
 

 

  

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

Câmara Municipal  
 

Ata nº 29/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  27 de outubro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em:  10 de novembro 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 

Hélder Manuel da Ponte Cabrita  

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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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 

Hélder Manuel da Ponte Cabrita 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, 

porquanto o número dois da lista candidata do PSD, Ana Maria Ferreira 

Santos, não poder participar na reunião por se encontrar ausente. ------  

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 TREZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter 

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

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

Não participou na aprovação da ata, o Senhor Vereador Hélder Manuel da 

Ponte Cabrita, por não ter estado presente na referida reunião. --------  

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

–A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima sexta e décima sétima Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, nas décima nona vigésima Modificações às 

Atividades mais Relevantes – AMR e nas décima nona e vigésima  

Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e quinze, cujos 

documentos depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 

própria. -----------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

PORTARIA número duzentos e setenta e sete barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e sete, Série I, 

de dez de setembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território 
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e Energia que regula a constituição, a composição e o funcionamento das 

comissões consultivas da elaboração e da revisão do Plano Diretor 

Intermunicipal (PDIM) e do Plano Diretor Municipal (PDM), nos termos do 

regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial aprovado pelo  

Decreto-Lei número oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio 

(RJIGT) e revoga a Portaria número mil quatrocentos e setenta e quatro 

barra dois mil e sete de dezasseis de novembro.-------------------

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

LEI número cento e cinquenta e um barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e setenta e oito, Série I, de onze de 

setembro, da Assembleia da República, que procede à publicação da Lei 

de Enquadramento Orçamental.----------------- 

DECRETO-LEI número cento e noventa e dois barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e oito, Série I, de 

onze de setembro, do Ministério das Finanças que aprova o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.---------

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

PORTARIA número duzentos e setenta e oito barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e oito, Série I, de 

onze de setembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia que regula o montante da taxa de gestão de resíduos (TGR) a 

afetar aos municípios e estabelece as regras para a sua liquidação, 

pagamento e repercussão.--------------------- 

LEI número cento e cinquenta e dois barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e setenta e nove, Série I, de catorze de 

setembro, da Assembleia da República, acerca do Processo de 

reconhecimento da situação de prédio rústico e misto sem dono conhecido 

que não esteja a ser utilizado para fins agrícolas, florestais ou silvopastoris 

e seu registo.- ------------------------------------------  

PORTARIA número duzentos e setenta e nove barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e nove, Série I, 

de catorze de setembro, da Presidência do Conselho de Ministros da 

Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e da 

Agricultura e do Mar, que identifica os requisitos formais do formulário e os 

elementos instrutórios a apresentar pelo interessado nos procedimentos 

com vistoria prévia, sem vistoria prévia e de mera comunicação prévia 

aplicáveis, respetivamente, à instalação e exploração de estabelecimentos 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67212743/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67212743/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260432/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260432/details/normal?l=1
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industriais dos tipos um, dois e três, e à alteração de estabelecimentos 

industriais, nos termos previstos no Sistema da Indústria Responsável.---

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

DECRETO-LEI número cento e noventa e quatro barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e nove, Série I, 

de catorze de setembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, que procede à segunda alteração ao Decreto-lei 

número cento e dezoito barra dois mil e treze, de vinte de agosto, relativo 

ao desempenho energético dos edifícios, e à primeira alteração 

ao Decreto-Lei número cinquenta e três barra dois mil e catorze, de oito 

de abril, que estabelece um regime excecional e temporário aplicável à 

reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido 

concluída há pelo menos trinta anos ou localizados em áreas de 

reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou 

predominantemente ao uso habitacional.------- 

DECRETO-LEI número cento e noventa e nove barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e oitenta e um, Série I, de 

dezasseis de setembro, do Ministério da Agricultura e do Mar, procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei número setenta e três barra dois mil e 

nove, de trinta e um de março, que aprova o regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional.------------------------- 

DECRETO-LEI número duzentos e três barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e oitenta e dois, Série I, de dezassete 

de setembro, do Ministério da Economia, que aprova o regulamento que 

estabelece as condições de segurança a observar na localização, 

implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e 

recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacto.---- 

PORTARIA número duzentos e oitenta e nove barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e oitenta e dois, Série I, de 

dezassete de setembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, que aprova o Regulamento de Funcionamento do 

