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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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
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 26 de agosto; -----------------------------------------------------------------------  
1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara; 
1.3 Legislação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Exercício do direito legal de preferência sobre imóveis; -------------------------------------------------------  
1.5 Manuel Maria Lucas - Prédio sito em Igreja Nova – Aljezur – Art.º 289-AR; -----------------------------  
1.6 CORRESPONDÊNCIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6.1 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de apoio por perda de receita corrente; -------------------  
1.6.2 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao Protocolo para pagamento 
empréstimo bancário da ULDM de Aljezur – Mês de setembro; ---------------------------------------------------  
1.6.3 Instituto do Emprego e Formação Profissional – Informação respeitante ao desemprego 
registado no mês de julho no concelho de Aljezur e região do Algarve; -----------------------------------------  
1.6.4 Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” – Pergunta ao Governo sobre a 
dificuldade de contacto telefónico com os serviços de saúde; -----------------------------------------------------  
1.6.5 Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” – Pergunta ao Governo sobre estufas no 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina; ---------------------------------------------------------  
1.6.6 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – Envio de documento de 
despesa – Equipa de Intervenção Permanente – Mês de julho; ----------------------------------------------------  
1.6.7 AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – PART 2020 – Comparticipação municipal; ------  
1.6.8 Direção Regional da Cultura – Estrutura/Edificação sita na Aldeia de Bordeira; ------------------------  
1.7 ÁGUA E SANEAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.1 João Manuel Dias da Silva – Unipessoal, Lda. – Contrato de fornecimento de água; ------------------  
1.7.2 João Pedro de Guimarães Moreira Mafra de Vilela – Rotura no sistema privado de 
abastecimento de água, sito em Monte Serrão – Alfambras; -------------------------------------------------------  
1.7.3 Monique Elizabeth de Wilde – Rotura no sistema privado de abastecimento de água, sito em 
Vidigal – Aljezur – Mês de maio; -------------------------------------------------------------------------------------------  
1.7.4 Monique Elizabeth de Wilde – Rotura no sistema privado de abastecimento de água, sito em 
Vidigal – Aljezur – Mês de junho; ------------------------------------------------------------------------------------------  
1.8 RECURSOS HUMANOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.8.1 Abertura de Procedimento Concursal – Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento 
– Unidade Técnica de Desenvolvimento Social  - Cargo de direção intermédia de 3.º grau – Regime de 
Comissão de Serviço; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.9 CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1.9.1 Autorização prévia para abertura de procedimento e para assunção de compromisso plurianual 
– Repartição de Encargos - Concurso Público para Prestação de Serviços de Seguros, pelo prazo de 36 
meses; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Resumo Diário da Tesouraria; ------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE 
1. OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Aeneas Kooman – Vale da Telha – Setor L 166 - Atualização de alvará de utilização; -------------------  
1.2 Márcio José dos Santos Fernandes – Demolição e construção de habitação em Rua S. João de 
Deus – Aljezur; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.3 --  Juliana de Carvalho Fidelis Braga e Flávio Machado de Bulhões – Legalização de habitação – Vale  
da Telha – Setor E – 205; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4 Carrapateira Beach Houses – CBH, Lda.;-----------------------------------------------------------------------------  
1.5 Suzanne Marie Hutchinson – Autorização de utilização – Vale da Telha – Setor E 154 – Aljezur; ----  
1.6 José Manuel Vinhas da Silva – Construção de muro e piscina em Vale da Telha – Setor G 109 – 
Aljezur; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
1. HABITAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Abertura de concurso para atribuição de lotes em loteamentos municipais; -----------------------------  
2. AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Casa da Criança do Rogil – Protocolo para o Desenvolvimento de respostas sócio educativas – 
Proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.2 Ação Social Escolar – 2020/2021; -------------------------------------------------------------------------------------  
2.3 Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social – Conferência de Nossa Senhora 
D`Alva – Relatório e Proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
3. EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1 Regulamento para atribuição de Bolsas de Estudo – Proposta de Alteração; ------------------------------  
4. ASSOCIATIVISMO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1 Grupo desportivo Odeceixense – Apoios Covid 19 – Meses de junho e julho; -----------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   
Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: - 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:-------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE AGOSTO: - Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 26 de agosto de 
2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou 
conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente exarados na décima nona e vigésima alteração 
ao Orçamento da Despesa de 2020, décima oitava e décima nona Modificação às grandes Opções do 
Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois mil e vinte.  ---------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou 
conhecimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LEI N.º 54/2020 - Diário da República n.º 166/2020, Série I de 2020-08-26, ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA, Reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica, procedendo à sexta 

alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 68-A/2020 - Diário da República n.º 168/2020, 1º 

Suplemento, Série I de 2020-08-28, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Prorroga a 

declaração da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. ---------  

PORTARIA N.º 207-A/2020 - Diário da República n.º 168/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-08-28, 

DEFESA NACIONAL E AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA, Segunda alteração à Portaria n.º 136/2020, de 4 

de junho, alterada pela Portaria n.º 139-A/2020, de 12 de junho, que procede, para o ano de 2020, à 

identificação das águas balneares costeiras e de transição e das águas balneares interiores, fixando 

as respetivas épocas balneares, e à qualificação, como praias de banhos, das praias marítimas e das 

praias de águas fluviais e lacustres, em território nacional. ---------------------------------------------------------  
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PORTARIA N.º 208/2020 - Diário da República n.º 170/2020, Série I de 2020-09-01, ECONOMIA E 

