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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 13/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  10 de maio de 2016 
Inicio:  09.00 horas   

Encerramento:  11.00 horas  

Aprovada em:  10 de maio 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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 

Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 

compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de oito de maio, a 

informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, devido a 

ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos termos dos 

art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará substituir pelo 

elemento seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana 

Maria Ferreira dos Santos. 
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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 unanimidade dos 

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

09.00 horas. 

 

   
 

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 ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de 

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

reunião ordinária de vinte e seis de abril de dois mil e dezasseis. ------  

Não participou na votação de aprovação da ata os Senhores Vereadores 

José Gonçalves e Ana Santos, por não terem estado presentes na reunião 

em causa. ---------------------------------------------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na terceira Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

quarta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na quarta 

Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e dezasseis. ----------  

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

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

DECRETO-LEI número dezoito barra dois mil e dezasseis, publicado no 

Diário da República número setenta e dois, Série I, de treze de abril, do 

Ministério das Finanças, que estabelece as normas de execução do 

Orçamento de Estado para dois mil e dezasseis. ------------------  
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RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número sessenta e dois barra 

dois mil e dezasseis, publicado no Diário da República número setenta e 

quatro, Série I, de quinze de abril, da Assembleia da República, sobre a 

constituição de uma comissão eventual para o reforço da transparência no 

exercício de funções públicas. -------------------------------  
UM PONTO QUATRO – PROTOCOLO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS PRAIAS/DOIS 

MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. -----------------  

UM PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 
EXPOSIÇÃO ESTÁTICA NA APRESENTAÇÃO DO DECIF/DOIS MIL E DEZASSEIS – 
AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o ofício número onze mil novecentos e 

quarenta e sete, datado de vinte e um de abril do corrente ano, procedendo 

ao agradecimento relativamente à forma como decorreu a exposição 

estática na apresentação do DECIF/dois mil e dezasseis. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – FREGUESIA DE SANTA LUZIA – TAVIRA – ENVIO DE 

MOÇÃO SOBRE PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de três de maio do corrente 

ano, enviando cópia de Moção sobre Prospeção e Exploração de 

Hidrocarbonetos no Algarve. --------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE CONCEIÇÃO E CABANAS 

DE TAVIRA – ENVIO DE MOÇÃO SOBRE PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS NO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de vinte 

e oito de abril do corrente ano, enviando cópia de Moção sobre Prospeção 

e Exploração de Hidrocarbonetos no Algarve. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – UNIÃO DE FREGUESIAS DA LUZ DE TAVIRA E 

SANTO ESTÊVÃO – ENVIO DE MOÇÃO SOBRE PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS NO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de vinte 

e nove de abril do corrente ano, enviando cópia de Moção sobre 

Prospeção e Exploração de Hidrocarbonetos no Algarve. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO CINCO – MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO – ACEITAÇÃO E 

AGRADECIMENTO PELA ENTREGA DA PEÇA DESIGNADA POR “NEGATIVO FÓSSIL 
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DE AMONITE EM ROCHA CALCÁRIA”: – Foi apresentado o oficio datado de 

sete de abril do corrente ano, informando da aceitação e agradecimento 

pela entrega da peça designada por “Negativo Fóssil de Amonite em 
Rocha Calcária”. ----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO SEIS – DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS 

TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS – APRESENTAÇÃO DE 

CUMPRIMENTOS DA NOVA DIRETORA-GERAL DO INA, DOUTORA ELISABETE DE 

CARVALHO: – Foi apresentado o ofício datado de vinte de abril do corrente 

ano, apresentando os cumprimentos da nova Diretora-Geral do INA, 

Doutora Elisabete de Carvalho. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO SETE – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE 

– PLANO DE VERÃO DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o ofício número 

cinco mil duzentos e cinquenta e dois, datado de dois de maio do corrente 

ano, enviando informação acerca do Plano de Verão dois mil e dezasseis.  

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que se regozija com a 

inclusão das praias de Odeceixe e Monte Clérigo no Plano de Verão/dois 

mil e dezasseis e que para o efeito se responsabilizará, como 

habitualmente, pelo fornecimento de água, energia elétrica e ligação de 

esgotos. ----------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO OITO – FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE – 
SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAQUELE CERTAME: – Foi 

apresentado o ofício número setecentos e cinquenta e oito, datado de vinte 

e oito de abril do corrente ano, solicitando a participação do Município de 

Aljezur na vigésima primeira Feira de Caça, Pesca e do Mundo Rural do 

Algarve, que terá lugar nos dias oito, nove e dez do próximo mês de julho.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não participará com 

a instalação de stand, mas apoiará a iniciativa através da inserção de um 

quarto de página promocional na revista oficial da feira. -------------  
UM PONTO CINCO PONTO NOVE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