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), que 

estabelece os procedimentos de inscrição e registo bem como o regime de 

acesso e de utilização da plataforma e revoga a Portaria número mil 

quatrocentos e oito barra dois mil e seis, de dezoito de 18 de dezembro.--

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

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552356/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552356/details/normal?l=1
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PORTARIA número trezentos e nove barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e oitenta e oito, Série I, de vinte e cinco 

de setembro, do Ministério da Economia e do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, que aprova primeira alteração à Portaria número 

trezentos e vinte e sete barra dois mil e oito, de vinte e oito de abril, que 

aprova o sistema de classificação de estabelecimentos hoteleiros, de 

aldeamentos turísticos e de apartamentos turísticos.----------------

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

PORTARIA número trezentos e onze barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número cento e oitenta e nove, Série I, de vinte e oito 

de setembro, do Ministério da Defesa Nacional, que aprova o regime 

aplicável à atividade de nadador-salvador, bem como às restantes 

entidades que asseguram a informação, apoio, vigilância, segurança, 

socorro e salvamento no âmbito da assistência a banhistas e revoga a 

Portaria número duzentos e dez barra dois mil e catorze, de catorze de 

outubro.------------------------------------ 

PORTARIA número trezentos e vinte e um barra dois mil e quinze, publicada 

no Diário da República número cento e noventa e dois, Série I, de um de 

outubro, do Ministério da Defesa Nacional, que aprova o Regulamento de 

Uniformes do Nadador-Salvador Profissional e revoga a Portaria número 

duzentos e cinquenta e sete barra dois mil e quinze, de vinte e um de 

agosto---------------------------------- 

DECRETO-LEI número duzentos e catorze G barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e noventa e três, Terceiro 

Suplemento, Série I, de dois de outubro, do Ministério da Justiça, que no 

uso da autorização legislativa concedida pela Lei número cem barra dois 

mil e quinze, de dezanove de agosto, revê o Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos, o Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, o Código dos Contratos Públicos, o Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, a Lei de Participação Procedimental e de 

Ação Popular, o Regime Jurídico da Tutela Administrativa, a Lei de Acesso 

aos Documentos Administrativos e a Lei de Acesso à Informação sobre 

Ambiente.---------------- 

DECRETO-LEI número duzentos e vinte e quatro barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número cento e noventa e oito, Série I, 

de nove de outubro, do Ministério da Administração Interna, que procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei número duzentos e vinte barra dois mil e 
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oito, de doze de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança 

contra incêndio em edifícios.- 

DECRETO-LEI número duzentos e quarenta e dois barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número duzentos e dois, Série I, de 

quinze de outubro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei número cento e 

quarenta e dois barra dois mil e oito, de vinte e quatro de julho, que aprova 

o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade.------

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

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL número novecentos e quarenta e 

nove barra dois mil e quinze, publicada no Diário da República número 

duzentos e sete, Série I, de vinte e dois de outubro, do Tribunal 

Constitucional, que Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória 

geral, das normas que conferem aos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da administração pública legitimidade para 

celebrar e assinar acordos coletivos de empregador público, no âmbito da 

administração autárquica, resultantes do artigo trezentos e sessenta e 

quatro, número três, alínea b), e do número seis, da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei número trinta e cinco 

barra dois mil e catorze de vinte de junho.-------------- 

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 – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– REDE REGIONAL DE PARCERIAS AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 

SOCIAL – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO: – Foi apresentado o email datado 

vinte e um de outubro do corrente ano, enviando cópia da Declaração de 

Compromisso relativo à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social, celebrado em oito de julho do 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a Declaração de 