TRANSIÇÃO DIGITAL, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO, Regime jurídico 

da segurança contra incêndio em edifícios - alteração à Portaria n.º 773/2009, de 21 de julho. ----------  

DECRETO-LEI N.º 62-A/2020 - Diário da República n.º 172/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-09-

03, PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS, Altera as medidas excecionais e temporárias 

relativas à pandemia da doença COVID-19. -----------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO – EXERCÍCIO DO DIREITO LEGAL DE PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS: - Foi 

presente o anúncio número 20297/2020, relativo à transmissão de imóveis, registado no sítio da 

Casa Pronta, para efeito de exercício de direito de preferência por parte deste Município. ---------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não irá exercer o direito de preferência sobre 

o referido prédio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – MANUEL MARIA LUCAS - PRÉDIO SITO EM IGREJA NOVA – ALJEZUR – Art.º 
289-AR: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos.  
UM PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM  –  JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE APOIO POR 
PERDA DE RECEITA CORRENTE: - Foi apresentado o email registado no sistema MGD sob o número 
9348, em 17 de agosto do corrente ano,  da Junta de Freguesia de Odeceixe, a  solicitar a atribuição 
de um apoio financeiro extraordinário, para fazer face ao défice de receita corrente da Junta de 
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Atendendo à decisão tomada pela Câmara Municipal em reunião realizada em 28 de abril do 
corrente ano, no âmbito das Medidas tomadas relativamente à Pandemia Covid-19 - eixo 3 “Apoio a 
economia local, isenção de rendas aos concessionários (quiosques, lojas, esplanadas, bancas e 
outros, até ao final de 2020” e considerando que estas medidas abrangem os dois quiosques sito na 
Praia de Odeceixe, cuja gestão e arrecadação de receitas está delegada na Junta de Freguesia de 
Odeceixe, pelo que veio originar uma diminuição de receita daquela Junta de Freguesia, dada as 
poucas fontes de receita de que dispõe, a Câmara deliberou, por unanimidade, a atribuição de um 
apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe, no valor de seis mil novecentos e quarenta e sete 
euros e quarenta e seis cêntimos, correspondente ao valor deixado de arrecadar pela mesma.--------- 
Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o presente  assunto à Assembleia Municipal para 
aprovação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UM PONTO SEIS PONTO DOIS  –  CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO REFERENTE AO 
PROTOCOLO PARA PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA ULDM DE ALJEZUR – MÊS DE 
SETEMBRO: - Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o número 9935, 
em 01 de setembro do corrente ano, da Casa da Criança do Rogil, solicitando que lhe seja acionada a 
cláusula financeira ao abrigo do número 4, da cláusula 2ª do Protocolo estabelecido entre o 
Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em 20 de 
agosto de 2009, com as alterações introduzidas em 22 de março de 2011 e, ainda, do número 2 da 
Cláusula Única do referido Protocolo, por forma a lhes ser concedida a totalidade do valor da 
mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e 
oito cêntimos, relativa ao mês de setembro do corrente ano.  ----------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir o valor solicitado, no montante de doze mil 
setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, no cumprimento do previsto no 
Protocolo.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO TRÊS – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 
INFORMAÇÃO RESPEITANTE AO DESEMPREGO REGISTADO NO MÊS DE JULHO NO CONCELHO DE 
ALJEZUR E REGIÃO DO ALGARVE: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD 
sob o número 9695, em 25 de agosto do corrente ano, do IEFP - Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. – Delegação Regional do Algarve, enviando para conhecimento informação relativa 
ao desemprego registado no concelho de Aljezur e na Região do Algarve, no mês de julho de 2020. ---  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO QUATRO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS 
VERDES” – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A DIFICULDADE DE CONTACTO TELEFÓNICO COM OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
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9686, em 24 de agosto do corrente ano, do Grupo Parlamentar do PEV – Os Verdes, enviando para 
conhecimento a pergunta nº 4123/XIV/1ª, apresentada à Assembleia da Republica, sobre a 
dificuldade de contacto telefónico com os serviços de saúde de proximidade. --------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------     
UM PONTO SEIS PONTO CINCO  –  GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS VERDES” 
– PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE ESTUFAS NO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E 
COSTA VICENTINA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 
9704, em 25 de agosto do corrente ano, do Grupo Parlamentar do PEV – Os Verdes, enviando para 
conhecimento a pergunta nº 3920/XIV/1ª, apresentada à Assembleia da Republica, sobre as estufas 
no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ----------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO SEIS  –  ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR – ENVIO DE DOCUMENTO DE DESPESA – EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE – MÊS 
DE JULHO: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de 
trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – PART 2020 
- COMPARTICIPAÇÃO MUNICIPAL: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD 
sob o número 9144, em 12 de agosto do corrente ano, da AMAL – Comunidade Intermunicipal do 
Algarve, em que solicita a transferência do valor de sete mil quinhentos e nove euros e catorze 
cêntimos relativo à comparticipação municipal, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifário 
(PART), para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o valor proposto na importância de sete mil 
quinhentos e nove euros e catorze cêntimos. --------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO OITO  –  DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA – ESTRUTURA/EDIFICAÇÃO SITA 
NA ALDEIA DE BORDEIRA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o 
número 9934, em 01 de setembro do corrente ano, da Direção Regional de Cultura do Algarve, em 
que manifesta o seu total apoio à iniciativa da autarquia, procurando minimizar o impacto negativo 
da construção promovida por uma entidade privada na envolvente da Igreja N. S. da Encarnação, 
Igreja Paroquial da Bordeira, concelho de Aljezur. --------------------------------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE – ÁGUA E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO UM – JOÃO MANUEL DIAS DA SILVA – UNIPESSOAL, LDA. – CONTRATO DE 
