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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 11/16 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  20 de abril de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.45 horas  

Aprovada em:  26 de abril de 2016 
 

   
 

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 

Vítor 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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Ordem do Dia 
 

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

UM – ÁGUA E SANEAMENTO: ----------------------------------  
UM PONTO UM – MÁRIO FERREIRA DA MAIA – ROTURA NO ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR G – LOTE OITENTA E SEIS – RATIFICAÇÃO: – A 

Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, efetuado no dia catorze de abril do corrente ano, na 

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

crédito do montante total de cento e vinte e seis euros e quinze cêntimos, 

referente a consumo de água (cento e três euros e sessenta e um 

cêntimos), IVA (seis euros e vinte e um cêntimos) e resíduos sólidos 

variáveis (dezasseis euros e trinta e três cêntimos), referente ao 

processamento do mês de março de dois mil e dezasseis, 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 DOIS – KASPER PIETER JOHANNES VAN NULAND – ROTURA NO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR D – LOTE CENTO E 

NOVENTA E CINCO – RESTITUIÇÃO DE VALOR: – Face ao teor constante na 

informação número dois mil quatrocentos e oitenta e quatro, datada de oito 

de abril do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir o montante total de duzentos e sessenta e um euros 

e dois cêntimos, referente a consumo de água (duzentos e vinte e seis 

euros e quatro cêntimos), IVA (treze euros e cinquenta e seis cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (vinte e um euros e quarenta e dois cêntimos), 

referente ao processamento do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, 

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 TRÊS – KENNETH WILLIAM HARRIS – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR G – LOTE CENTO E 

CINQUENTA E NOVE – RESTITUIÇÃO DE VALOR: – Face ao teor constante na 

informação número dois mil e seiscentos, datada de treze de abril do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 

de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante total de novecentos e sessenta e oito euros e quinze cêntimos, 
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referente a consumo de água (oitocentos e sessenta e sete euros e trinta e 

quatro cêntimos), IVA (cinquenta e dois euros e quatro cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (quarenta e oito euros e setenta e sete cêntimos), 

referente ao processamento do mês de fevereiro de dois mil e dezasseis, 

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 QUATRO – KENNETH WILLIAM HARRIS – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR G – LOTE CENTO E 

CINQUENTA E NOVE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 

catorze de abril do corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual 

determinou a emissão de nota de crédito do montante total de mil 

setecentos e quarenta e nove euros e trinta e um cêntimos, referente a 

consumo de água (mil quinhentos e setenta e dois euros e setenta e sete 

cêntimos), IVA (noventa e quatro euros e trinta e seis cêntimos) e resíduos 

sólidos variáveis (oitenta e dois euros e dezoito cêntimos), referente ao 

processamento do mês de março de dois mil e dezasseis, 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. -  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DOIS MIL E 

QUINZE: – Foram apresentados os documentos referentes à Prestação de 

Contas e Relatório de Gestão do ano de dois mil e quinze, do Município de 

Aljezur, a fim de serem aprovados pela Câmara Municipal e submetidos à 

apreciação da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea i), do 

número um, do artigo trigésimo terceiro, conjugado com a alínea e), do 

número dois, do artigo vigésimo quinto, ambos do anexo primeiro, 

aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro. -------------------------------------------  

Acompanham os documentos de Prestação de Contas e Relatório de 

Gestão, a Declaração emitida nos termos do artigo décimo quinto, da Lei 

número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, alterada Lei 

número vinte e dois barra dois mil e quinze, de dezassete de março 

(Declaração dos compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos 

em atraso), assim como o parecer do Revisor Oficial de Contas do 
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Município referente aos documentos de Prestação de Contas de dois mil e 

quinze. -----------------------------------------------  

Depois de analisados os respetivos documentos, os quais estão elaborados 

em conformidade com o POCAL, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, aprovar os Documentos de 