Compromisso relativo à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social, celebrado em oito de julho do 

corrente ano.- ------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – PROJETOS INTERMUNICIPAIS A FINANCIAR PELOS MUNICIPIOS – 
ENVIO DE PROPOSTAS: – Foi apresentado o email datado vinte de outubro do 
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corrente ano, enviando propostas apresentadas na reunião ordinária do 

passado dia doze de outubro, no âmbito dos projetos intermunicipais a 

financiar pelos municípios pertencentes à AMAL, designadamente: -- ---- 

-Rede de apoio ao desenvolvimento, valor por município (mil quinhentos e 

trinta e sete euros e cinquenta cêntimos);-- ---------------------  

-PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos, 

valor por município (dois mil euros);-- -------------------------  

-Planos de Mobilidade e Transporte Intermunicipais, valor por município 

(seis mil cento e vinte e sete euros);-- -------------------------  

-Plano de Capacitação da Administração Local, valor por município 

(quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos);-- ----  

-Mais Partilha, valor por município (mil novecentos e trinta e seis euros e 

trinta e um cêntimos);-- -----------------------------------  

-ALI+ Administração Local Inteligente – Cooperação Transfronteiriça, valor 

por município (mil quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos);-- -------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação do 

município nos referidos projetos na importância para cada um referido.- 

UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – 
ENCERRAMENTO DA VALÊNCIA DE CENTRO DE DIA: – Foi apresentado oficio 

número duzentos e cinco, datado de vinte e três de julho do corrente ano, 

informando que a Valência do Centro de Dia, da Santa Casa da 

Misericórdia de Aljezur, encerrou no dia trinta de junho do corrente ano, 

tendo os dois utentes que a frequentavam sido integrados no SAD de 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – MENSALIDADES 

DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA UNIDADE DE LONGA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE ALJEZUR, PARA O ANO DE DOIS MIL E QUINZE/ DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o ofício número trezentos e onze, datado de dois de outubro 

do corrente ano, enviando Plano Financeiro de pagamentos do empréstimo 

bancário da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur para o 

ano de dois mil e quinze dois mil e dezasseis.- -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade continuar a suportar os encargos 

com o empréstimo contraído por aquela IPSS para construção da Unidade 

de Cuidados Continuados e tomou conhecimento do Plano Financeiro 
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remetido por aquela Instituição, relativamente aos encargos com a referida 

prestação. --------------------------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – 
CONFERENCIA DA NOSSA SENHORA D´ALVA – ENCONTRO REGIONAL DAS 

CONFERENCIAS VICENTINAS – PEDIDO DE SUBSIDIO: – Foi apresentada a carta 

datada de seis de outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 

apoio financeiro no montante de mil e quinhentos euros, destinado a fazer 

face a despesas inerentes à organização do evento, nomeadamente 

refeições, animação, bem como a cedência do Espaço Multiusos de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribui um apoio financeiro no valor 

de mil euros.- ------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – TAIPAS – COOPERATIVA PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CONCELHO DE ODEMIRA – PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO DO GABINETE DE APOIO À VITIMA E AO AGRESSOR (GAVA)NO 

CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o email, datado de quinze de 

setembro do corrente ano, enviando proposta de intervenção do Gabinete 

de Apoio à Vitima e ao Agressor no concelho de Aljezur.- -----------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de aprovar a 

parceria com a Associação a TAIPA, no âmbito do gabinete de apoio à 

vítima e ao agressor no concelho de Aljezur.- --------------------  
PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA 

ARRIFANA E COSTA VICENTINA – PEDIDO DE APOIO PARA PINTURA DAS 

ARRECADAÇÕES: – Foi apresentado a carta datada de sete de outubro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro no montante 

de mil e duzentos euros, destinado a fazer face a despesas com a pintura 

das arrecadações.- --------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba solicitada, no 

montante de mil e duzentos euros.- ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTIMÃO – ENVIO DE 

MOÇÃO DE APOIO AOS REFUGIADOS: – Foi apresentado o ofício datado de 

cinco de outubro do corrente ano, enviando cópia da Moção aprovada em 

sessão do passado dia trinta de setembro, acerca do Apoio aos 

Refugiados.- -------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 

PORTUGUESES – ENVIO DE OFICIO DIRIGIDO AO CHEFE DE GABINETE DE SUA 

EXCELÊNCIA O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA, SOBRE 
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A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DISTRITAIS DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 

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

enviando cópia do oficio dirigido ao Chefe de Gabinete de Sua Excelência 

o Secretário de Estado da Administração Interna sobre a composição das 

Comissões Distritais de Proteção Civil.- ------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – RESPOSTA DO GOVERNO À PERGUNTA DO PCP SOBRE A 

SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS NA ÁREA DA TOXICODEPENDÊNCIA E DO 

