
 

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

 

 ATA Nº 10/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
DATA:  26 de abril de 2017 
INICIO:  10.00 horas   
ENCERRAMENTO:  11.50 horas  
APROVADA EM:  9 de maio de 2017 
 

   
 

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 78º, 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 vinte e cinco de 
abril, 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 Técnico Superior, Maria do Carmo Ferreira, 
coadjuvado pela Assistente Técnica, Maria de Fátima Castanheira 
Carolino. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 
10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
 

   
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do Município  
 ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------------------------  
1.1 -Aprovação de atas: -----------------------------------  
1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 11 de abril e extraordinária de 19 de 
abril; -------------------------------------------------  
 

1.2. INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------------  
 

1.3. LEGISLAÇÃO; ----------------------------------------  
 

1.4. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  
1.4.1 – AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Reunião do 
Conselho Intermunicipal de 07 de abril – Informações; ---------------  
1.4.2 – AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio de atas; ---  
1.4.3 – AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Constituição do 
DECIF 2017 – Protocolo de Cooperação; ------------------------  
1.4.4 – AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Projetos 
Intermunicipais; -----------------------------------------  
1.4.5 – AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Processo de 
cofinanciamento municipal de projetos/ações da AMAL; -------------  
1.4.6 – CPCJ - Pedido de colaboração para participação no encontro 
Nacional das CPCJ; --------------------------------------  
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1.4.7 – Isa Passarinho – Solicitadora – Transmissão de prédio rústico situado 
em Portela dos Arneiros, Freguesia de Bordeira – Exercício do direito de 
preferência; --------------------------------------------  
1.4.8 – Maria de Lurdes Malheiro de Távora Lobo de Miranda Júdice – 
Transmissão de prédios urbanos sitos em Bordeira - Exercício do direito 
de preferência; ------------------------------------------  
1.4.9 – Luís Zagallo – Proposta de Protocolo Beachcam/Município de 
Aljezur; -----------------------------------------------  
1.4.10 – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA: ----------  
1.4.10.1 – Freguesia de Aljezur – Relatório referente ao mês de março; ---  
1.4.10.2 – Freguesia de Rogil – Relatório referente ao mês de março; ----  
1.4.10.3 – Freguesia de Bordeira – Relatório referente ao mês de março; --  
1.4.11 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA: ------  
1.4.11.1 – Freguesia de Bordeira – Relatório referente ao primeiro trimestre 
de 2017; ----------------------------------------------  
1.4.11.2 – Freguesia de Aljezur – Relatório referente ao primeiro trimestre 
de 2017; ----------------------------------------------  
1.4.11.3 – Freguesia de Rogil – Relatório referente ao primeiro trimestre de 
2017; ------------------------------------------------  
 

1.5. CEMITÉRIOS: ----------------------------------------  
1.5.1 – Apuramento do valor unitário dos ossários e gavetões do Cemitério 
de Odeceixe; -------------------------------------------  
 

1.6. Protocolo de Segurança e Vigilância nas Praias/2017; -----------  
 

2. GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  
2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 24 de abril de 2017; --------  
2.2 - Primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano; -----  
 

3. RECURSOS HUMANOS: -----------------------------------  

3.1 - Cessação de procedimento concursal para celebração de um contrato 
de trabalho por tempo indeterminado – Despacho 17/2017 – Ratificação; 
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  
1.1 – Rui Amaro, Unipessoal, Lda. – Pedido de certidão de destaque, de um 
prédio sito em Charneca dos Boieiros – Bordeira; ------------------  
 

2. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------  
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2.1 – Hubel – Indústria da Água, SA – Construção de Reservatórios de 
Aljezur – Covato – Pedido de liberação parcial de caução; ------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  
1.1 - Protocolo de colaboração com a Conferência de Santa Teresinha do 
Menino Jesus no âmbito do apoio às famílias social e economicamente 
desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação 
Social – Relatórios de maio de 2015 a novembro de 2016 - Proposta; ----  
 

2. CULTURA --------------------------------------------  
2.1 - Lavrar o Mar – As Artes do Sudoeste Alentejano, no alto da Serra e 
na Costa Vicentina – 2016/2017; ------------------------------  
 

3. DESPORTO -------------------------------------------  
3.1 - Helder Machado da Silva – Pedido de apoio financeiro para a prática 
desportiva (patinagem de velocidade), para sua filha - Iara Silva; ------  
3.1 - João Pedro Andrade Burnay de Mendonça – Pedido de apoio para 
aprática de Surf para seu filho João Maria Mendonça; --------------  
 

4. ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------  
4.1 - Apoio ao Associativismo – Portimão Surf Clube. ---------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------  

 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora Vereadora 
Ana Santos referiu a sua preocupação relativa à recolha de lixo, 
nomeadamente durante os feriados e consequentes “pontes” que se 
registaram e, aparentemente, resultaram num aumento considerável de 
RSU`s, devendo para o efeito a Câmara estar atenta a esta situação que 
não contribui em nada para a estratégia de desenvolvimento e 
potencialização do concelho do ponto de vista turístico. -------------  
O Senhor Vereador José Gonçalves, responsável pela tarefa, concordou e 
deu conta de dificuldades pontuais registadas que levaram em algumas 
zonas às situações descritas pela Senhora Vereadora. --------------  
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Mais informou que o problema está sinalizado, a breve prazo será reduzido 
e mesmo extinto. ----------------------------------------  
Não deixou ainda de referir as campanhas que a Câmara realizará no 
âmbito da recolha de “verdes” e “monos”, por forma a despertar 
consciências e corrigir procedimentos, realidades que nos retiram alguma 
eficácia na recolha do lixo doméstico, por se tratar também de lixo que tem 
que ser retirado também pela Autarquia. ------------------------  
Finalmente deu conhecimento que durante os meses de julho, agosto e 
setembro, a Câmara reforçará a recolha em todo o concelho, 
particularmente na zona sul. --------------------------------  
 

ORDEM DO DIA 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   
UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE ABRIL E 
EXTRAORDINÁRIA DE DEZANOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de onze de abril e extraordinária de dezanove de abril de 
dois mil e dezassete. -------------------------------------  
 

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 
exarados na quinta Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 
quinta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na quinta 
Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e dezassete. ----------  
 

UM PONTO QUATRO – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 
neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
 

