
 

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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 32/16 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  06 de dezembro de 2016 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  11.40 horas  

APROVADA EM:  13 de dezembro 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 Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de cinco de 

dezembro, 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. 
 

 
 

 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório   
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ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da unanimidade dos 

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

10.00 horas. 
 

   
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora Vereadora Ana 

Santos chamou a atenção para o facto de que, no depósito das Barreiras 

Vermelhas a rede de iluminação pública se encontra apagada. Atendendo à 

função e importância da infraestrutura entende a Senhora Vereadora que 

deverá ser restabelecido o IP do local. -------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara tomou boa nota da questão e dará 

indicações imediatas para verificação e solução do facto relatado. ------  
 

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 DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião ordinária de vinte e dois de novembro de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

Não participou na votação de aprovação da ata a Senhora Vereadora Ana 

Santos, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima quinta e décima sexta Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, nas décima oitava e décima nona Modificações às 

Atividades mais Relevantes – AMR e, nas décima nona e vigésima 

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

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

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  
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DECRETO-LEI número setenta e seis barra dois mil e dezasseis, publicada 

no Diário da República número duzentos e quinze, Série I, de nove de 

novembro, do Ministério do Ambiente, que aprova o Plano Nacional da 

Água, nos termos do número quatro, do artigo vinte e oito, da Lei da Água, 

aprovada pela Lei número cinquenta e oito barra dois mil e oito, de trinta e 

um de maio e, cria a Comissão Interministerial de Coordenação da Água. -  

LEI número trinta e cinco barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número duzentos e vinte e três, Série I, de vinte e um de 

novembro, da Assembleia da República, que publica a sexta alteração 

ao Decreto-Lei número duzentos e cinquenta e um barra noventa e oito, de 

onze de agosto, que regulamenta o acesso à atividade e ao mercado dos 

transportes em táxi, reforçando as medidas dissuasoras da atividade ilegal 

neste setor. --------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número setenta e dois barra dois 

mil e dezasseis, publicada no Diário da República número duzentos e vinte 

e seis, Série I, de vinte e quatro de novembro, da Presidência do Conselho 

de Ministros, que aprova o Programa Nacional para a Coesão Territorial. -  

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 

– NOTA DE IMPRENSA – “AMAL INCITA GOVERNO A SUSPENDER CONTRATOS DE 

PROSPEÇÃO DE PETRÓLEO NO ALGARVE”: – Foi apresentado o email datado 

de vinte e um de novembro do corrente ano, enviando cópia de Nota de 

Imprensa – “AMAL incita Governo a suspender contratos de prospeção de 
petróleo no Algarve”. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – JOAQUIM LOURENÇO – AUTOCARAVANISMO E 

CAMPISMO NO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA – EXPOSIÇÃO: – Foi apresentado o email datado de dez de 

novembro do corrente ano, de Joaquim Lourenço, na qualidade de 

proprietário do empreendimento Salema Eco Camp, sito na Praia da 

Salema, Concelho de Vila do Bispo, enviando cópia da exposição enviada 

à diretora do ICNF Algarve, referente ao Autocaravanismo e Campismo no 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -----------  

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

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/454014/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/438069/details/normal?l=1
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UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ÁGUAS DO ALGARVE – SISTEMA MULTIMUNICIPAL 

DE SANEAMENTO DO ALGARVE – ETAR DE ROGIL: – Foi apresentado o fax 

datado de catorze de novembro do corrente ano, enviando informação 

referente ao Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve – ETAR de 

Rogil. ------------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – APEMETA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS – REALIZAÇÃO DO VI ENCONTRO 

NACIONAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS – PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentado o 

email datado de vinte e um de novembro do corrente ano, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de mil euros, para o VI 

Encontro Nacional de Gestão de Resíduos, a decorrer em Lisboa, no 

próximo dia treze de dezembro, na Fundação Cidade Lisboa. ---------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio solicitado. ----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GEOTA – GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIO E AMBIENTE – PROJETO TERRASEIXE – PROPOSTA DE 