Prestações de Contas e Relatório de Gestão do ano de dois mil e quinze, 

da Câmara Municipal de Aljezur, os quais serão devidamente arquivados 

em pasta própria, estando disponíveis para consulta, quando tal for 

solicitado e submeter os mesmos à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal de Aljezur. -------------------------------------  

A Câmara deliberou ainda, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador Vitor Vicente, propor à Assembleia Municipal, de acordo com o 

estipulado no ponto dois ponto sete ponto três do POCAL que, a aplicação 

do Resultado Liquido do Exercício, cujo valor é, de seiscentos e oito mil 

quinhentos e sessenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos, pelo que 

propomos que o mesmo seja transferido para a Conta de Resultados 

Transitados. --------------------------------------------  

Mais foi, pela Câmara Municipal, tomado conhecimento da Declaração 

emitida nos termos do artigo décimo quinto, da Lei número oito barra dois 

mil e doze, de vinte e um de fevereiro, alterada Lei número vinte e dois 

barra dois mil e quinze, de dezassete de março (Declaração dos 

compromissos plurianuais, pagamentos e recebimentos em atraso), assim 

como o parecer do Revisor Oficial de Contas do Município, referente aos 

documentos de Prestação de Contas de dois mil e quinze. -----------  
DOIS PONTO DOIS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PPI – PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a primeira revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de 

Investimentos – PPI para o ano dois mil e dezasseis, cujos documentos 

depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria e 

submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. ----------  

TRÊS – RECURSOS HUMANOS ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 

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

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

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE DOIS MIL E DEZASSEIS --------------  

Considerando que: ---------------------------------------  
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UM – O mapa de pessoal é um instrumento de planeamento da gestão de 

recursos humanos, materializando a previsão do número de trabalhadores, 

por posto de trabalho, que se prevê serem necessários, para anualmente, 

concretizar a realização das atividades dos serviços, dentro das atribuições 

dos órgãos do município e das estratégias por este previamente definidas, 

caracterizados em função da atribuição, competência ou atividade que o 

seu ocupante se destina a cumprir ou a executar; do cargo ou carreira e 

categoria que lhes correspondam e dentro de cada carreira e, ou categoria, 

quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de 

que o seu ocupante deva ser titular; ---------------------------  

DOIS – O mapa de pessoal assume um caráter dinâmico, na medida em que 

é possível a alteração do mesmo sempre que se julgue necessário, por 

forma a dar resposta célere, eficiente e eficaz, às necessidades da gestão 

municipal, que se quer igualmente dinâmica; ---------------------  

TRÊS – Os mapas de pessoal são aprovados, mantidos e alterados, nos 

termos do artigo três, do Decreto-Lei número duzentos e nove barra dois 

mil e nove, de três de setembro, pela Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal; -------------------------------------  

QUATRO – Na vigência do orçamento de Estado para dois mil e quinze, não 

era possível ao Município aumentar a despesa com o recrutamento de 

trabalhadores, nem nos cinco anos que o antecederam, independentemente 

da necessidade do Município, para o cumprimento das suas atribuições e 

competências e que nesse período se registou a saída de vários 

trabalhadores; ------------------------------------------  

CINCO – No período atrás referido novas atribuições, competências, 

responsabilidades e exigências foram cometidas aos Municípios, para as 

quais, sem um mapa de pessoal minimamente dotado e qualificado, não é 

possível o Município responder com eficácia, eficiência e qualidade, 

nomeadamente em áreas sensíveis como a educação, apoio social, limpeza 

urbana e desenvolvimento social; -----------------------------  

SEIS – Pelas novas dinâmicas da sociedade e a escassez de recursos 

humanos, se deve recorrer a políticas de gestão de recursos humanos, 

onde se insere a mobilidade interna de trabalhadores, para uma melhor 

resposta às novas exigências, o que fizemos; --------------------  

SETE – O mapa de pessoal para dois mil e dezasseis foi aprovado em 

quinze de dezembro de dois mil e quinze, ainda na vigência do Orçamento 

de Estado de dois mil e quinze, no qual, independentemente das 
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necessidades de pessoal e que à altura já estavam identificadas, nos era 