FORNECIMENTO DE ÁGUA: - No âmbito do teor da informação número 6843, datada de 24 de 
agosto de 2020, da Secção de Águas e Atendimento Geral da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a João Manuel Dias da Silva-Unipessoal, 
Lda., o valor de trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos, relativo ao pagamento do contrato de 
fornecimento de água, dado que para o local já existia um contrato em vigor, em nome da 
requerente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UM PONTO SETE PONTO DOIS – JOÃO PEDRO DE GUIMARÃES MOREIRA MAFRA DE VILELA – 
ROTURA NO SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM MONTE SERRÃO – 
ALFAMBRAS: - Foi apresentado o requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 
9263, datado de 13 de agosto do corrente ano, de João Pedro de Guimarães Moreira Mafra de Vilela, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao 
consumo de água do mês de julho do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de 
abastecimento de água.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 6821, datada de 24 de agosto do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 
27 de agosto, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão de nota de crédito no 
montante total de quatrocentos e seis euros e oitenta e cinco cêntimos, referente a consumo de 
água o valor de trezentos e sessenta euros e treze cêntimos, IVA vinte e um euros e sessenta e um 
cêntimos, e resíduos sólidos variável vinte e cinco euros e onze cêntimos, relativamente ao 
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processamento de julho/2020, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela 
de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SETE PONTO TRÊS – MONIQUE ELIZABETH DE WILDE – ROTURA NO SISTEMA PRIVADO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM VIDIGAL – ALJEZUR – MÊS DE MAIO: - Foi apresentado o 
requerimento de Monique Elisabeth de Wilde, registado no sistema informático MGD sob o número 
8325, em 24 de julho do corrente ano, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco 
cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do  mês de maio do corrente ano, por 
motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 6833, datada de 24 de agosto do corrente ano, da 
Seção de Águas e Atendimento Geral - Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, restituir o montante total de cento e vinte e oito euros e noventa cêntimos, sendo o 
valor de noventa e três euros e dezasseis cêntimos referente a consumo de água; de IVA, cinco euros 
e cinquenta e nove cêntimos e de resíduos sólidos variável, trinta euros e quinze cêntimos, referente 
ao processamento do mês de maio, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da 
Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. -----------------------------------------------------------------   
UM PONTO SETE PONTO QUATRO – MONIQUE ELIZABETH DE WILDE – ROTURA NO SISTEMA 
PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM VIDIGAL – ALJEZUR – MÊS DE JUNHO: - Foi 
apresentado o requerimento de Monique Elisabeth de Wilde, registado no sistema informático MGD 
sob o número 8343, em 24 de julho do corrente ano, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de 
oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de água do  mês de junho do 
corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  ------------------------  
Face ao teor constante na informação número 6835, datada de 24 de agosto do corrente ano, da 
Seção de Águas e Atendimento Geral – Divisão Administrativa e de Recursos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade,  restituir o montante total de quatrocentos e noventa e dois euros e quarenta e três 
cêntimos, sendo o valor de quatrocentos e quarenta e um euros e setenta e cinco cêntimos  
referente a consumo de água; de IVA, vinte e seis euros e cinquenta e um cêntimos e de resíduos 
sólidos variável, vinte e quatro euros e dezassete cêntimos, referente ao processamento do mês de 
junho, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO OITO – RECURSOS HUMANOS -----------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO OITO PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – DIVISÃO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO - UNIDADE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL  – CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – REGIME DE COMISSÃO DE SERVIÇO: - 
Pelo Senhor Presidente, foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve:  ----------------------------  
“PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 “Abertura de Procedimento Concursal – Cargo de direção intermédia de 3.º grau” -----------------------  
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 a que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A Assembleia Municipal de Aljezur aprovou em sua sessão de 26 de abril de 2019, a alteração ao 
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do Município de Aljezur, onde prevê como 
limite máximo de unidades orgânica flexíveis, chefiadas por dirigente intermédio de 3º grau, duas. ---  
2. A alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais foi publicada no Diário da 
República, n.º 108, II série, de 5 de junho de 2019, entrando em vigor no dia seguinte à sua 
publicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. A 8 de outubro de 2019, foi aprovada a alteração à Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços 
Municipais, onde prevê a existência da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, dependente da 
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Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, tendo transitado da respetiva divisão, 
muitas das competências para esta nova unidade orgânica flexível. ---------------------------------------------  
4. A 25 de junho de 2020, foi aprovada no mapa de pessoal do Município de Aljezur, para a referida 
unidade, a criação de um posto de trabalho de Dirigente de 3º grau – Chefe de Unidade, para o qual 
é exigido licenciatura na área das ciências sociais, bem como os requisitos constantes do art.º 4º do 
Regulamento para Provimento de Cargos de Direção Intermédia de 3º Grau do Município de Aljezur, 
publicado no Diário da Republica nº 230, de 29 de novembro de 2019. -----------------------------------------  
5. O cargo de Dirigente de 3º grau encontra-se vago, revelando-se de todo necessário o seu 
preenchimento para o normal e regular desenvolvimento das respetivas atividades e funcionamento 
dos serviços, até à nomeação do titular do cargo. ---------------------------------------------------------------------  
6. O Princípio que presidiu à criação da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, foi o de 
melhorar a operacionalidade dos serviços, visando a maior eficácia, eficiência e qualidade dos 