ALCOOLISMO NA REGIÃO DO ALGARVE: - Foi apresentado o email datado de 

vinte e um de outubro do corrente ano, enviando cópia de resposta do 

Governo à pergunta sobre a situação dos Serviços públicos na área da 

toxicodependência e do alcoolismo na Região do Algarve. -----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL LUCINDA ANINO 

– PEDIDO DE APOIO: - Foi apresentado o ofício número quatrocentos e 

noventa e seis datado de nove de outubro do corrente ano, solicitando o 

apoio do município, no transporte de Vanessa Ribeiro, residente em 

Odeceixe e utente do Centro de Assistência Social Lucinda Anino, do seu 

local de residência até Aljezur.--------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, assumir o pagamento integral do 

passe entre Odeceixe/Aljezur/Odeceixe, devendo a instituição 

compatibilizar os respetivos horários. O apoio ora aprovado deve ser 

calculado por essa instituição e solicitado a esta Autarquia o reembolso 

mensal, com a apresentação de documentação comprovativa.- --------   

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar o presente apoio a partir de 

um de novembro do ano em curso e até final do ano de dois mil e 

dezasseis.- --------------------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL – AGOSTO/OUTUBRO DE DOIS MIL E CATORZE:  

Foi apresentado em dezanove de outubro do corrente ano, o relatório e 

respetivas folhas de obra, referente ao período de agosto a outubro de dois 

mil e catorze. -----------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de mil seiscentos e dezoito 

euros e setenta e dois cêntimos.---------------------------- 
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UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE MAPAS 

REFERENTES A SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: - Foi apresentado o email, 

datado de cinco de outubro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao mês de setembro 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 – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O “CABAZ OFERTA”, 
COM PRODUTOS TRADICIONAIS DO CONCELHO, PARA OFERTA A 

PESSOAS/ENTIDADES, NO DECORRER DO FESTIVAL DA BATATA DOCE DE 

ALJEZUR: – Foi presente a informação número dois mil seiscentos e 

sessenta e cinco, da Divisão de Desenvolvimento Economico e 

Planeamento, propondo à semelhança dos anos anteriores, a oferta de um 

“cabaz oferta”, com produtos tradicionais, indicando a mesma os bens e 
quantidades a oferecer a pessoas/entidades que visitam o Festival da 

Batata-Doce de Aljezur, o qual no presente ano decorrerá nos dias vinte e 

sete a vinte e nove de novembro.- ----------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil seiscentos e 

sessenta e cinco, da Divisão de Desenvolvimento Economico e 

Planeamento, datada de doze de junho de dois mil e quinze e da 

informação número cinco mil trezentos e trinta e dois, do Serviço de 

Contratação Pública da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir “cabaz oferta” com produtos 
tradicionais para oferta a pessoas/entidades que visitam o Festival da 

Batata-Doce de Aljezur.- ----------------------------------    
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALUGUER DE 

EQUIPAMENTOS DE SOM, IMAGEM E ANUMAÇÃO – FESTIVAL DA BATATA DOCE 

DE ALJEZUR- DOIS MIL E QUINZE: - A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da ordem de trabalhos.- ----------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – ALMOÇO DE NATAL E OFERTA DE NATAL - 

PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice – Presidente da Câmara foi apresentada a 

proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
PROPOSTA --------------------------------------------  

ALMOÇO DE NATAL E OFERTA DE NATAL ----------------------------  
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É chegada mais uma época natalícia, época de confraternização familiar, 

que nos leva a reunir as pessoas que fazem parte da nossa família, quer a 

nível particular quer a nível profissional.------------  

Assim sendo, proponho que o Município ofereça uma prenda de Natal, 

constituída, por bacalhau e azeite, a todos os trabalhadores do Município 

de Aljezur, os estagiários, trabalhadores ao abrigo dos Programas 

Ocupacionais do IEFP e PROTEL, para cerca de duzentas e dez pessoas, 

com um custo estimado, de três mil e quinhentos euros, mais IVA à taxa 

legal;------------------------------- 

- Mais proponho que no dia dezoito de dezembro, pelas treze horas, seja 

realizado um Almoço de Natal, com todos os trabalhadores do Município de 

Aljezur, Executivo Municipal, os estagiários, os trabalhadores ao abrigo 

dos Programas Ocupacionais do IEFP e PROTEL), para cerca de duzentas 

e dez pessoas, com um custo estimado, de sete mil euros, mais IVA à taxa 

legal.-------------- 

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

UM PONTO SEIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA: ------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – FRANCESCO FASSON – ROTURA NO SISTEMA PRIVADO 