REFERENTE AO PROTOCOLO PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

DA ULDM: – Foi apresentado o ofício número noventa e cinco, datado de 

cinco de maio do corrente ano, enviando balancete analítico de janeiro de 

dois mil e dezasseis e, solicitando a atribuição de um apoio financeiro 

extraordinário, no montante de doze mil e setecentos e vinte e quatro 

euros e cinquenta e oito cêntimos, destinado a fazer face a despesas de 
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tesouraria da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, 

referentes à prestação do empréstimo a ser cobrada no corrente mês de 

maio. ------------------------------------------------   

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

no montante de doze mil e setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e 

oito cêntimos, nos termos do protocolo estalecido com a Casa da Criança 

do Rogil. ----------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DEZ – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------   
UM PONTO CINCO PONTO DEZ PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – MARÇO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de oito de abril do 

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

ao passado mês de março, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

novecentos e vinte e dois, datada de vinte e dois de abril do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO CINCO PONTO DEZ PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – MARÇO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de oito de abril do 

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

ao passado mês de março, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

novecentos e catorze, datada de vinte e dois de abril do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------  
UM PONTO CINCO PONTO ONZE – DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS 

DE FREGUESIA: ------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de 

cinco de abril do corrente ano, enviando, tendo como anexo o ofício 

número vinte e três, de cinco de abril, enviando relatório respeitante ao 

primeiro trimestre do ano em curso e solicitando um apoio financeiro, no 

montante total de três mil duzentos e trinta e nove euros e dezassete 

cêntimos, referente a “Conservação de caminhos sitos na área territorial da 

freguesia”. ---------------------------------------------  
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No âmbito do teor constante na informação número dois mil setecentos e 

noventa e um, datada de dezanove de abril do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e com conhecimento do parecer do 

respetivo chefe de divisão, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 

uma verba solicitada, no montante total de três mil duzentos e trinta e nove 

euros e dezassete cêntimos. --------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de 

doze de abril do corrente ano, enviando, tendo como anexo o ofício número 

setenta e oito, de oito de abril, enviando relatório respeitante ao primeiro 

trimestre do ano em curso e solicitando um apoio financeiro, no montante 

total de nove mil seiscentos e noventa e oito euros e trinta e dois cêntimos, 

referente a “Manutenção e conservação do mercado municipal” e 
“Conservação de caminhos municipais”. ------------------------  

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

quarenta e oito, datada de vinte e dois de abril do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e com conhecimento do parecer do 

respetivo chefe de divisão, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 

uma verba solicitada, no montante total de nove mil seiscentos e noventa e 

oito euros e trinta e dois cêntimos. ----------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO NOVE DE MAIO DE DOIS 

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

nove de maio de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  

TRÊS – RECURSOS HUMANOS: ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – RELATÓRIO DO DESEMPENHO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 

OBRAS E URBANISMO (ARTIGO DEZ, DO DECRETO REGULAMENTAR NÚMERO 

DEZOITO BARRA DOIS MIL E NOVE, DE QUATRO DE SETEMBRO): – Sem prejuízo 

do competente relatório não ter sido apresentado na conformidade devida, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a avaliação de 

Bom, atribuída pelo Senhor Presidente da Câmara. ----------------  
 

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

Ambiente 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – GEORG LANG – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – AMPLIAÇÃO DE 

HABITAÇÃO NA RUA “25 DE ABRIL”, QUARENTA E UM – ODECEIXE: – Foi 
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apresentado o requerimento de Georg Lang, na qualidade de proprietário 

de um prédio urbano sito em Rua “25 de Abril”, quarenta e um – Odeceixe, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo trezentos e noventa e três, da 

freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número oitocentos e setenta e oito, 

vem solicitar informação sobre a possibilidade de levar a efeito a 

ampliação de uma moradia, sita no local acima identificado. ----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

setenta e oito/FR barra dois mil e dezasseis, datada de quatro de maio, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
UM PONTO DOIS – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA – CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA. – PROJETO DE ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 

EM BACELOS – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de dez de 

fevereiro do corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 

que em que ETNEVIC – Urbanizações, S.A e ERALMA – CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, Lda, na qualidade de proprietárias de um prédio rústico, sito 

no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e dois, da 

Seção L, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número seiscentos e 

quarenta e seis, vem solicitar a prorrogação do prazo, pelo período de um 

ano, para a emissão do alvará de construção de um condomínio de dez 

habitações, no local acima identificado. -------------------------  

No âmbito da informação/saneamento número cento e dez/AO barra dois 

mil e dezasseis, datada de vinte e sete de abril, do Departamento Técnico 

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

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada 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 TRÊS – VISTORIA A EDIFICAÇÃO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO NA 