mesmos, com o inerente benefício para os munícipes. --------------------------------------------------------------  
7. Para uma melhor eficácia e eficiência da referida unidade orgânica torna-se indispensável a 
existência de chefia, inexistente de momento; -------------------------------------------------------------------------  
8. De acordo com o mapa de pessoal para o ano de 2020, ao chefe da Unidade Técnica compete 
coadjuvar o/a titular do cargo dirigente de que depende hierarquicamente, bem como coordenar as 
atividades, gerir os recursos da unidade técnica e supletivamente as competências previstas para o 
pessoal dirigente no art.º 15º da Lei n.º 49/2012 de 29 de agosto, com as necessárias adaptações. ----  
9. Existe verba dotada na rubrica orçamental para o efeito. --------------------------------------------------------  
Face a todas as circunstâncias acima aludidas e considerando que a nomeação do cargo dirigente 
acima mencionado, é imprescindível para que o Município cumpra com as suas atribuições e 
competências constitucionalmente previstas, assegurando aos cidadãos um serviço sem prejuízo dos 
níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade, proponho que: --------------------------------------------  
1- Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º ambos da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei 
n.º 93/2004 de 20 de Abril, alterada pelo Decreto -Lei n.º 104/2006, de 7 de Junho, se proceda à 
abertura de procedimento concursal, para nomeação, em regime de Comissão de Serviço, para o 
cargo de direção intermédia de 3º grau – Chefe da Unidade Técnica de Desenvolvimento Social, 
dependente da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. --------------------------------------  
2- Nos termos do disposto no n.º1, do artigo 13.º, da Lei n.º49/2012, de 29 de agosto conjugado com 
o nº 4 do art.º 21º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, na redação atual, seja submetido à aprovação 
da Assembleia Municipal a composição do júri de recrutamento, o qual deverá ser composto por um 
presidente e dois vogais, por forma a poder ser elaborado o respetivo despacho e aviso de abertura 
do procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- O Júri seja constituído pelos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------  
Presidente: Paulo Jorge Fragoso de Oliveira, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento do Município de Aljezur. -----------------------------------------------------------------------------------  
Vogais: Natália José da Piedade Costa Correia, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural 
do Município de Odemira e José da Silva Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos do Município de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e remeter a mesma à 
Assembleia Municipal para aprovação da proposta de designação do júri.------------------------------------- 
UM PONTO NOVE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO UM – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO E 
PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - CONCURSO 
PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PRAZO DE 36 MESES: - No âmbito do 
teor constante na informação número 7243, datada de 02 de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para autorização prévia, para  abertura do 
procedimento  e a assunção de compromissos plurianuais, relativamente ao “Concurso para 
Prestação de Serviços de Seguros, pelo prazo de 36 meses” e um preço base de trezentos e 
cinquenta e sete mil euros, isento de IVA, nos termos do número 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 
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197/99, de 8 de junho, na sua redação atual e nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 
8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, com a seguinte repartição de encargos, por 
estimativa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ano de 2021: 9 meses – oitenta e nove mil duzentos e cinquenta euros;  --------------------------------------   
Ano de 2022: 12 meses – cento e dezanove mil euros; --------------------------------------------------------------  
Ano de 2023: 12 meses - cento e dezanove mil euros; ---------------------------------------------------------------  
Ano de 2024: 3 meses – vinte e nove mil setecentos e cinquenta euros. ----------------------------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2020: - Foi 
presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 07 de setembro de 2020, do qual a Câmara tomou 
conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo de dois milhões 
quatrocentos e quarenta e seis mil novecentos e quatro euros e setenta e sete cêntimos e, em 
Operações não Orçamentais, um saldo de quarenta e nove mil cento e oitenta e quatro euros e 
dezasseis cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE 
PONTO UM – OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – AENEAS KOOMAN – VALE DA TELHA – SETOR L 166 - ATUALIZAÇÃO DE ALVARÁ 
DE UTILIZAÇÃO: - Foi apresentado o processo em que Aeneas Kooman, na qualidade de proprietária 
do prédio urbano, designado por lote 166, setor L, Vale da Telha, freguesia e concelho de Aljezur, 
vem solicitar a autorização de utilização para a piscina, localizada no lote em referência e construída 
ao abrigo do alvará de licença administrativa n º 202/2003, de 05 de dezembro de 2003. -----------------  
No âmbito das informações nºs 4429/2020/075/MP e 6429/2020/112/MP, datadas de 01 de junho e 
11 de agosto do corrente ano da Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística, respetivamente, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o averbamento com a referência à piscina associada 
à edificação, no alvará de utilização número 7, emitido em 28 de fevereiro de 1992. -----------------------  
UM PONTO DOIS – MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS FERNANDES – DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM RUA S. JOÃO DE DEUS – ALJEZUR: - Foi apresentado o processo em que Márcio José 
dos Santos Fernandes, proprietário de um prédio urbano sito na Rua S. João Deus, 3 em Aljezur, 
freguesia e concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10412, da freguesia e 
Município de Aljezur, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur, sob o número mil 
trezentos e cinquenta e sete, vem no âmbito do pedido de aprovação do projeto de arquitetura 
referente à construção de habitação no local acima identificado, solicitar nos termos do número um 
do artigo quarenta e seis do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, a dispensa da 
criação de um virgula cinco lugares de estacionamento e consequentemente a compensação pela 
não criação dos referidos lugares, apresentando justificação para o efeito. ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor Vereador Hélder Cabrita, dispensar a 
criação de um virgula cinco lugares de estacionamento em falta, no uso da competência prevista no 
artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, devendo o requerente 
compensar o município, no valor de mil oitocentos e setenta e cinco euros, pela ausência da criação 
de um virgula cinco lugares de estacionamento. ----------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – JULIANA DE CARVALHO FIDELIS BRAGA E FLÁVIO MACHADO DE BULHÕES – 
LEGALIZAÇÃO DE HABITAÇÃO – VALE DA TELHA – SETOR E – 205: - Foi apresentado o processo em 
que Juliana de Carvalho Fidelis Braga e Flávio Machado de Bulhões, na qualidade de proprietários de 
um prédio sito no setor E, lote 205, em Vale da Telha, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
9938, freguesia e concelho Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número quatro mil trezentos e cinquenta e cinco, vem solicitar a aprovação do projeto de legalização 
de alterações efetuadas na moradia construída ao abrigo da licença de construção n º 114, emitida 
em 31 de maio de 2007 e com a licença de utilização nº 90, emitida em 30 de junho de 2009.  ----------  
Face à informação 6674/2020|117/MP, datada de 18 de agosto de 2020, da Divisão de Obras 
Particulares e Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
legalização de alterações efetuadas à mencionada moradia, condicionada à apresentação dos alçados 
retificados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO – CARRAPATEIRA BEACH HOUSES – CBH, LDA.: - A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – SUZANNE MARIE HUTCHINSON – AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – VALE DA 
TELHA – SETOR E 154 – ALJEZUR: - No seguimento da deliberação de Câmara datada de onze de 
dezembro de dois mil e dezoito, relativa à sentença do processo setecentos e vinte e 
seis/doze.seis.BELLE- Acção Administrativa Especial, foi presente o processo de Suzanne Marie 
Hutchinson, para emissão de autorização de utilização inerente à construção de piscina no lote 154, 
Setor E, em Vale da Telha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Face do teor do Auto de Vistoria realizado no dia 28 de agosto do corrente ano, para efeito de 
concessão de Autorização de Utilização, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à emissão 
da autorização de utilização em causa e notificar a requerente, para apresentação do alvará de 
licença de utilização da habitação n.º122/2005, de 13 de setembro de 2005, para que lhe seja 
averbada a construção da referida piscina. ------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO SEIS – JOSÉ MANUEL VINHAS DA SILVA – CONSTRUÇÃO DE MURO E PISCINA EM VALE 
DA TELHA – SETOR G 109 – ALJEZUR: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, 
DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTO UM – HABITAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE LOTES EM LOTEAMENTOS 
MUNICIPAIS: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto, foi apresentada a proposta que a seguir se 
transcreve:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE 16 b) NO LOTEAMENTO MALHADAIS I – 
ODECEIXE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho, nos termos da alínea a) do Art.º 6º., conjugado com o Art.º 13º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o 
processo para atribuição de um lote, designado pelo nº16 b), com a área de 165 m2, do Loteamento 
Malhadais I – Odeceixe, a ser atribuído de acordo com o regime previsto no artigo 13.º do 
Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a todos os interessados que se 
enquadrem na alínea a) do Art.º 3º., conjugado com o nº. 1 e  alíneas a)  e d) do nº. 2 do Art.º 7º., do 
Regulamento Municipal supra identificado (Ser casado ou situação equiparada, com agregado 
familiar a cargo, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa de 
Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação).   
O sorteio para a atribuição do referido lote realizar-se-á em Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 27 de outubro de 2020, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que estejam 
inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento para Venda de Lotes 
para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a fim 
de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo prazo concedido para 
novas inscrições na Bolsa de Candidatos. --------------------------------------------------------------------------------  
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de 30 dias seguidos, a contar do dia 
seguinte da data de publicação de edital, para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito 
ao preenchido dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no referido 
concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados constantes no processo não estejam 
atualizados e que pretendam participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à 
atualização dos respetivos dados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal de Bolsa de Candidatos para 
de Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para 
Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais.-------------------------------------------------------------  
Proponho ainda, de acordo com o Art.º14º. do Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda 
dos lotes em € 50,00 por m2. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
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ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE 17 NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA 
VINAGRE – ROGIL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho, nos termos da alínea a) do Art.º 6º., conjugado com o Artº13º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o 
processo para atribuição de um lote, designado pelo nº 17, com a área de 150 m2, do Loteamento 
Municipal de Maria Vinagre – Rogil, a ser atribuído de acordo com o regime previsto no artigo 13.º 
do Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a todos os interessados que se 
enquadrem na alínea a) do Art.º 3º., conjugado com o nº. 1 e  alíneas a)  e d) do nº. 2 do Art.º 7º., do 
Regulamento Municipal supra identificado (Ser casado ou situação equiparada, com agregado 
familiar a cargo, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa de 
Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação). --    
O sorteio para a atribuição do referido lote realizar-se-á em Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 27 de outubro de 2020, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que estejam 
inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento para Venda de Lotes 
para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a fim 
de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo prazo concedido para 
novas inscrições na Bolsa de Candidatos. --------------------------------------------------------------------------------  
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de 30 dias seguidos, a contar do dia 
seguinte da data de publicação de edital, para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito 