PROTOCOLO: – Foi apresentado o email datado de quatro de novembro do 

corrente ano, enviando proposta de Protocolo, a estabelecer no âmbito de 

projeto TerraSeixe – Gestão Ambiental Partilhada no Sudoeste de Portugal.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo, a 

estabelecer com a GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do 

Território e Ambiente, no âmbito de projeto TerraSeixe – Gestão Ambiental 

Partilhada no Sudoeste de Portugal, cujo documento, depois de rubricado, 

fica apenso à presente ata. ---------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – CARLA SILVA E CUNHA – PROCESSO DOIS MIL E 

QUARENTA/QUINZE PONTO T OITO PTM – A – DENIS GERALD PERRY E OUTROS – 
ENVIO DE SENTENÇA PREFERIDA: – Foi apresentado o fax datado de 

dezassete de novembro do corrente ano, enviando cópia de sentença 

preferida relativamente ao Processo dois mil e quarenta/quinze ponto T 

oito PTM – A – Denis Gerald Perry e Outros. ---------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – PROTOCOLO ENTRE A ANMP E A FUNDAÇÃO FRANCISCO 

MANUEL DOS SANTOS: – Foi apresentada a circular número oitenta e três, 

datada de vinte e um de outubro do corrente ano, enviando informação 

relativo ao Protocolo estabelecido entre a ANMP e a Fundação Francisco 

Manuel dos Santos. --------------------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE – LUGARES DE GLOBALIZAÇÃO – ACORDO DE 

PARCERIA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

ato em que o Senhor Presidente da Câmara, em vinte e quatro de 

novembro do corrente ano, outorgou o Acordo de Parceria, a estabelecer 

com a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, no 

âmbito da elaboração e execução do evento “Lugares de Globalização”, 
cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à presente ata. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE – CANDIDATURA – LUGARES DE 

GLOBALIZAÇÃO – SEMANA CULTURAL – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA: 

– Foi apresentado o email datado de dezoito de novembro do corrente ano, 

enviando informação relativa à candidatura que a Vicentina está a 

preparar, cujo projeto, visa a realização de um evento em parceria 

multimunicipal com captação de fluxos turísticos, com a participação de 

diferentes equipamentos e lugares culturais em rede assente no tema 

“Lugares de Globalização”. ---------------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL – NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE/JANEIRO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foram apresentados os emails enviando os relatórios e 

respetivas folhas de obra referente ao período de novembro/dezembro de 

dois mil e quinze e ao período de janeiro do ano em curso e, solicitando a 

transferência de uma verba, referente aos diversos trabalhos que foram 

efetuados no âmbito dos domínios delegados. --------------------  

A Câmara tomou conhecimento dos relatórios, bem como do teor da 

informação número quatro mil duzentos e noventa e três, datada de treze 

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

Humanos e, do parecer do respetivo chefe de divisão e, deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de novecentos e cinquenta e 

seis euros e vinte e quatro cêntimos, referente ao domínio “Conservação 
de caminhos municipais”. ----------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de onze de novembro do 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil e cinquenta e quatro, datada de catorze de novembro 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 QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de dois de novembro do 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil e oitenta e nove, datada de catorze de novembro 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 QUATRO PONTO ONZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de quatro de novembro do 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil e sessenta e seis, datada de catorze de novembro 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 QUATRO PONTO ONZE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO 

DE RELATÓRIO MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de sete de novembro do 

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

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

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número nove 

mil e cinquenta e seis, datada de catorze de novembro do corrente ano, da 
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Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------  

UM PONTO CINCO – RECURSOS HUMANOS: --------------------------   

UM PONTO CINCO PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS: – Pelo 

Senhor Presidente da Câmara, foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS -----------------------  

Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta 

autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto orçamental que exige 

parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 

prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do 

serviço prestado aos cidadãos; ------------------------------  

Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade em que se 

deve basear a estabilidade económica-financeira e funcional da autarquia, 

na estrita obediência aos parâmetros que devem circunscrever o 

recrutamento de pessoal no corrente ano, no estrito respeito pelas 

previsões do aludido instrumento jurídico; -----------------------  

Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas às exigências 

operacionais e ao equilíbrio dos serviços, conforme previsto no mapa de 

pessoal para o corrente ano, constatamos ser necessário recrutar mais 

trabalhadores, com recurso à constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado e a termo certo; ------------------  