vedado o recrutamento de novos trabalhadores; -------------------  

OITO – Com a entrada em vigor do Orçamento Geral do Estado para o ano 

de dois mil e dezasseis, as Autarquias Locais podem proceder ao 

recrutamento de trabalhadores, respeitando as regras impostas pelo artigo 

trinta e dois, do referido diploma, entre outras, desde que cumprindo as 

regras de equilíbrio orçamental e cumprimento dos limites de 

endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das respetivas 

finanças locais, o que acontece no caso concreto do Município de Aljezur.  

NOVE – Atendendo à constatação de que os recursos humanos que 

dispomos são insuficientes para a concretização da estratégia delineada 

pelo Município para o corrente ano e que existem carências de pessoal 

para a execução de atividades de caráter permanente, atribuídas às 

diversas unidades orgânicas; --------------------------------  

DEZ – Foi utilizado o instrumento de gestão de mobilidade interna de 

trabalhadores, o qual não tinha ainda sido refletido no mapa de pessoal; -  

ONZE – O mapa de pessoal deve conter também o comandante operacional 

municipal nomeado em regime de comissão de serviço. -------------  

DOZE – Os custos a suportar com os recrutamentos ora propostos, se 

encontram devidamente orçamentados pela primeira revisão Orçamento 

agora aprovado. -----------------------------------------  

Assim sendo, nos termos do artigo três, do Decreto-Lei número duzentos e 

nove barra dois mil e nove, de três de setembro, conjugado com o artigo 

vinte e nove, da Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte 

de junho, propõe-se à Câmara Municipal a aprovação da proposta da 

primeira alteração ao mapa de pessoal para dois mil e dezasseis de acordo 

com os documentos que se juntam, constituídos pelo anexo I e anexo II, 

que fazem parte integrante da presente proposta, para posterior submissão 

à Assembleia Municipal para aprovação, no uso da sua competência 

própria, conforme conferida pela alínea o) do número um, do artigo vinte e 

cinco, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, a qual, uma vez aprovada, constituirá o Mapa de Pessoal do 

Município de Aljezur para o ano dois mil e dezasseis. ---------------  

QUADRO COM AS CATEGORIAS/CARREIRAS, POSTOS DE TRABALHO E FUNÇÕES, POR 

UNIDADE ORGÂNICA A RECRUTAR: -------------------------------  

SERVIÇO DE MÉDICO VETERINÁRIO ------------------------------  

Categoria/carreira – Técnico Superior --------------------------  
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Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função - Inspecionar e fiscalizar todas as áreas relacionadas 

com a higiene pública veterinária;- Promover ações de informação e 

sensibilização relacionadas com o sector hígio-sanitário; ------------  

- Participar e executar campanhas de saneamento ou profilaxia 

obrigatórias ou outras consideradas necessárias; ------------------  

- Emitir pareceres e/ou informações relacionadas com o sector; -------  

- Realizar outras atividades conexas no âmbito do Sector. -----------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS -------------------  

Categoria – Técnico Superior --------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Efetuar os registos devidos e manter atualizado todo o 

património municipal; assegurar a elaboração do inventário patrimonial 

anual do Município; --------------------------------------  

- Elaborar informações diversas de apoio à gestão do património 

municipal; - Efetuar registos da receita, da despesa e emitir documentos 

de despesa; --------------------------------------------  

- Executar outras atividades de apoio geral ou especializado no âmbito da 

gestão financeira e patrimonial. ------------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho a termo certo.  

Categoria – Assistente Técnico -------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Apoiar os utilizadores finais na operação dos 

equipamentos, no diagnóstico e resolução dos respetivos problemas; 

Manutenção do equipamento informático, garantido o seu normal 

funcionamento; ------------------------------------------  

- Colaborar na divulgação de normas de utilização e apoio aos utilizadores 

dos sistemas, aplicações instaladas. ---------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho a termo certo.  