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 
a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 
– REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE SETE DE ABRIL – INFORMAÇÕES: 
– Foram presentes as informações relativas à reunião do Conselho 
Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia sete de abril. -------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – ENVIO DE ATAS: – Foi apresentado o email datado de dez de abril 
do corrente ano, procedendo ao envio da ata número três barra dezassete, 
referente à reunião ordinária e da reunião extraordinária do Conselho 
Intermunicipal da AMAL, realizadas nos dias dez e vinte e sete do passado 
mês de março, respetivamente. ------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – CONSTITUIÇÃO DO DECIF DOIS MIL E DEZASSETE – PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO: – Foi apresentado o Protocolo de Cooperação para 
Constituição do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, 
para o ano de dois mil e dezassete na Região do Algarve. -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação 
para Constituição do DECIF, o qual, depois de rubricado, fica apenso à 
presente ata. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – PROJETOS INTERMUNICIPAIS: – Foi apresentado o ofício número 
trinta e oito, datado de vinte e três de março do corrente ano, solicitando 
documentação no âmbito do Projeto Revit mais. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro 
conforme a seguir se indica: --------------------------------   
- mil trezentos e sessenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos euros, 
para assegurar a comparticipação nacional no Projeto Revit mais – 
“Revitalização das áreas empresariais do Algarve”; ----------------  
- até três mil setecentos e sessenta euros, para assegurar a 
comparticipação nacional no projeto Algarve mais Digital; ------------  
- até três mil seiscentos e sessenta e três euros e setenta e cinco 
cêntimos para assegurar a comparticipação nacional no projeto ANQEP. -  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – PROCESSO DE COFINANCIAMENTO MUNICIPAL DE PROJETOS/AÇÕES 
DA AMAL: – A Câmara tomou conhecimento do teor da Proposta número 
catorze/CI/dois mil e dezassete – Processo de cofinanciamento Municipal 
de Projetos/Ações da AMAL. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 
procedimento a seguir no âmbito de projetos cofinanciados. ----------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – CPCJ - PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA 
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS CPCJ: – Foi apresentado o 
email datado de seis de abril do corrente ano, contendo em anexo o ofício 
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número sessenta e cinco barra dois mil e dezassete, datado de cinco de 
abril, a solicitar o pagamento das despesas de alojamento e alimentação, 
assim como a disponibilização de viatura para as duas representantes da 
CPCJ de Aljezur, no Encontro Nacional da CPCJ dois mil e dezassete, a 
realizar em Idanha–a–Nova, a dezassete, dezoito e dezanove de maio. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de colaboração 
para participação da Presidente da CPCJ de Aljezur, Maria João Silva, 
bem como da representante do Município, Lígia Maria Sapage Garcia, no 
Encontro Nacional das CPCJ`s, em Idanha-a-Nova, suportando as 
despesas inerentes à sua participação, nomeadamente alojamento e 
refeições, no valor total de duzentos e vinte e quatro euros, a adjudicar à 
Empresa Martins, Agência de Viagens e Turismo, Limitada. -----------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, disponibilizar uma viatura do 
Municipio para assegurar a deslocação ao referido Encontro.--------- 
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ISA PASSARINHO – SOLICITADORA – TRANSMISSÃO 
DE PRÉDIO RÚSTICO SITUADO EM PORTELA DOS ARNEIROS, FREGUESIA DE 
BORDEIRA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: – Foi apresentado o 
requerimento datado de vinte e oito de março do corrente ano, em que Isa 
Passarinho, na qualidade de Solicitadora vem manifestar a intenção de 
venda de um prédio rustico, propriedade de Adelina Freitas, situado em 
Portela dos Arneiros, freguesia de Bordeira, pelo valor de oitenta mil 
euros. ------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que não 
está interessada na aquisição do referido prédio. ------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – MARIA DE LURDES MALHEIRO DE TÁVORA LOBO DE 
MIRANDA JÚDICE – TRANSMISSÃO DE PRÉDIOS URBANOS SITOS EM BORDEIRA - 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: – Foi apresentado o email datado 
de dezoito de abril do corrente ano, em que José Távora, Lurdes Júdice e 
Maria Augusta Júdice, na qualidade de proprietários, vêm manifestar a 
intenção de venda de dois prédios urbanos sitos na Rua do Comércio e 
Rua Casa da Fidalga - Bordeira,  Bordeira, pelo valor total de cento e 
vinte mil euros. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar aos proprietários que não 
está interessada na aquisição dos referidos prédios. ---------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – LUÍS ZAGALLO – PROPOSTA DE PROTOCOLO 
BEACHCAM/MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o email, datado de 
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seis de dezembro de dois mil e dezasseis, enviando Proposta de Protocolo 
Beachcam a estabelecer com o Município de Aljezur. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 
de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA: --  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO: – Foi apresentado o email datado de seis 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 três mil 
e nove, datada de dezoito 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, no movimento MGD. -------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO: – Foi apresentado o email datado de quatro 
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 setenta e quatro, datada de dezassete 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, no movimento MGD.  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO TRÊS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO: – Foi apresentado o email datado de dez 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 três mil 
e quinze, datada de dezoito 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, no movimento MGD. -------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ----------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 
REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 
apresentado o email datado de seis de abril do corrente ano, enviando 
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relatório respeitante ao primeiro trimestre de dois mil e dezassete e 
solicitando a transferência de uma verba no montante de três mil cento e 
dois euros e oitenta cêntimos, referente ao domínio “Conservação de 
Caminhos Municipais”. ------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 
informação número dois mil novecentos e oitenta e oito, datada de 
dezassete de abril 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 solicitada, no montante de 
três mil cento e dois euros e oitenta cêntimos. --------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 
REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 
apresentado o email datado de seis de abril do corrente ano, enviando 
relatório respeitante ao primeiro trimestre de dois mil e dezassete.------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 
informação número três mil e um, datada de dezassete de abril do corrente 
ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e, do parecer do 
respetivo chefe de divisão. ---------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 
REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 
apresentado o email datado de quatro de abril do corrente ano, enviando 
relatório respeitante ao primeiro trimestre de dois mil e dezassete e 
solicitando a transferência de uma verba no montante de quarenta e cinco 
euros e oitenta e cinco cêntimos, referente ao domínio “Gestão, 
manutenção e conservação do Mercado do Rogil” e de uma verba no 
montante de seis mil quatrocentos e oitenta e três euros e setenta e dois 
cêntimos, referente ao domínio “Conservação de Caminhos Municipais”. -  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 
informação número dois mil novecentos e setenta e nove, datada de 
dezassete de abril do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos e, do parecer do respetivo chefe de divisão e, 
deliberou, por unanimidade, transferir uma verba no montante total de seis 
mil quinhentos e vinte e nove euros e cinquenta e sete cêntimos. ------  
 