DE ABASTECIMENTO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

efetuado no dia dezanove de outubro do corrente ano, na aplicação 

informática MGD, o qual determinou a emissão de nota de crédito no 

montante total de trezentos e noventa e cinco euros e vinte e cinco 

cêntimos, referente a consumo de água (trezentos e cinquenta e quatro 

euros e trinta cêntimos), IVA (vinte e um euros e vinte e seis cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (dezanove euros e sessenta e nove cêntimos), de 

acordo com os cálculos em anexo à citada informação, nos termos do 

número cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo 

sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. -  

UM PONTO SEIS PONTO DOIS – MARIA LUÍSA ROMÃO ALVES CATARINO – ROTURA NO 

SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, efetuado no dia dezanove de outubro do corrente 

ano, na aplicação informática MGD, o qual determinou a emissão de nota 

de crédito no montante total de mil quatrocentos e um euros e dez 

cêntimos, referente a consumo de água (mil duzentos e quarenta e cinco 

euros e sessenta e três cêntimos), IVA (setenta e quatro euros e setenta e 
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quatro cêntimos) e resíduos sólidos variável (oitenta euros e setenta e três 

cêntimos), de acordo com os cálculos em anexo à citada informação, nos 

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

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

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

UM PONTO SEIS PONTO TRÊS – KARL DIETER BEGERE – ROTURA NO SISTEMA 

PRIVADO DE ABASTECIMENTO – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, efetuado no dia dezanove de outubro do corrente ano, na 

aplicação informática MGD, o qual determinou a emissão de nota de 

crédito no montante total de quatro mil duzentos e vinte e três euros e 

sessenta cêntimos, referente a consumo de água (três mil setecentos e 

noventa e cinco euros e quinze cêntimos), IVA (duzentos e vinte e sete 

euros e setenta e um cêntimos) e resíduos sólidos variável (duzentos euros 

e setenta e quatro cêntimos), de acordo com os cálculos em anexo à citada 

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

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

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

UM PONTO SETE – ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALJEZUR E 

A ASSOCIAÇÃO ROTA VICENTINA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar as cláusulas do Acordo de Colaboração entre o Municipio de 

Aljezur e a Associação Rota Vicentina, no âmbito Projeto “Rota Vicentina”, 
cujos documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos à 

presente ata. ------------------------------ 

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA VINTE E SEIS DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, do qual a 

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

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  

UM PONTO UM – ANTÓNIO PACHECO ALVELOS – PEDIDO DE CERTIDÃO EM COMO A 

CÂMARA MUNICIPAL NÃO PRETENDE EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA, DO 

PRÉDIO DESIGNADO POR LOTE NÚMERO ONZE, SITO EM CERCA DO ARNEIRO - 

CARRAPATEIRA: – Foi apresentado o requerimento datado de quinze de 

outubro do corrente ano, solicitando certidão em como a Câmara Municipal 
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não pretende exercer o direito de preferência, sobre o prédio urbano 

designado por Lote número onze, sito em Cerca do Arneiro, Carrapateira, 

na freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, inscrito na matriz sob o 

artigo setecentos e cinquenta e oito e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número cento e quarenta e oito, que tem como 

titular António Pacheco Alvelos, o qual vai ser vendido pelo preço de 

cinquenta e um mil euros. ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que este Município não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o mencionado prédio.-- 
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  

DOIS PONTO UM – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESTRUTURA DO 

RESERVATÓRIO DO VALE DA TELHA - ALJEZUR: – No âmbito da informação 

número cinco mil quinhentos e seis, datada de vinte e dois de outubro do 

corrente ano, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 

a Câmara Municipal de Aljezur, deliberou por unanimidade, ratificar o 

despacho do senhor Presidente da Câmara de autorização da despesa 

correspondente à presente empreitada no valor de cento e quarenta e nove 

mil setecentos e vinte e seis euros e setenta cêntimos, contudo 

acrescenta-se que o valor da adjudicação situa-se no limiar da 

competência do Presidente da Câmara.- ------------------------  

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

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

MIL E DEZASSEIS: ----------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – LEAH MARIA OLIVEIRA COSTA – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO-EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

cinco mil cento e setenta e dois, datada de sete de outubro do corrente 

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

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Leah Maria 

Oliveira Costa. ------------------------------------------  

UM PONTO UM PONTO DOIS – OMAR BAÇO RODRIGUES - CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO-EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

cinco mil duzentos e catorze, datada de oito de outubro do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno Omar Baço 