ao preenchido dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no referido 
concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados constantes no processo não estejam 
atualizados e que pretendam participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à 
atualização dos respetivos dados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal de Bolsa de Candidatos para 
de Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para 
Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais.-------------------------------------------------------------  
Proponho ainda, de acordo com o Art.º 14º. do Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda 
do lote em  € 50,00 por m2. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTE 19 e 21 NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE 
MARIA VINAGRE – ROGIL ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho, nos termos da alínea a) do Art.º 6º., conjugado com o Artº13º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o 
processo para atribuição de dois lotes, designados pelo nº 19 e lote nº 21, com a área de 150 m2 
cada, do Loteamento Municipal de Maria Vinagre – Rogil, a ser atribuído de acordo com o regime 
previsto no artigo 13.º do Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a todos os 
interessados que se enquadrem na alínea c) do Art.º 3º., conjugado com o nº. 1 e alíneas c) e d) do 
nº. 2 do Art.º 7º., do Regulamento Municipal supra identificado (Não casados, divorciados/as, 
solteiros/as, viúvos/as, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa de 
Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação). --    
O sorteio para a atribuição dos referidos lotes realizar-se-á em Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de 27 de outubro de 2020, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que 
estejam inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento para Venda 
de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser 
notificados a fim de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo prazo 
concedido para novas inscrições na Bolsa de Candidatos. -----------------------------------------------------------  
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de 30 dias seguidos, a contar do dia 
seguinte da data de publicação de edital, para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito 
ao preenchido dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no referido 
concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados constantes no processo não estejam 
atualizados e que pretendam participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à 
atualização dos respetivos dados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal de Bolsa de Candidatos para 
de Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para 
Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais.-------------------------------------------------------------  
Proponho ainda, de acordo com o Art.º 14º do Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda do 
lote em € 50,00 por m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES 11 e 12 NA URBANIZAÇÃO DOS 
MALHADAIS –  3ª FASE – ODECEIXE – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 2/2002 -------------------------------------  
Proponho, nos termos da alínea a) do Art.º 6º., conjugado com o Artº13º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o 
processo para atribuição de dois lotes, designados pelos nº 11 e 12, com a área de 440m2 e 311m2, 
respetivamente, da Urbanização dos Malhadais – 3ª fase – Odeceixe, a ser atribuído de acordo com o 
regime previsto no artigo 13.º do Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a 
todos os interessados que se enquadrem na alínea a) do Art.º 3º., conjugado com o nº. 1 e  alíneas a)  
e d) do nº. 2 do Art.º 7º., do Regulamento Municipal supra identificado (Ser casado ou situação 
equiparada, com agregado familiar a cargo, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar 
inscrito na Bolsa de Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para 
construção de habitação).   -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O sorteio para a atribuição do referido lote realizar-se-á em Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 10 de novembro de 2020, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que estejam 
inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento para Venda de Lotes 
para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a fim 
de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo prazo concedido para 
novas inscrições na Bolsa de Candidatos. --------------------------------------------------------------------------------  
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de 30 dias seguidos, a contar do dia 
seguinte da data de publicação de edital, para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito 
ao preenchido dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no referido 
concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados constantes no processo não estejam 
atualizados e que pretendam participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à 
atualização dos respetivos dados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal de Bolsa de Candidatos para 
de Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para 
Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais.-------------------------------------------------------------  
Proponho ainda, de acordo com o Art.º 14º. do Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda 
dos lotes em  € 50,00  por m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 5 LOTES DESIGNADOS POR LOTE D1, D2, D3, D4 E 
D5, NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BARRADA – ALJEZUR – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 4/1997 -----  
Proponho, nos termos da alínea a) do Art.º 6º., conjugado com o Artº13º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o 
processo para atribuição de cinco lotes, designados pelos nºs D1, D2, D3, D4 e D5, com a área de 
150m2, do Loteamento Municipal da Barrada – Aljezur, a ser atribuído de acordo com o regime 
previsto no artigo 13.º do Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a todos os 
interessados que se enquadrem na alínea a) do Art.º 3º., conjugado com o nº. 1 e alíneas a) e d) do 
nº. 2 do Artº. 7º., do Regulamento Municipal supra identificado (Ser casado ou situação equiparada, 
com agregado familiar a cargo, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na 
Bolsa de Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção de 
habitação).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O sorteio para a atribuição do referido lote realizar-se-á em Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de 24 de novembro de 2020, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que estejam 
inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento para Venda de Lotes 
para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a fim 



