado o 

email, datado de quatro de setembro do corrente ano, enviando o relatório 

mensal (acordo de execução), referente ao mês de agosto do ano em 

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

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

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

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO – 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO – 
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO ELETRÓNICO – 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – PELO PRAZO DE VINTE E QUATRO MESES – 
DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E DEZASSETE: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinco mil cento e setenta e oito, do Serviço de 

Contratação Pública da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de sete de outubro de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a minuta do contrato a celebrar com Petróleos de 

Portugal, Petrogal, SA, cujos documentos depois de devidamente 

rubricados ficam apensos à presente ata.- ----------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
REPARAÇÃO DA UNIDADE DESUMIDIFICADORA DAS PISCINAS MUNICIPAIS: -   

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil cento e 

sessenta e seis, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de sete de outubro do 

corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 

vinculativo favorável para prestação de serviços de reparação da unidade 

desumidificadora das Piscinas Municipais, pela empresa Francisco António 

Ferreira, Herdeiros, Lda, pelo valor de mil cento e oitenta e seis euros e 

oitenta cêntimos, acrescido de IVA.- --------------------------  
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UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – RELATÓRIO MENSAL DOS CONTRATOS 

CELELBRADOS AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 

da informação número cinco mil cento e sessenta e três, datada de sete de 

outubro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, a qual contempla a relação mensal dos contratos celebrados ao 

abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de serviços, durante 

o mês de setembro do corrente ano. ---------------------------   

UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESTUDO DO SURF NO 

MUNICIPIO DE ALJEZUR – ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS: - Face à 

informação número cinco mil duzentos e nove, datada de oito de outubro 

de dois mil e quinze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e 

porque não vai haver execução física e financeira em dois mil e quinze, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, inscrever na proposta de orçamento 

para o ano de dois mil e dezasseis o valor total do projeto na importância 

de dezanove mil e seiscentos euros, acrescido de IVA. Mais deliberou, por 

unanimidade, revogar a deliberação de câmara sobre a repartição de 

encargos com a referida prestação de serviços tomada em reunião de onze 

de agosto de dois mil e quinze.-------------------------------

------------ 

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

DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia 

doze de outubro de dois mil e quinze, do qual a  

Câmara tomou conhecimento. -------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – PARECER SEMESTRAL – CONTAS DOIS MIL E QUINZE: - A 

Câmara Municipal, tomou conhecimento do Parecer do Auditor Externo, 

Isabel Paiva, Miguel Galvão e Associados, Revisores Oficial de Contas, 

Lda, sobre a Informação Económica e Financeira – Primeiro Semestre, 

referente ao exercício do ano de dois mil e quinze e nos termos da alínea 

d) do número dois do artigo setenta e sete da Lei das Finanças Locais, 

remeter o mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento.- --------  

 

II – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – ASSOCIATIVISMO --------------------------------------  

UM PONTO UM – JOSÉ MANUEL REIS VIEIRA – PEDIDO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

E LOGÍSTICO PARA A ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS A 
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CONSTITUIR NO CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de 

um de outubro do corrente ano, solicitando o apoio administrativo e 

logístico para a Associação de Mariscadores profissionais a constituir no 

concelho de Aljezur.- -------------------------------------  

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

DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – VALORES EM DIVIDA DO CONDOMINIO – RUA DAS CEIFEIRA - 

ALJEZUR: – A Câmara tomou conhecimento da ata número dezasseis, da 

Assembleia Ordinária de Condóminos dos Blocos A, B e C, sitos na Rua 

das Ceifeiras, em Aljezur, tendo deliberado concordar com a mesma, 

nomeadamente no pagamento da quota para o ano de dois mil e quinze, no 

valor de seiscentos e dezasseis euros e nove cêntimos, a qual deve ser 

paga na sua totalidade até ao final de outubro do corrente ano. --------  
DOIS PONTO DOIS – ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE DOIS LOTES 

NO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE – NÃO CASADOS, DIVORCIADOS, 

SOLTEIROS OU VIÚVOS - PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE DOIS 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 desenvolvido o processo 

para atribuição de dois lotes, designados pelos números quarenta e cinco e 

quarenta e seis, com a área de cento e sessenta e cinco metros 

quadrados, cada, do Loteamento Malhadais I – Odeceixe, a serem 

atribuídos de acordo com o regime previsto no artigo décimo terceiro, do 

Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a 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, do 

Regulamento Municipal supra identificado (Não casados (divorciados, 

solteiros e viúvos), residentes e recenseados no concelho de Aljezur, estar 

inscrito na Bolsa de Candidatos e que não possuam habitação própria ou 

terreno apto para construção de habitação). ----------------------   

O sorteio para a atribuição dos referidos lotes realizar-se-á em Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de vinte e quatro de novembro de dois mil 

e quinze, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que 
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estejam inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo décimo 

segundo, do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 

Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a 

fim de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no 

mesmo prazo concedido para novas inscrições na Bolsa de Candidatos. --  

Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de trinta 

dias seguidos, a contar do dia seguinte da data de publicação de edital, 

para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito ao preenchido 

dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no 

referido concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados 

constantes no processo não estejam atualizados e que pretendam 

participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à atualização 

dos respetivos dados. -------------------------------------  

No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal 

de Bolsa de Candidatos para de Lotes para Habitação em Loteamentos 

Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 

Habitação, em Loteamentos Municipais. ------------------------  

Proponho ainda, de acordo com o artigo décimo quarto, 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. ----  