Rodrigues. ---------------------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que 

poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do 

artigo cento e vinte e um do Código do Procedimento Administrativo. ----  
UM PONTO UM PONTO TRÊS – LUCAS VAN DER ZANDEN ROSA - CANDIDATURA A 

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

número cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois, datada de vinte de 

outubro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, 

ao aluno Lucas Van Der Zanden Rosa. -------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que 

poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do 

artigo cento e vinte e um do Código do Procedimento Administrativo. ----  
UM PONTO UM PONTO QUATRO – EMMA JACINTO KOGLER - CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO-EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

cinco mil quatrocentos e sessenta e seis, datada de vinte e um de outubro 

do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à 

aluna Emma Jacinto Kogler. --------------------------------  

UM PONTO UM PONTO CINCO – LARA FILIPA OLIVEIRA COSTA - CANDIDATURA A 

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

número cinco mil cento e setenta e um, datada de sete outubro do corrente 

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

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Lara Filipa 

Oliveira Costa. ------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 

MUNÍCEPES CARENCIADOS: ----------------------------------  
UM PONTO DOIS PONTO UM – FLORENTINO FRANCISCO ALVES – APRESENTAÇÃO DE 

NOVO ORÇAMENTO: – Sem prejuízo da informação número cinco mil 

quatrocentos e cinquenta e um, datada de vinte de outubro do corrente 

ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, atendendo ao facto 

do munícipe ter entendido que poderia iniciar as obras logo após a 

celebração do contrato sem a apresentação prévia do orçamento solicitado, 

para analise dos Serviços Técnicos, e acordo com o Regulamento;------

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

Atendendo a que as obras já se encontram concluídas, bem como ao facto 

de não estarem em causa alterações aos valores já deliberados em reunião 

de dez de fevereiro de dois mil e quinze, A Câmara delibera, por 
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unanimidade a concessão do apoio em causa, no valor já anteriormente 

deliberado.- -------------------------------------------   
UM PONTO TRÊS – REVISÃO DE PROTOCOLO COM A NECI – NÚCLEO 

ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO INCLUSO - PROPOSTA: - Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a proposta de Acordo a celebrar 

entre o Municipio de Aljezur e a NECI – Núcleo Especializado para o 

Cidadão incluso, no âmbito do apoio a prestar pelo Municipio de Aljezur à 

NECI, para o funcionamento da resposta socio educativa de intervenção 

precoce na Infância, cujos documentos, depois de devidamente rubricados 

ficam apensos à presente ata. ------------A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a revisão do protocolo com a NECI – Núcleo 

Especializado para o Cidadão incluso, de acordo com a minuta de 

proposta, considerando-se revogado o vigente até à data, no âmbito da 

intervenção precoce de infância. -------------- 

UM PONTO QUATRO – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D´ALVA - RELATÓRIO: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem 

de trabalhos.- ------------------------------------------  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ESCOLA SECUNDÁRIA GIL EANES – TRANSPORTES ESCOLARES – 
DAVID CUSTÓDIO: – Foi apresentado o email datado de dois de outubro do 

corrente ano, enviando mapa da inscrição efetuada para os transportes 

dois mil e quinze dois mil e dezasseis, informando que o aluno David 

Manuel Alves Custódio, não se encontra matriculado, mas sim como 

assistente a duas disciplinas na Escola Secundária Gil Eanes.- -------  

Não obstante a informação prestada na aplicação informática MGD, em oito 

de outubro do corrente ano, do Chefe de Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara, conhecendo a situação 

socioeconómica da família, que corporiza a necessidade do apoio, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar a partir de um de 

novembro e até o final do ano letivo, em cinquenta por cento do custo do 

passe escolar do referido aluno .-------------------  

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 
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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 trinta 

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, 
 

_____________________________ 

 

 

 