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E URBANISMO --------------------  

Categoria – Assistente Técnico -------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Executar toda a tramitação administrativa de emissão de 

alvarás e de outras licenças e efetuar a liquidação das respetivas taxas; -  

- Executar outras atividades de apoio geral do departamento. ---------  
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Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Conduzir viaturas ligeiras ou pesadas, máquinas  de 

movimentação de terras ou gruas, manobrando todos os sistemas 

hidráulicos ou mecânicos complementares das mesmas; -------------  

- Efetuar quando necessário operações de carga e descarga; ---------  

- Efetuar todos os registos relacionados com as viaturas e superiormente 

determinado; -------------------------------------------  

- Executar tarefas de apoio elementares e responsável pela manutenção 

das viaturas adstritas. -------------------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Cinco -----------------------------  

Atividade/função – Executar funções de carácter manual relacionadas com 

remoção de lixos e equiparados, de limpeza de ruas, sargetas, extirpação 

de ervas e outras similares; ---------------------------------  

- Executar outras tarefas de apoio elementares de carácter manual 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços. -------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Dois ------------------------------  

Atividade/função – Executar tarefas de carater manual de alvenaria, reboco 

de muros e outras estruturas, assim como, de outros trabalhos similares ou 

conexos; ----------------------------------------------  

- Executar outras tarefas de apoio elementares de carácter manual 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços. -------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO -------------  

Categoria – Técnico Superior --------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  
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Atividade/função – Executar e colaborar na elaboração de estudos, projetos 

e candidaturas que visem a dinamização e o desenvolvimento da 

económica na área do município; -----------------------------  

- Colaborar no planeamento e propor a organização de feiras e exposições 

ligadas à atividade económica agrícola; ------------------------  

- Promover e incentivar a mostra de produtos locais; ---------------  

- Organizar e propor outras atividades de apoio geral relacionadas com 

atividades económicas; ------------------------------------  

- Organizar outras atividades relacionadas com a divisão. -----------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Técnico Superior --------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Efetuar  atendimento, visitas domiciliárias e 

acompanhamento de utentes da Ação Social; ---------------------  

- Elaborar Relatórios Sociais de indivíduos e famílias; --------------  

- Tratar de assuntos relacionados com o processo de emissão do Cartão 

Social do Município e do Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições 

de Habitação de Munícipes Carenciados (realização de visitas 

domiciliárias); ------------------------------------------  

- Planear, elaborar e acompanhar estudos/projetos diversos na área 

social; ------------------------------------------------  

- Gerir o parque de habitação Social. --------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Técnico -------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Efetuar o atendimento geral do público;------------  

- Emitir guias de receita/faturas referente à cobrança de taxas, licenças e 

prestação de serviços de domínios da competência da divisão; --------  

- Executar tarefas administrativas de caráter geral, assim como executar 

outras atividades de apoio geral da divisão. ----------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Técnico -------------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  
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Atividade/função – Colaborar na organização dos museus, nos trabalhos de 

conservação e limpeza das respetivas peças; --------------------  

- Receber, acompanhar os visitantes e prestar as informações devidas no 

Museu do Mar e da Terra da Carrapateira; ----------------------  

- Participar no planeamento e organização das atividades do museu; ----  

- Assegurar as demais funções administrativas inerentes ao setor, que lhe 

sejam distribuídas. ---------------------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Executar funções de carácter manual relacionadas com 

a limpeza dos mercados municipais procedendo à abertura e fecho dos 

respetivos edifícios; --------------------------------------  

- Zelar pela conservação dos equipamentos aí instalados; -----------  

- Executar outras tarefas de apoio elementares de carácter manual 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços. -------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Quatro -----------------------------  