REUNIÃO DE 08.09.2020 
 

Pág.  11 

de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo prazo concedido para 
novas inscrições na Bolsa de Candidatos. --------------------------------------------------------------------------------   
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de 30 dias seguidos, a contar do dia 
seguinte da data de publicação de edital, para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito 
ao preenchido dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no referido 
concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados constantes no processo não estejam 
atualizados e que pretendam participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à 
atualização dos respetivos dados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal de Bolsa de Candidatos para 
de Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para 
Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais.-------------------------------------------------------------  
Proponho ainda, de acordo com o Art.º 14º. do Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda 
dos lotes em  € 50,00  por m2. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE 5 LOTES DESIGNADOS POR LOTE D6, D7, D8, D9 E 
D10, NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BARRADA – ALJEZUR – ALVARÁ DE LOTEAMENTO 4/1997: --  
Proponho, nos termos da alínea a) do Art.º 6º., conjugado com o Artº13º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o 
processo para atribuição de cinco lotes, designados pelos lotes nº D6 a D10, com a área de 150 m2 
cada, do Loteamento Municipal da Barrada – Aljezur, a ser atribuído de acordo com o regime 
previsto no artigo 13.º do Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a todos os 
interessados que se enquadrem na alínea c) do Art.º 3º., conjugado com o nº. 1 e alíneas c) e d) do 
nº. 2 do Art.º 7º., do Regulamento Municipal supra identificado (Não casados, divorciados/as, 
solteiros/as, viúvos/as, residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa de 
Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação). --  
O sorteio para a atribuição dos referidos lotes realizar-se-á em Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de 24 de novembro de 2020, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles 
que estejam inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo 12.º do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais, os quais deverão ser 
notificados a fim de confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo prazo 
concedido para novas inscrições na Bolsa de Candidatos. -----------------------------------------------------------  
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de 30 dias seguidos, a contar do dia 
seguinte da data de publicação de edital, para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito 
ao preenchido dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no referido 
concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados constantes no processo não estejam 
atualizados e que pretendam participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à 
atualização dos respetivos dados. -----------------------------------------------------------------------------------------  
No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal de Bolsa de Candidatos para 
de Lotes para Habitação em Loteamentos Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para 
Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais.-------------------------------------------------------------  
Proponho ainda, de acordo com o Art.º 14º. do Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda 
do lote em  € 50,00  por m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
RESPOSTAS SÓCIO-EDUCATIVAS – PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto, foi 
apresentada a proposta que a seguir se transcreve:  -----------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em 27 de dezembro de 2016 foi submetida à Exma. Câmara uma revisão do Protocolo entre o 
Município de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil para o desenvolvimento de respostas sócio 
educativas no concelho de Aljezur;---------------------------------------------------------------------------------------- 
A proposta continha uma minuta de protocolo onde consta quanto à vigência o seguinte:---------------- 
Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vigência do Acordo------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. O presente protocolo tem duração de um ano, sendo renovado por iguais períodos, caso não haja 
denúncia de uma das partes, com a antecedência mínima de três meses e poderá ser revisto em 
qualquer altura por acordo entre as partes.----------------------------------------------------------------------------- 
2. O presente protocolo produz efeitos à data de …  de 2016.------------------------------------------------------ 
Da apreciação pela Câmara resultou uma alteração ao texto da minuta para que a cláusula quinta 
fosse um único ponto, englobando a data da produção de efeitos e a sua duração. Dessa alteração 
resultou o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigência do Acordo------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente protocolo tem duração de um ano, com início a um de janeiro de dois mil e dezassete e 
fim a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, caso não haja denúncia de uma das partes, 
com a antecedência mínima de três meses e poderá ser revisto em qualquer altura por acordo entre 
as partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tendo-se constatado agora que ao ser reescrito o texto da cláusula quinta, para unificação dos 
pontos 1 e 2 e fixação da vigência do protocolo, foi suprimida a expressão “sendo renovado por 
iguais períodos”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contudo sempre houve intenção de ambas as partes na renovação automática do protocolo, pelo 
que atendendo ao lapso verificado agora e tendo as partes sempre assumido que o mesmo se 
encontrava em vigor e consequentemente assumido o município as obrigações financeiras nele 
previstas, proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Que sejam ratificadas todas as despesas efetuadas ao seu abrigo desde 1 de janeiro de 2018 até à 
presente data.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Que seja efetuada uma adenda relativa à cláusula quinta, passando a redação da mesma a ser a 
seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vigência do Acordo------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O presente protocolo tem duração de um ano, com início a um de janeiro de dois mil e dezassete e 
fim a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete, sendo renovado por iguais períodos, caso não 
haja denúncia de uma das partes, com a antecedência mínima de três meses e poderá ser revisto em 
qualquer altura por acordo entre as partes.”---------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 2020/2021: - Face ao teor da informação número 
7250, datada de 02 de setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Serviço de Ação Social, e tendo sido presente a listagem dos Boletins de candidatura 
ao apoio socioeducativo dos alunos, para o ano letivo 2020/2021, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A, aos alunos com o 1º escalão da Segurança Social, atribuir o 
escalão B, aos alunos com o 2º escalão da Segurança Social e manifestar a intenção de indeferir o 
pedido de escalão aos alunos que apresentam escalão da Segurança Social igual ou superior ao 3º 
escalão, sustentado na informação atrás referida e conforme relação que depois de rubricada fica 
anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  ---------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos encarregados de educação dos alunos a que 
foram atribuídos o escalão B ou indeferidos os processos, que poderão pronunciar-se por escrito, no 
prazo de 10 dias, após a receção da comunicação, nos termos do artigo 121º., do Código do 
Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi ainda, apresentada a informação número 7264, datada de 03 de setembro do corrente ano, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, apresentando a listagem dos alunos com 
Medidas Seletivas e Medidas Adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão, para efeitos de 
atribuição de apoio sócio educativo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar a totalidade do custo da refeição da aluna a 
seguir indicada, por integrar o 1.º ciclo do Ensino Básico:----------------------------------------------------------- 
- Margarida Sofia Ramos Maria;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou ainda, não obstante a informação acima referida, comparticipar a totalidade das 
refeições escolares à aluna Hadassa Duarte, por se considerar que é a situação mais favorável à 
criança e em complemento às medidas seletivas e adicionais de que beneficia, no âmbito do Decreto-