Porque os recursos humanos do município não estão sobredimensionados, 

muito pelo contrário, verificando-se enorme dificuldade em assegurar 

muitas das atribuições municipais com o número de trabalhadores dotados 

no mapa de pessoal, nomeadamente nos domínios da limpeza urbana, dos 

transportes escolares e da segurança dos alunos, funcionamento das 

piscinas municipais, do pavilhão gimnodesportivo, na área instrumental, 

nomeadamente na gestão financeira e nos serviços adstritos à Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento; ---------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

 O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos 

financeiros, como atesta ser dos poucos municípios do país sem 

pagamentos em atraso; ----------------------------------  

 Não ser possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de 

mobilidade interna a fim de suprir as necessidades supra referidas; ---  
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 Estão consagrados no Mapa de Pessoal os postos de trabalho abaixo 

indicados, devidamente dotados financeiramente no orçamento 

municipal; 

 Em dois mil e dezasseis não haverá aumento da despesa com pessoal 

relativamente a dois mil e quinze, cumprindo assim a regra imposta pelo 

número um, do artigo três, da Lei número dezoito barra dois mil e 

dezasseis, de vinte de junho, verificando-se somente um aumento da 

despesa em dois mil e dezassete, previsível na ordem dos trezentos mil 

euros; ----------------------------------------------  

 Ainda assim, os lugares do mapa de pessoal a ocupar são 

imprescindíveis para garantir o cumprimento das atribuições municipais, 

logo coberto pelo previsto no número dois, do artigo três, da Lei número 

dezoito barra dois mil e dezasseis, de vinte de junho; ------------  

 O Município cumpre os requisitos obrigatórios previstos no número um, 

do artigo trinta e dois, da Lei de Orçamento de Estado para dois mil e 

dezasseis, para o recrutamento de trabalhadores. ---------------  

 Os procedimentos concursais abertos para as categorias abaixo 

indicadas, por aviso publicado na II Série do Diário da Republica 

número cento e oitenta e nove e duzentos e seis de trinta de setembro e 

vinte e seis de outubro de dois mil e dezasseis, respetivamente, 

destinados a trabalhadores com relação jurídica de emprego publico por 

tempo indeterminado, previamente estabelecida, foram cessados por 

inexistência de candidatos admitidos. ------------------------  

Proponho que: ------------------------------------------  

a) No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo do número um, 

do artigo quatro e  número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número 

duzentos e nove barra dois mil e nove, de três de setembro, seja 

autorizada a abertura dos procedimentos concursais, com vista a prover os 

postos de trabalho para as categorias abaixo indicadas e respetivas 

funções/atividade, na modalidade de relação jurídica de emprego público, 

por tempo indeterminado, e a termo certo destinados a candidatos sem 

relação jurídica de emprego publico por tempo indeterminado: ---------  

POSTOS DE TRABALHO E FUNÇÕES, POR UNIDADE ORGÂNICA A RECRUTAR: --  

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

Categoria/carreira – Técnico Superior --------------------------  

Número de postos de trabalho – Um ---------------------------  
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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/carreira – Técnico Superior --------------------------  

Número 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.  

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

Categoria/carreira – Assistente operacional ----------------------  

Número 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/carreira – Assistente operacional ----------------------  

Número de postos de trabalho – Cinco --------------------------  
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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/carreira – Assistente operacional ----------------------  

Número 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/carreira – Assistente Operacional ----------------------  

Número 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/carreira – Assistente Operacional ----------------------  

Número 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; ---------------  
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Relação Jurídica de Emprego Público – Contrato de trabalho por tempo 

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

Categoria/carreira – Assistente Operacional ----------------------  

Número de postos de trabalho – Um ---------------------------  

Atividade/função – Promover o desenvolvimento do nível cultural, 

nomeadamente através de associações e projetos de animação socio-

cultural; -----------------------------------------------  

-Dinamização de atividades no Espaço +; -----------------------  

-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/carreira – Assistente Operacional ----------------------  

Número 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/carreira – Assistente Operacional ----------------------  

Número 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. ------------------------------------------  
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Categoria/carreira – Assistente Operacional ----------------------  

Número 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; ---------------------------------------------  

- 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 ABRIR: ------------------------  