UM PONTO CINCO – CEMITÉRIOS: ---------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – APURAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DOS OSSÁRIOS E 
GAVETÕES DO CEMITÉRIO DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
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UM PONTO SEIS – PROTOCOLO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS PRAIAS/DOIS MIL 
E DEZASSETE – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
o Protocolo de Segurança e Vigilância nas Praias, dois mil e dezassete, 
que depois de rubricado fica apenso à presente ata. ----------------   
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA VINTE E QUATRO DE 
ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 
Tesouraria do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezassete, do qual a 
Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 
Orçamentais um saldo de um milhão quatrocentos e trinta e dois mil cento 
e cinquenta e sete euros e onze cêntimos e, em Operações não 
Orçamentais, um saldo de cento e sessenta e três mil seiscentos e noventa 
e três euros e setenta e nove cêntimos. ------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira revisão 
ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos – PPI para o ano 
dois mil e dezassete, 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 – CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CELEBRAÇÃO 
DE UM CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO – DESPACHO 
DEZASSETE BARRA DOIS MIL E DEZASSETE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho número dezassete barra 
dois mil e dezassete, datado de vinte e nove de março, o qual determinou 
a cessação do procedimento concursal para celebração de um contrato de 
trabalho por tempo indeterminado com um Técnico Superior – Referencia C, 
publicado na segunda Série do Diário da Republica número cinquenta e 
dois, de catorze de março de dois mil e dezassete. ----------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RUI AMARO, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
DESTAQUE, DE UM PRÉDIO SITO EM CHARNECA DOS BOIEIROS – BORDEIRA: – 
No seguimento da deliberação de nove de agosto de dois mil e dezasseis,, 
foi apresentado o requerimento em que Rui Amaro Unipessoal, Lda, com 
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sede em Monte Novo das Alfambras – Aljezur, na qualidade de proprietária, 
vem solicitar lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da Câmara 
Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno com a área de mil e 
oitenta metros quadrados, de um prédio misto com a área total de cinco mil 
quinhentos e cinquenta metros quadrados, situado em Charneca dos 
Boeiros ou Monte Novo, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo trinta e sete, da Seção A e a parte 
urbana sob os artigos mil duzentos e setenta e seis e mil quatrocentos e 
sessenta, visto no pedido anterior ter cometido um lapso nas áreas 
solicitadas. --------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número sessenta e sete/FA barra 
dois mil e dezassete, datada de dezassete de abril, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo e, na qual se conclui que a pretensão está 
conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela publicação de legislação 
sucedânea, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde 
conste o parecer favorável ao respetivo destaque. -----------------  
 

DOIS – OBRAS MUNICIPAIS: -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – HUBEL – INDÚSTRIA DA ÁGUA, SA – CONSTRUÇÃO DE 
RESERVATÓRIOS DE ALJEZUR – COVATO – PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE 
CAUÇÃO: – No âmbito da informação número dois mil novecentos e 
dezassete, datada de onze de abril do corrente ano, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo - Serviço de Apoio ao Departamento 
Técnico, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de 
vistoria e consequente liberação da caução apresentada, redução de trinta 
porcento do valor total da caução, como a seguir se indica: seguro caução 
número 0080.10.004355, emitido pela AXA, em seis de junho de dois mil e 
catorze, no valor de seiscentos e vinte e quatro euros e garantia bancária 
número 2015.04403, emitida pela LISGARANTE, em quatro de agosto de 
dois mil e quinze, no valor de seiscentos e vinte e quatro euros, no prazo 
de trinta dias. -------------------------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 

SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

 

UM – AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------  
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UM PONTO UM – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – RELATÓRIOS DE MAIO DE DOIS 
MIL E QUINZE A NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS - PROPOSTA: – Pela 
Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 

MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 

DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL -------------------------------------------  
Apesar de terem sido prestados apoios atempados a quem deles 
necessitou e de ter existido articulação permanente, só agora a 
Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus apresentou ao Município 
o pedido de transferência dos apoios prestados - de maio a dezembro de 
dois mil e quinze, bem como de janeiro a novembro de dois mil e 
dezasseis. ---------------------------------------------  
Optou-se assim por englobar em dois relatórios os apoios prestados, um 
correspondendo aos meses de dois mil e quinze e outro aos meses de dois 
mil e dezasseis, e para os quais é solicitada a transferência. ----------  
Verificou-se que o valor mensal (quinhentos euros), aprovado no protocolo 
acima referido, para a prestação de apoios sociais às pessoas e famílias 
carenciadas, foi ultrapassado em setembro de dois mil e quinze 
(quinhentos e vinte euros e quarenta cêntimos), em maio de dois mil e 
dezasseis (quinhentos e vinte e sete euros e noventa e oito cêntimos) e em 
setembro de dois mil e dezasseis (quinhentos e vinte e cinco euros e 
sessenta e cinco cêntimos). ---------------------------------  
Verificou-se ainda que o valor máximo anual previsto em protocolo (seis 
mil euros), não foi atingido em nenhum dos anos em causa. ----------  
Assim, considerando o acima exposto bem como os relatórios dos apoios 
prestados, proponho: -------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 
Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo aos meses de maio a dezembro 
de dois mil e quinze, a que corresponde um valor total de mil novecentos e 
cinquenta e um euros e trinta e quatro cêntimos, em anexo; ----------  
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Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 
Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo aos meses de janeiro a 
novembro de dois mil e dezasseis, a que corresponde um valor de dois mil 
novecentos setenta e dois euros e vinte e dois cêntimos, em anexo; ----  
Que seja aprovada a transferência para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus da verba de quatro mil, novecentos e vinte e três euros e 
cinquenta e seis cêntimos, relativa aos meses em causa e para os apoios 
previstos em protocolo.” -----------------------------------  