Lei n.º 54/2018, de 31 de julho.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS PONTO TRÊS – MEDIDA 5 DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – 
CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO E PROPOSTA: - Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto, foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve:  -------------------------------------------  
“PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D´ALVA NO ÂMBITO 
DO APOIO ÀS FAMILIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTO DESFAVORECIDAS E MEDIDA 5 DAS AÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL  --------------------------------------------------------------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios sociais às pessoas e famílias 
carenciadas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um relatório mensal dos apoios 
prestados;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Um – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência de Nossa Senhora D’Alva, 
relativo ao mês de junho e julho de 2020, em anexo; ----------------------------------------------------------------   
Dois – Que seja aprovada a transferência da verba de mil quinhentos e quarenta e três euros e 
cinquenta e um cêntimos, referente ao mês em causa, de acordo com o definido em protocolo.” ------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------------------------------------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO: - Pela Senhora Vereadora Fátima Neto, foi apresentada a proposta que a seguir se 
transcreve:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO ------------------------------------------------------  
Propõe-se a alteração dos seguintes artigos: ---------------------------------------------------------------------------  
Artigo 3º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elegibilidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. São elegíveis à atribuição de uma bolsa de estudo do Município de Aljezur estudantes que 
cumpram os seguintes requisitos: -----------------------------------------------------------------------------------------  
a) …;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) …;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) ….; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) …; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Não ter a candidatura à obtenção de bolsa pela instituição de ensino que frequenta sido indeferida 
por falta de elementos necessários para análise ou por incumprimento dos critérios de elegibilidade 
previstos no artigo 5º do Despacho nº 8442-A/2012, de 22 de junho. -------------------------------------------  
f) Não possuir habilitação que confira nível de qualificação igual ou superior àquele que pretende 
frequentar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Na candidatura à bolsa de estudo, o/a estudante, para além do previsto no n.º 1 do presente 
artigo, deve satisfazer cumulativamente as seguintes condições:  ------------------------------------------------  
a) Integrar um agregado familiar que apresente: ----------------------------------------------------------------------    
Escalão A - um rendimento mensal per capita até 120 % do valor do Indexante dos Apoios Sociais em 
vigor no início do período de candidaturas, com arredondamento ao cêntimo;  ------------------------------  
Escalão B - um rendimento mensal per capita superior a 120% e até 150 % do valor do Indexante dos 
Apoios Sociais em vigor no início do período de candidaturas, com arredondamento ao cêntimo;  -----  
Escalão C - um rendimento mensal per capita superior a 150% e até 170 % do valor do Indexante dos 
Apoios Sociais em vigor no início do período de candidaturas, com arredondamento ao cêntimo -------  
b) ….  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) ...  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Valor da Bolsa de estudo -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A Bolsa de estudo será atribuída:  --------------------------------------------------------------------------------------  
a) Escalão A - o equivalente ao valor anual de 6 Indexantes de Apoios Sociais (valor em vigor à data 
do prazo das candidaturas).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Escalão B - o equivalente ao valor anual de 4 Indexantes de Apoios Sociais (valor em vigor à data 
do prazo das candidaturas).  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Escalão C - o equivalente ao valor anual de 3 Indexante de Apoios Sociais (valor em vigor à data do 
prazo das candidaturas).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.  … --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. ….  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. ….  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 16º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Auxílios económicos em situação de emergência. ---------------------------------------------------------------------  
1 – Em situações económicas especialmente graves que ocorram durante o ano letivo, resultantes de 
situações que não sejam diretamente imputáveis ao candidato ou ao seu agregado familiar, podem 
ser atribuídos auxílios económicos de emergência. -------------------------------------------------------------------  
2 – Os auxílios podem ter a natureza de um complemento excecional à bolsa já atribuída ou de 
atribuição de bolsa de estudo a aluno não bolseiro, desde que cumpra os critérios de elegibilidade 
previstos no artigo 3º do presente regulamento. ----------------------------------------------------------------------  
3 – No que diz respeito aos critérios de elegibilidade dispostos no artigo 3º podem candidatar-se 
alunos que não tenham efetuado candidatura à obtenção de bolsa pela instituição de ensino que 
frequenta desde que se verifique uma perda efetiva de rendimentos superior a 40%.  ---------------------  
4 – O valor máximo que pode ser atribuído a um estudante, em situação de emergência, num ano 
letivo é de 6 vezes o indexante dos apoios sociais em vigor. -------------------------------------------------------  
5 – Os pedidos de atribuição de emergência podem ser solicitados a qualquer momento do ano 
letivo, desde que a situação o justifique. --------------------------------------------------------------------------------  
6 – Os pedidos são dirigidos à Câmara Municipal, que decide da sua aceitação com base na 
fundamentação apresentada, competindo aos serviços competentes do município a elaboração do 
relatório social prévio à decisão de atribuição. -------------------------------------------------------------------------  
Artigo 17º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proteção de dados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atual 16º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 18º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dúvidas e Omissões------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atual 17º.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 19º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atual 18º ” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No seguimento da deliberação tomada em reunião de câmara de 7 de julho último e decorrido que 
foi o procedimento previsto nos artigos 98.º, n.º 1 e 100.º n.º1, ambos do Código do Procedimento 
Administrativo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de projeto de 
alteração ao Regulamento de Bolsas de Estudo e submetê-la a consulta pública pelo prazo de 30 dias.  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO -----------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – APOIOS COVID 19 – MESES DE JUNHO 
E JULHO: - Foram apresentados os emails registados no sistema informático MGD sob os números 
9452 e 9453, em 19 de agosto do corrente ano, do Grupo Desportivo Odeceixense, enviando oficio 
número 11 e 12/2020, em que solicitam apoio financeiro no valor total de três mil e trinta e três 
euros e vinte e cinco cêntimos, para fazer face a despesas com o pagamento das despesas de água, 
luz, telecomunicações, funcionária e seguro, nos meses de junho e julho do corrente ano, devido à 
pandemia do Covid-19.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito das Medidas Extraordinárias - Covid-19, aprovadas 
em reunião do executivo em 28 de abril do corrente ano, atribuir o apoio extraordinário no valor de 
três mil e trinta e três euros e vinte e cinco cêntimos, ao Grupo Desportivo Odeceixense.  ----------------  
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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 doze horas e trinta minutos, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

     
 

O Presidente, 
 

________________________________ 
– José Manuel Lucas Gonçalves – 

 
O Secretário, 
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– José da Silva Gregório – 
 