Atividade/função – Colaborar com os docentes no acompanhamento dos 

alunos entre e durante as atividades letivas; ---------------------  

- Limpar e arrumar as instalações da escola à sua responsabilidade, 

zelando pela sua conservação; ------------------------------  

- Controlar o acesso de pessoas estranhas às instalações dos respetivos 

estabelecimentos; ----------------------------------------  

- Zelar pela segurança das crianças durante os transportes escolares; ---   

- Assegurar outras atividades elementares de apoio. ---------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Promover o desenvolvimento do nível cultural, 

nomeadamente através de associações e projetos de animação 

sociocultural; -------------------------------------------  

- Dinamização de atividades no Espaço +; ----------------------  
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- Programação da agenda cultural do município; ------------------  

- Apresentação de proposta de calendário de exposições e outros eventos 

culturais a realizar anualmente pelo município; -------------------  

- Organização e realização de exposições, de leituras e palestras e 

workshops; --------------------------------------------  

- Realização de outras tarefas relacionadas com o sector. -----------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Um -------------------------------  

Atividade/função – Conduzir viaturas ligeiras ou pesadas, manobrando 

todos os sistemas hidráulicos ou mecânicos complementares das mesmas;  

- Assegurar o transporte de alunos de e para os estabelecimentos 

escolares, de outros passageiros quando autorizado superiormente, 

assegurando o cumprimento das normas legais em vigor; ------------  

- Efetuar quando necessário operações de carga e descarga; ---------  

- Efetuar todos os registos relacionados com as viaturas e superiormente 

determinado; -------------------------------------------  

- Executar tarefas de apoio elementares e responsável pela manutenção 

das viaturas adstritas. -------------------------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Dois ------------------------------  

Atividade/função – Proceder à limpeza do pavilhão e piscina municipal ou 

de outras instalações, quando superiormente determinado; -----------  

- Executar outras tarefas de apoio elementares. ------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

Categoria – Assistente Operacional ----------------------------  

Nº de postos de trabalho – Dois ------------------------------  

Atividade/função – Cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e 

segurança, vigiando e zelando pela segurança dos utentes das piscinas 

municipais, prestando socorro a pessoas em dificuldade ou em risco de se 

afogarem; ---------------------------------------------  
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- Providenciar, quando necessário, no sentido de serem prestados os 

primeiros socorros aos utentes, promovendo o seu transporte para o 

estabelecimento hospitalar, quando a gravidade do caso assim o exija; --   

- Zelar pela conservação, tratamento e higiene das piscinas, instalações 

anexas e respetivo equipamento; -----------------------------  

- Proceder à abertura e encerramento de instalações desportivas e 

controlar a utilização das mesmas; ----------------------------  

- Realizar outras atividades de carater geral. --------------------  

Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado. ------------------------------------------  

QUADRO RESUMO DOS LUGARES A CRIAR: --------------------------  

Categoria/carreira/Número de lugares --------------------------  

– Técnicos Superiores – quatro -------------------------------  

– Assistentes Técnicos – quatro -------------------------------  

– Assistentes Operacionais – dezanove.” ------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, em cumprimento com o disposto no 

artigo três, do Decreto-Lei número duzentos e nove barra dois mil e nove, 

de três de setembro, conjugado com o número um, do artigo vinte e cinco, 

da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

propor à Assembleia Municipal, para aprovação, a primeira alteração ao 

Mapa de Pessoal para dois mil e dezasseis, cujo documento, depois de 

rubricado, constitui anexo à presente ata. -----------------------  
 

II – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, Saúde, 

Ação Social, Cultura, Educação, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------  

UM PONTO UM – DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE – 
PRODUÇÃO DE BATATA-DOCE LYRA: – Foi apresentado o email datado de 

onze de abril do corrente ano, enviando do documentação referente à 

proposta que visa a defesa da IGP e a qualidade da produção de Batata-

Doce “LYRA”. ------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de ação para a 

produção de Batata-Doce “LYRA”, a estabelecer com a Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Algarve, para o ano de dois mil e dezasseis. -  

PONTO DOIS – ASSOCIATIVISMO ---------------------------------  
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DOIS PONTO UM – APOIOS AO ASSOCIATIVISMO – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de novembro de dois mil e sete. -----------------  

A presente proposta resulta da apreciação de candidaturas entregues fora 

do prazo previsto em regulamento e da aceitação por parte desta Câmara 

dessas candidaturas e das razões que sustentam a entrega fora de prazo. 