RUA DA BOAVISTA, NÚMERO VINTE E DOIS – CARRAPATEIRA: – No âmbito do 

teor constante na informação número dois mil setecentos e oitenta e três, 

datada de dezanove de abril do corrente ano, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ordenar o 

respetivo despejo, para que deste modo a Câmara possa tomar posse 
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administrativa do imóvel para proceder à demolição, conforme indicado no 

auto de vistoria constante no processo. -------------------------  
DOIS – TRÂNSITO ------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO NAS 

RUAS PEDRO LUÍS E RUA PRINCIPAL, NA PRAIA DE ODECEIXE – PROPOSTA: – A 

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

de trabalhos. -------------------------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – MERCADOS MUNICIPAIS ---------------------------------  
UM PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DE UMA BANCA PARA VENDA 

DE FRUTAS E LEGUMES, NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  
PROPOSTA --------------------------------------------  

HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA DE FRUTAS E LEGUMES NO 

MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE ------------------------------  

Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de Funcionamento 

e Ocupação de Espaços Comerciais no Mercado de Odeceixe, proponho a 

realização de Hasta Pública de banca de frutas e legumes, com a área de 

sete vírgula oitenta metros quadrados (dois virgula sessenta metros por 

três metros), conforme assinalada na planta anexa, nas condições a seguir 

discriminada: -------------------------------------------  

– A hasta pública decorrerá no dia catorze de julho de dois mil e dezasseis, 

pelas onze horas; ----------------------------------------  

– A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não podendo os lanços 

ser inferiores a vinte e cinco euros; ---------------------------  

– Local – Mercado Municipal de Odeceixe; -----------------------  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em hasta pública será 

paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas seguintes condições: -----  

– Cinquenta porcento, no prazo de quarenta e oito horas após a 

arrematação; -------------------------------------------  

– Restantes cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 

respetiva ata; -------------------------------------------  

– A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade da 

arrematação; -------------------------------------------  
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OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo máximo de 

noventa dias seguidos, após a homologação da respetiva ata da hasta 

pública. -----------------------------------------------  

Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação do referido 

espaço, considera-se nula a arrematação do espaço não ocupado, sendo 

perdida a favor da Câmara Municipal a importância já paga. ----------  

O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-se-á, com a 

comunicação da ocupação efetiva do respetivo espaço. -------------  

O não pagamento das importâncias devidas dentro do prazo estabelecido 

determina a nulidade da arrematação ao licitante, com perda das 

importâncias eventualmente já pagas e o espaço será adjudicado ao 

licitante seguinte ou sucessivos, pelo valor que este tenha licitado. Neste 

caso, os prazos para pagamento começam a contar da data da receção da 

devida comunicação. -------------------------------------  

COMISSÃO: De acordo com o número um, do artigo sexto, do Regulamento 

de Mercados Municipais “A praça realizar-se-á perante uma comissão, da 

qual fará sempre parte o Vereador dos Mercados e Feiras…” Assim 
proponho que a comissão seja constituída por mim próprio, pelo Técnico 

Superior Rogério Rosa e pelo Fiscal Municipal Especialista Principal, José 

Carlos de Oliveira. ---------------------------------------  

Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se pelo 

Regulamento de Funcionamento e Ocupação de Espaços Comerciais no 

Mercado de Odeceixe, o qual pode ser consultado na Câmara Municipal e 

nas Juntas de Freguesia.” ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR – PEDIDO 

DE MÁQUINA DE RASTOS CATERPILAR D SEIS D: – Foi apresentada a carta 

datada de dezanove de fevereiro do corrente ano, solicitando o empréstimo 

da máquina de rastos Caterpilar D seis D, por um período de dois meses 

(maio e junho), para que possam proceder a trabalhos de limpezas de 

caminhos, desmatações e aceiros, no âmbito do celebrado com a Terras do 

Infante – Associação de Municípios. ---------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a título gratuito, a máquina de 

rastos Caterpilar D seis D, até ao final do mês de junho do ano em curso, 

para que aquele clube possa levar a cabo os trabalhos que se propõe. ---  
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DOIS PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO BARLAVENTO ALGARVIO E 

SUDOESTE ALENTEJANO – FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL DE TRIPLETES – 
PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentada a candidatura da 

Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano – 
Final do Campeonato Nacional de Tripletes, no âmbito da Atribuição de 

Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do 

Concelho de Aljezur. --------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura para 

apreciação por parte da respetiva Comissão. ---------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO UM – BEATRIZ FILIPA SANTOS FERREIRA – ENVIO DE BOLETIM DE 

CANDIDATURA: – No âmbito do teor constante na informação número dois mil 

oitocentos e quarenta e nove, datada de vinte de abril do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

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

Santos Ferreira. -----------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 

DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – ABERTURA DE PERÍODO DE CANDIDATURAS – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

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

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

REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 

MUNÍCIPES CARENCIADOS ------------------------------------  

Proponho a abertura de período para apresentação de candidaturas para 

Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, 

no âmbito e nos termos do Regulamento Municipal em vigor, pelo prazo de 

trinta dias seguidos. --------------------------------------  

Mais proponho que se mantenha a constituição da Comissão prevista no 

artigo sexto, do referido Regulamento, como deliberado pela Câmara 

Municipal na sua reunião de doze de janeiro de dois mil e dezasseis.” ---  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS PONTO TRÊS – SECRETARIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE – 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO – PROPOSTA DE PROTOCOLO: – Tendo 

esta Câmara Municipal, em reunião de vinte e seis de abril transato, 

deliberado concordar com o teor da proposta de minuta de Protocolo 

apresentada; -------------------------------------------  
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Tendo agora sido apresentada a versão final de minuta de Protocolo; ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar esta versão final de minuta 

de Protocolo, a estabelecer no âmbito da implementação de uma Estratégia 

de Combate à Violência Doméstica e de Género, a qual depois de 

rubricada, fica apensa à presente ata. --------------------------   
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 

ALJEZUR – PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO – CURSO 

VOCACIONAL – SERVIÇO DE MESA/BAR E INFORMÁTICA – TERCEIRO CICLO: – Foi 

apresentado o email datado de treze de abril do corrente ano, solicitando 

informação acerca da disponibilidade desta autarquia para acolher, três 

alunos do curso vocacional, segundo ano, para dar continuidade à prática 

simulada (estágio) na área de Informática, no qual esses alunos deverão 

cumprir setenta horas semanais (sete horas por dia), correspondentes a 

dez dias úteis, com inicio no dia dezasseis do corrente mês de maio. ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que está disponível para 

acolher três alunos, nos estágios propostos (formação em contexto de 

trabalho). ----------------------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL 

E DEZASSEIS – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

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

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

ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E 

DEZASSEIS, AOS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS DO ENSINO BÁSICO DO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR --------------------------  

UM – Considerando que o Prémio de Mérito Escolar é uma iniciativa do 

Município de Aljezur, que existe desde o ano letivo de dois mil e quatro – 
dois mil e cinco, como reconhecimento da autarquia pelos resultados 

escolares dos alunos que em cada ano escolar mais se distinguem; -----   

DOIS – Considerando que premiar o mérito é um incentivo aos alunos e 

suas famílias para manterem o investimento na sua qualificação; -------  

TRÊS – Considerando ainda que, uma escolaridade mais longa acarreta 

também mais investimento económico para as famílias; --------------  

PROPONHO: ---------------------------------------------  

UM – Que se aprove a atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e 

quinze – dois mil e dezasseis, constituído pela atribuição de uma quantia 

pecuniária no valor de quinhentos euros, a cada aluno(a) premiado(a); ---  



REUNIÃO DE 10.05.16 

Pág.  11 

DOIS – Que o prémio de mérito escolar seja atribuído aos dois melhores 

alunos (as) do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos de escolaridade, 

que obtiverem a melhor média anual (média ponderada dos três períodos 

escolares no ano letivo em curso, devendo observar-se os seguintes 

critérios, em caso de empate: -------------------------------  

a) Melhores resultados obtidos no terceiro período do ano letivo presente;  

b) Melhor percurso escolar ao longo do ciclo em que se encontra; ------   

c) Melhor resultado obtido em outras atividades culturais e desportivas; --  

d) Envolvimento em atividades ou iniciativas de caráter social, cultural ou 

desportivo, existentes na comunidade local. ---------------------  

TRÊS – Fiquem excluídos os alunos que estando nas condições referidas no 

ponto dois, reprovem em alguma disciplina.” ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
QUATRO PONTO TRÊS – DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE – 
CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO PRIMEIRO CICLO: – No âmbito 

do teor constante na informação número três mil trezentos e dois, datada 

de quatro de maio do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

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

a Adenda ao Contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de 

Generalização do fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico – ano letivo de dois mil e catorze /dois mil 

e quinze, o qual, depois de devidamente rubricado, fica apenso à presente 

ata. --------------------------------------------------  

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 onze horas, 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. ---------------------------------------  
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O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