Número de lugares – Um -----------------------------------  

Categoria/carreira – Técnico Superior --------------------------  

Relação Jurídica Emprego Publico – Contrato a Termo Certo ----------  

Número de lugares – Um -----------------------------------  

Categoria/carreira – Técnico Superior --------------------------  

Relação Jurídica Emprego Publico – Contrato por Tempo Indeterminado --  

Número de lugares – Dezanove ------------------------------  

Categoria/carreira – Assistentes Operacionais ---------------------  

Relação Jurídica Emprego Publico – Contrato por Tempo Indeterminado.” -  

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

UM PONTO SEIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------   

UM PONTO SEIS PONTO UM – STEPHEN JOHN WILLIAMS – ROTURA NO SISTEMA DE 

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

TRÊS – RESTITUIÇÃO: – Face ao teor constante na informação número nove 

mil quatrocentos e setenta e nove, datada de vinte e nove de novembro 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 seiscentos e noventa e três euros e vinte e nove 

cêntimos, sendo, seiscentos e dezasseis euros e sessenta e cinco 

cêntimos referente a consumo de água, IVA (trinta e sete euros) e resíduos 
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sólidos variável (trinta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos), 

referente ao processamento do passado mês de outubro, 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 – STEPHEN JOHN WILLIAMS – ROTURA NO SISTEMA DE 

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

TRÊS – EMISSÃO DE NOTA DE CRÉDITO: – Face ao teor constante na 

informação número nove mil quatrocentos e oitenta e três, datada de vinte 

e nove de novembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

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

por unanimidade, emitir nota de crédito no montante total de mil duzentos e 

quarenta e dois euros e quarenta e um cêntimos, sendo, mil cento e doze 

euros e vinte cêntimos referente a consumo de água, IVA (sessenta e seis 

euros e setenta e três cêntimos) e resíduos sólidos variável (sessenta e 

três euros e quarenta e oito cêntimos), referente ao processamento do 

passado mês de novembro, 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 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO CINCO DE DEZEMBRO DE 

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

dia cinco de dezembro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

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

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – INVESTAI – INVESTIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 

LOTEAMENTO DA BARRADA – LOTE QUINZE – ALJEZUR: – Foi apresentado o 

requerimento de INVESTAI – Investimentos de Ativos Imobiliários, Lda, 

proprietária do prédio urbano sito em Lote quinze, do Loteamento da 

Barrada, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo cinco nil oitocentos 

e quarenta e cinco, da freguesia e Município de Aljezur e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número novecentos e 

setenta e nove, vem solicitar informação sobre a possibilidade de levar a 

efeito a construção de uma moradia unifamiliar, no local acima identificado.  
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No âmbito do teor constante na informação número duzentos e vinte e 

três/FA barra dois mil e dezasseis, datada de dezassete de novembro, 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 DOIS – LYNNE ELVENA JOHNS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL – VILARINHA – BORDEIRA: – Foi 

apresentado o requerimento de Lynne Elvena Johns, na qualidade de 

promitente-comprador de um prédio misto sito em Herdade do Beiçudo, 

Vilarinha, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo cinquenta e nove, da Seção O e a parte 

urbana sob os artigos mil trezentos e cinquenta e quatro e mil trezentos e 

cinquenta e seis, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número mil cento e trinta e três, solicitando informação prévia quanto 

à possibilidade de levar a efeito a instalação de um Turismo em Espaço 

Rural e Área de Serviço para Autocaravanas, no local acima identificado. -  

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

quatro/FA barra dois mil e dezasseis, datada de dezassete de novembro, 

do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e do parecer desfavorável 

da CCDR Algarve, emitido relativamente à informação número IO três mil e 

dezasseis – duzentos e um mil seiscentos e onze-INF-ORD, de dez de 

novembro de dois mil e dezasseis, 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. --------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

UM – HABITAÇÃO ------------------------------------------  
UM PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – ATUALIZAÇÃO DA 

RENDA DA CASA C CINQUENTA E SETE: – Foi apresentada a carta datada de 

vinte e um de novembro do corrente ano, informando atualização da renda 

da Casa C cinquenta e sete, que passará a ser no valor mensal de cento e 

sete euros cinquenta e seis cêntimos, com efeitos a um de janeiro de dois 

mil e dezassete. Informam ainda que, tendo sido autorizada a dedução de 
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obras nas contraprestações mensais, deverá ser efetuado o pagamento 

mensal do montante de trinta e dois euros e vinte e sete cêntimos, 

correspondente a trinta porcento da contraprestação mensal. ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DE 

SEGURANÇA SOCIAL, IP E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES NO ÂMBITO DA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO COMPLEMENTO 