Assim as atividades que foram melhor classificadas refletem a cedência de 

apoio financeiro e/ou apoios técnicos e logísticos, como ficará refletido nas 

fichas de candidatura. Perante o atrás exposto proponho que sejam 

aprovados os seguintes apoios: ------------------------------  
FABRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DE ALVA DE ALJEZUR ------------  

- Organizações festivas e eventos temáticos – Ao longo do ano surgem 

momentos diversos de manifestação de ordem festiva ou religiosa pelo que 

e visto não estarem estabelecidos em calendário mas sim agendados ao 

longo do ano é solicitado apoio logístico para a organização dos mesmos, 

a ser quantificado e solicitado pela entidade, mediante disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  

- Festa Nossa Senhora D´Alva – Propõe-se atribuição de apoio financeiro 

no valor de mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser quantificado e 

solicitado pela entidade, mediante disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRAGEM E VADIAÇÃO ----------------------  

- Organização festival de Capoeira – Atribuição de apoio logístico a ser 

quantificado e solicitado pela entidade, mediante disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  

- Aprendizagem com os mais velhos – Atribuição de apoio logístico a ser 

quantificado e solicitado pela entidade, mediante disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  
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CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR ----------------  

- Aquisição de impressora/fotocopiadora/scâner – Apoio monetário de 

oitocentos euros. ----------------------------------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 

Clubes/Associações que o aprovado representa a manifesta intenção de 

apoio ficando da responsabilidade da entidade promotora o pedido 

especifico para cada uma das atividades/necessidades aqui apresentadas. 

Esse pedido deverá ser formulado de forma clara, quantificando sempre os 

itens solicitados, descritivo da composição de elementos como 

aparelhagem sonora com a quantificação dos elementos necessários e 

área de palco, existência de cobertura etc. ----------------------  

Apela-se também que seja considerado o calendário já existente de 

organizações da responsabilidade do Município ou de outras entidades, 

que tenham efeito sobre o território de modo a não se sobreporem. -----   

Relembra-se ainda que as transferências de verbas só serão feitas após a 

comunicação da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamentado.” -----------------------------------------  

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

Não participou na votação do presente assunto, o Senhor Vereador António 

Carvalho, por fazer parte da comissão de análise das candidaturas. -----  

DOIS PONTO DOIS – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – I LOVE KIZOMBA/DOIS MIL 

E DEZASSEIS – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentada a carta 

datada de oito de março do corrente ano, solicitando a atribuição de um 

apoio financeiro, no montante de três mil euros, destinado a apoiar a 

realização do evento “I Love Kizomba/dois mil e dezasseis”. ----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor 

Presidente da Câmara relativamente à cedência da infraestrutura EMA, a 

título gratuito, bem como o apoio logístico solicitado. ---------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de mil e 

quinhentos euros, para a ação em causa, condicionada a sua atribuição à 

apresentação de relatório detalhado da mesma, cuja candidatura foi 

devidamente apreciada pela comissão de atribuição de apoios ao 

Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de 

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

Não participou na votação do presente assunto, o Senhor Vereador António 

Carvalho, por fazer parte da comissão de análise das candidaturas. -----  
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DOIS PONTO TRÊS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – FIT DAY DO SW E 

COSTA VICENTINA – PEDIDO DE COORGANIZAÇÃO – BENEFICIÁRIO – 
ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, 

por unanimidade, aceitar a candidatura do Clube Desportivo Odeceixense 

para a iniciativa primeiro “FIT Day do SW e Costa Vicentina”. ---------  

DOIS PONTO QUATRO – CÃOMINHADA – PARCEIROS – FARMÁCIA DE ALJEZUR – 
BENIFICIÁRIO – AEZA – ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