DOIS PONTO TRÊS – ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE DOIS LOTES 

NO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE – CASADOS OU EM SITUAÇÃO 

EQUIPARADA - PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE DOIS 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 desenvolvido o processo 

para atribuição de dois lotes, designados pelos números quarenta e sete e 

quarenta e oito, com a área de cento e sessenta e cinco metros quadrados, 

cada, do Loteamento Malhadais I – Odeceixe, a serem atribuídos de acordo 

com o regime previsto no artigo décimo terceiro, do Regulamento Municipal 

acima referido (sorteio) e destinados a todos os interessados que se 

enquadrem na alínea a), do artigo três, conjugado com o número um e 
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alíneas a) e d), do número dois, do artigo sete, do Regulamento Municipal 

supra identificado (Ser casado ou situação equiparada, com agregado 

familiar a cargo), residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar 

inscrito na Bolsa de Candidatos e que não possuam habitação própria ou 

terreno apto para construção de habitação). ----------------------   

O sorteio para a atribuição dos referidos lotes realizar-se-á em Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de vinte e quatro de novembro de dois mil 

e quinze, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que 

estejam inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo décimo 

segundo, do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 

Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a 

fim de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no 

mesmo prazo concedido para novas inscrições na Bolsa de Candidatos. --  

Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de trinta 

dias seguidos, a contar do dia seguinte da data de publicação de edital, 

para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito ao preenchido 

dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no 

referido concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados 

constantes no processo não estejam atualizados e que pretendam 

participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à atualização 

dos respetivos dados. -------------------------------------  

No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal 

de Bolsa de Candidatos para de Lotes para Habitação em Loteamentos 

Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 

Habitação, em Loteamentos Municipais. ------------------------  

Proponho ainda, de acordo com o artigo décimo quarto, 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. ----  

TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO UM – DALILA ALEXANDRA JACOB DUARTE – CANDIDATURA A 

APOIO SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação 

número cinco mil e cinquenta e nove, datada de um de outubro do corrente 

ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Dalila Alexandra 

Jacob Duarte. ------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO DOIS – SANTIAGO ALEXANDRE JACOB DUARTE– 
CANDIDATURA A APOIO SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinco mil e sessenta e um, datada de um de outubro do 

corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno 

Santiago Alexandre Jacob Duarte. ----------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO TRÊS – MARIA JOSÉ MARTINS RODRIGUES – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO – SIMÃO PALMINHA: – Foi apresentada a 

exposição de Maria José Martins Rodrigues, na qualidade de encarregada 

de educação e solicitando a reavaliação do Escalão atribuído ao aluno 

Simão Palminha. ----------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil cento e dez, 

datada de cinco de outubro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manter o aluno Simão Palminha, no Escalão B.------- 
TRÊS PONTO DOIS – CELESTE MATOS – CANDIDATURA AO CARTÃO SOCIAL DO 

MUNICIPIO: – Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão Social 

do Município de Aljezur, referente à munícipe Celeste Batista Silva Matos.-  

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil e vinte seis, 

datada de trinta de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, renovar o Cartão Social do Município de Aljezur, atribuído à 

munícipe Celeste Batista Silva Matos. --------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – REVISÃO DE PROTOCOLO COM A NECI – NÚCLEO 

ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO INCLUSO – PROPOSTA: – A Câmara 

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

Trabalhos. ---------------------------------------------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA – APOIO A CRIANÇAS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS (NEE), NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ANO 

ESCOLAR DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – No âmbito da 

informação número quatro mil setecentos e oitenta, datada de dezoito de 

setembro de dois mil e quinze, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, muito particularmente no que aos prazos e trâmites processuais 

implica, a Câmara deliberou, por unanimidade, não promover o 

recrutamento do trabalhador em causa, pelo facto de se correr o risco do 
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inicio das funções ser próximo do final do ano letivo, facto que não traria 

qualquer ganho.- ----------------------------------------  
CINCO – DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------  
CINCO PONTO UM – AQUISIÇÃO DE T-SHIRTS, PANAMÁS E CORTA-VENTOS – 
“MARCHA PASSEIO”: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatro mil novecentos e quarenta e sete, datada de vinte e oito de 

setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir T-shirts, 

panamás e corta-ventos, destinados aos participantes da atividade de 

marcha passeio, do Municipio de Aljezur, totalizando o valor de mil 

novecentos e trinta e um euros e vinte e cinco cêntimos, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor.- ------------------------------------  

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

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

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 

três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e cinquenta 

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

que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 
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