SOLIDÁRIO PARA IDOSOS: – Foi apresentado o email datado de vinte e dois 

de novembro do corrente ano, enviando cópia de Protocolo de 

Colaboração, estabelecido entre o Instituto de Segurança Social, IP e a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito da campanha 

de divulgação do Complemento Solidário para Idosos (CSI). ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE 

ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO PONTUAL PARA FINANCIAMENTO DE QUATRO 

CONSULTAS DE PSICOLOGIA, DESTINADAS A JOVEM EM ACOMPANHAMENTO NA 

CPCJ: – Foi apresentado o email datado de nove de novembro do corrente 

ano, solicitando a atribuição de um apoio monetário pontual, para 

financiamento de quatro consultas de psicologia, destinadas a jovem em 

acompanhamento na CPCJ de Aljezur. -------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – CARLOS FERREIRA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA 

REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA FAMILIAR, EM COLABORAÇÃO COM A 

CPCJ, EM REGIME DE VOLUNTARIADO: – Foi apresentado o email datado de 

sete de novembro do corrente ano, solicitando a cedência de um espaço 

para realização de sessões de terapia familiar, em colaboração com a 

CPCJ de Aljezur, em regime de voluntariado. --------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que aceita a colaboração 

proposta, em regime de voluntariado, cedendo para o efeito um espaço a 

título gratuito. -------------------------------------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – APOIO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS (NEE) NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ANO ESCOLAR DOIS MIL E 

DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o email datado de 

vinte e seis de novembro do corrente ano, informando que, por despacho 

de vinte e quatro de outubro transato, da Senhora Secretária de Estado 
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Adjunta e da Educação, foi autorizada a contratação de um Assistente 

Operacional para apoio a crianças com necessidades educativas especiais 

nos jardins de infância pertencentes a este município (Agrupamento de 

Escolas de Aljezur - Escola Básica de Aljezur), a ser anexado ao Acordo 

de Cooperação no âmbito do ensino pré-escolar, para o ano escolar dois 

mil e dezasseis/dois mil e dezassete. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO -----------------------------------  

QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE – MINUTA DE 

PROTOCOLO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da minuta de 

Protocolo a estabelecer com a Associação de Guitarras do Algarve, para 

atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e 

recreativo do concelho de Aljezur, cujo documento, depois de rubricado, 

fica apenso à presente ata. ---------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO 

VALE DA TELHA - MINUTA DE PROTOCOLO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 

CONCELHO DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 

cláusulas da minuta de Protocolo a estabelecer com a AMOVATE – 
Associação dos Moradores e Amigos do Vale da Telha, para atribuição de 

apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do 

concelho de Aljezur, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  
QUATRO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO ALGARVE – XLVII GRANDE 

PRÉMIO DOS REIS – DOIS MIL E DEZASSETE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO OU 

TROFÉU: – Foi apresentada a carta datada de catorze de novembro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de subsídio, taça ou troféu, destinado 

a apoiar a realização do XLVII Grande Prémio dos Reis/dois mil e 

dezassete, que terá lugar no dia sete do próximo mês de janeiro. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio solicitado. ----------------------------------  
QUATRO PONTO QUATRO – TEIA D`IMPULSOS – ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E 

DESPORTIVA – ROTA DO PETISCO DOIS MIL E DEZASSEIS – BALANÇO DA SEXTA 

EDIÇÃO: – Foi apresentado o email datado de dezassete de novembro do 

corrente ano, enviando Balanço da sexta edição da Rota do Petisco/dois 

mil e dezasseis. -----------------------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
QUATRO PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – CONCERTOS DE 

NATAL DA BANDA FILARMÓNICA NAS FREGUESIAS DO CONCELHO: – Foi 

apresentado o email datado de quinze de novembro do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um subsídio no valor de oitocentos euros, para 

pagamento do jantar dos elementos da Banda Filarmónica, a realizar no 

próximo dia dez de dezembro, aquando da realização dos concertos de 

Natal nas Freguesias do Concelho. 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsidio financeiro 

solicitado, no montante de oitocentos euros. ---------------------  

Não existindo verba cabimentada para o efeito, deverá ser promovida a 

competente alteração orçamental. -----------------------------  

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 e quarenta 

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

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

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

 
     

 

O PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
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