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

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

COORGANIZAÇÃO CÃOMINHADA --------------------------------  

Prosseguindo a implementação de uma pratica de desportiva acessível a 

todos e de hábitos saudáveis, tem vindo este Município a procurar trazer 

para a “rua” algumas atividades desportivas, bem como a definição de 
atividades que possam ser desenvolvidas pelos utentes sem que para isso 

seja necessária o cumprimento de planos específicos ou horários, que 

muitas vezes acabam por ser uma “desculpa” para não desenvolver 

atividade física. -----------------------------------------  

Assim pretende-se incutir e demonstrar que dispensando algum tempo 

diariamente, é possível optar por hábitos mais saudáveis valorizando 

alguma atividade física. ------------------------------------  

Para o efeito no próximo dia oito de maio propõem-se este município, sob 

concordância desta Câmara, realizar uma caminhada em parceria com 

duas entidades sendo elas a Farmácia de Aljezur e Associação Ecológica 

e Zoófila de Aljezur (AEZA). A primeira, propõe-se fazer gratuitamente 

alguns rastreios bem como trazer oferta de brindes aos participantes. No 

caso da segunda, terá uma participação ativa na monitorização e 

acompanhamentos dos cães, uma vez que a especificidade desta 

caminhada será o facto de ser aberta à participação dos “amigos de quatro 

patas”, caso os participantes queiram levar os seus ou na possibilidade de 
passear alguns dos presentes no canil. -------------------------  

A participação terá um custo simbólico e caso os participantes se sinto 

disponíveis para suporta-lo sem qualquer obrigatoriedade que se traduzirá 

 na entrega de bens consumíveis para os animais que se encontram sob os 

cuidados da AEZA no canil/gatil, na forma de comida, bens de higiene ou 

de prevenção contra parasitas. -------------------------------  
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Desta forma e caso a Câmara se digne aceitar a presente proposta 

competirá ao Município a responsabilidade na organização e agilização da 

caminhada a saber: --------------------------------------  

Definição dos percursos; -----------------------------------  

Eventual transporte dos participantes; --------------------------  

Definição do horário de transportes para os munícipes que queiram 

participar; ---------------------------------------------  

Elaboração de um folheto de divulgação da atividade; ---------------  

Comunicação aos Bombeiros Voluntários de Aljezur para o 

acompanhamento da marcha; --------------------------------  

Elaboração de um seguro, de acidentes pessoais, para os participantes; --  

Abastecimento (águas) e fruta a meio do percurso na quantidade de cento 

e cinquenta águas e vinte e cinco quilos de fruta preferencialmente 

laranjas; ----------------------------------------------  

Aquecimento para os participantes (aparelhagem + Monitor(a)); --------  

“Carro vassoura” para fazer o acompanhamento da prova; -----------  

Comunicação às entidades da realização da atividade. --------------  

Proponho assim que a Câmara aceite os termos da presente 

coorganização.” -----------------------------------------  

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

TRÊS – CULTURA -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – EDIÇÃO DE LIVRO DE POESIA DE POETAS DE ODECEIXE – 
FIXAÇÃO DO VALOR DO LIVRO: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 

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

LIVRO DE POESIA DE POETAS DE ODECEIXE INTITULADO “À DESCOBERTA DO 

SEIXE” - ----------------------------------------------  

Encontra-se pronto e entregue o livro de poesia de Poetas de Odeceixe, 

intitulado“À Descoberta do Seixe” -Poesia de Poetas de Odeceixe, sendo 

o mesmo para oferta e prestigiar as entidades e personalidades, que o 

Município entender, deve ser fixado um preço de venda ao público: -----  

– O preço de venda ao público será de cinco euros e cinquenta cêntimos, 

mais IVA, à taxa legal; ------------------------------------  

Assim irá apresentar-se ao público, no próximo dia trinta de abril de dois 

mil e dezasseis, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício da Junta 

de Freguesia de Odeceixe.” --------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

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 e 

cinco, 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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