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

DOIS - CULTURA: -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – LAVRAR O MAR – AS ARTES DO SUDOESTE ALENTEJANO, NO 
ALTO DA SERRA E NA COSTA VICENTINA – DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 
DEZASSETE: – No âmbito da deliberação de Câmara de doze de julho de 
dois mil e dezasseis, bem como da comunicação recebida da produção de 
Lavrar o Mar, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
entidade Cosa Nostra, uma verba no valor de vinte e cinco mil euros. ---  
TRÊS – DESPORTO: ----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – HELDER MACHADO DA SILVA – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO 
PARA A PRÁTICA DESPORTIVA (PATINAGEM DE VELOCIDADE), PARA SUA FILHA 
- IARA SILVA: – Foi apresentado o pedido de Helder Machado da Silva, 
datada de vinte e sete de março do corrente ano, requerendo à Câmara 
Municipal de Aljezur a concessão de apoio financeiro para custear 
despesas relativas à participação da sua filha, Iara Marreiros Silva, em 
provas desportivas da modalidade patinagem de velocidade. ----------  
Considerando que a atleta Iara Marreiros Silva  esta inscrita na Federação 
Portuguesa de Patinagem, como atleta individual, pelo facto de ter sido 
extinta a secção de patinagem do Juventude Clube Aljezurense, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de 
dois mil e quinhentos euros, para custear despesas relativas à participação 
da atleta em provas desportivas da modalidade patinagem de velocidade, 
para a época em curso.------- 
Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de 
Patrocínio a estabelecer no âmbito do apoio ora aprovado, a qual, depois 
de rubricada, fica anexa à presente ata. ------------------------   
TRÊS PONTO DOIS – JOÃO PEDRO ANDRADE BURNAY DE MENDONÇA – PEDIDO DE 
APOIO PARA A PRÁTICA DE SURF PARA SEU FILHO JOÃO MARIA MENDONÇA: – 
Foi apresentado o pedido de João Pedro de Andrade Burnay de Mendonça, 
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com entrada no dia dois de março do corrente ano, requerendo à Câmara 
Municipal de Aljezur a concessão de apoio financeiro para custear 
despesas relativas à participação de seu filho João Maria Mendonça em 
provas de SURF. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 
montante de cinco mil euros, de acordo com as contrapartidas propostas.-
--------------------------------------------- 
Mais deliberou por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de 
Patrocínio a estabelecer no âmbito do apoio ora aprovado, a qual, depois 
de rubricada, fica anexa à presente ata. ------------------------   
QUATRO - ASSOCIATIVISMO: ----------------------------------  
QUATRO PONTO UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – PORTIMÃO SURF CLUBE: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
APOIO ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
No âmbito da candidatura realizada pela presente entidade (Portimão Surf 
Club) e da avaliação feita pela comissão reunida para o efeito, conforme 
determinado pela regulamentação Municipal produzida para o efeito, sou a 
propor que seja concedido o apoio solicitado pela entidade, no valor de 
quatrocentos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos. -------------  
Deverá a mesma apresentar após realização do evento relatório do mesmo 
bem como comprovativo de despesas. Deverá ainda a entidade 
comprometer-se no rigoroso cumprimento do regulamento e demais 
obrigações legais a que a mesma estará obrigada. -----------------  
Deverão ainda ser assegurados todos os preceitos necessários para o 
garante da segurança e ordem pública no decorrer do evento, por parte da 
entidade organizadora. Em matéria de apoio logístico, deverá o mesmo ser 
especificado e combinado com os serviços em momento oportuno. ------  

Mais se propõe, a aprovação da minuta de protocolo a celebrar com 
PTMSC – Portimão Surf Clube, em anexo”.-------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
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 
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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 cinquenta 
minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 
que eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnica Superior, a redigi e subscrevo. -  

 
     

 
O PRESIDENTE, 

 

________________________________ 
 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 

 


