
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 03/09 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de Novembro de 2009 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  24 de Novembro de 2009 
 

   
 
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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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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. 
 

 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS --  
– FESTA DE NATAL DE DOIS MIL E NOVE – PROPOSTA --------  
– APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES 
PARA A COMPARTICIPAÇÃO ÀS REFEIÇÕES ESCOLARES ----------  
– COMEMORAÇÃO DOS QUINHENTOS E CINQUENTA ANOS DA MORTE 
DO INFANTE D. HENRIQUE – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO 
DE MUNICÍPIOS/CORREIO DE LAGOS ---------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS: ------------------------------------  
– JOSÉ FONTINHAS LUÍS E MARIA JOSÉ – Legalização de 
habitação – Porto da Silva – Aljezur – seis de Outubro de 
dois mil e nove ----------------------------------  
– SOFAMBRAS – SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DAS ALFAMBRAS, 
LDA. – Construção de Empreendimento Turístico – Monte 
Ruivo – Alfambras – Bordeira – catorze de Outubro de dois 
mil e nove--------------------------------------  
– MARIA DO NASCIMENTO LUCAS – Legalização de habitação – 
(informação número cento e setenta e seis) – Alturas de 
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Maria Vinagre – Rogil – vinte e nove de Outubro de dois mil 
e nove ----------------------------------------  
– MARIA DO NASCIMENTO LUCAS – Legalização de habitação 
(informação número cento e setenta e sete) – Alturas de 
Maria Vinagre – Rogil – vinte e nove de Outubro de dois mil 
e nove ----------------------------------------  
– MARIA DO NASCIMENTO LUCAS – Legalização de habitação 
(informação número cento e setenta e oito) – Alturas de 
Maria Vinagre – Rogil – vinte e nove de Outubro de dois mil 
e nove ----------------------------------------  
– MARIA DO NASCIMENTO LUCAS – Legalização de habitação 
(informação número cento e setenta e nove) – Alturas de 
Maria Vinagre – Rogil – vinte e nove de Outubro de dois mil 
e nove ----------------------------------------  
– ANTÓNIO JOAQUIM MOREIRA DA COSTA – Legalização de 
habitação – Esteveira – Rogil – vinte e nove de Outubro de 
dois mil e nove ----------------------------------  
– FERNANDA MARIA NUNES FONTINHAS – Alteração e Legalização 
de habitação – Porto das Parreiras – Rogil – dois de 
Novembro de dois mil e nove -----------------------  
– MARIA DO NASCIMENTO LUCAS – Legalização de habitação 
(informação número cento e setenta e cinco) – Alturas de 
Maria Vinagre – Rogil – três de Novembro de dois mil e 
nove ------------------------------------------  
– SÍLVIA MARINA SAIAGO SANTOS E OUTRO – Construção de 
habitação – Urbanização dos Malhadais I – Lote quarenta e 
três – Odeceixe – quatro de Novembro de dois mil e nove -  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 
NOVE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a acta da reunião extraordinária de trinta 
de Outubro de dois mil e nove. ----------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação, neste ponto da Ordem de Trabalhos. ----------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de Novembro de dois mil e nove, do qual a Câmara tomou 
conhecimento.------------------------------------  
PONTO QUATRO – PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE 
TAXAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO CINCO – CELESTE BATISTA SILVA MATOS – ANULAÇÃO 
DE DÉBITO: – Face ao teor constante na Informação da 
Secção de Expediente Geral, datada de vinte e seis de 
Outubro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, anular o debito e o processo de execução fiscal, 
referente à guia de debito número quatro mil trezentos e 
noventa e cinco, relativa à limpeza de fossa efectuada na 
moradia da Senhora Celeste Batista Silva Matos, em virtude 
da mesma não ter qualquer responsabilidade pela cobrança 
indevida da referida factura. -------------------------  
PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o oficio 
número trinta e três mil cento e dezoito, de trinta de 
Setembro do corrente ano, enviando para divulgação 
documentação relativa à realização da terceira edição do 
Concurso Literário Infanto-Juvenil do Algarve.-------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à Câmara 
Municipal de Portimão que vai aderir à iniciativa e suportar o 
valor dos prémios na fase concelhia, ate ao montante total de 
novecentos euros.---------------------------------  
ESCOLA SECUNDÁRIA COM TERCEIRO CICLO DO ENSINO 
BÁSICO GIL EANES DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
datado de vinte e seis de Outubro do corrente ano, 
apresentado o agradecimento pelo apoio prestado por esta 
Autarquia, na realização de estágios de alunos daquela escola.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e trinta e sete, datado de vinte e oito de 
Outubro, solicitando a comparticipação de estágio profissional 
de Liliana Patrícia de Jesus Catarino, correspondente ao valor 
assegurado por aquela Instituição. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a 
comparticipação de estágio profissional de Liliana Patrícia de 
Jesus Catarino, no montante de três mil dezoito euros e trinta 
e oito cêntimos. ----------------------------------  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número vinte e um mil setecentos e 
noventa e seis, datado de vinte e sete de Outubro do 
corrente ano, enviando proposta de escalas de turno das 
farmácias deste Município, para o ano de dois mil e dez, 
para efeitos de emissão de parecer. -------------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
comunicar que concorda com a proposta de escalas de turno 
das farmácias deste Município, para o ano de dois mil e dez.  
SAÍDA DA SENHORA VEREADORA ROSA CIGARRA: – A 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. -----------  
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ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE NATAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e nove de Setembro do 
corrente ano, solicitando a cedência do Pavilhão de Feiras, 
destinada a apoiar a realização da VIII Feira de Natal de 
Aljezur, em colaboração com a Tertúlia e a Associação Janela 
Aberta vinte e um.--------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a realização da 
VIII Feira de Natal de Aljezur, através da cedência do 
Pavilhão de Feiras. -------------------------------  
ENTRADA DA SENHORA VEREADORA ROSA CIGARRA: – A 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. -------  
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA 
E COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o ofício datado de 
vinte e oito de Setembro do corrente ano, em que a 
Associação vem informar que, pelo Senhor Paulo Manuel da 
Silva, foi apresentada uma proposta para cedência de uma 
Arrecadação pelo período de seis meses, pelo que solicitam o 
parecer da Autarquia, visto que o interessado vem exercer a 
actividade da pesca durante esse tempo no Portinho da 
Arrifana.----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS DE LAGOS: – Foi 
apresentado o ofício número mil cento e vinte e seis, datado 
de trinta de Outubro do corrente ano, solicitando informação 
quanto à disponibilidade desta Autarquia para proporcionar um 
estágio do Curso Tecnológico de Desporto, a dois alunos 
daquela escola, com a duração de duzentas e dezasseis 
horas, a decorrer num período de doze semanas e com início 
no próximo mês de Janeiro. -------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Escola que 
está disponível para receber o estágio proposto. ----------  
LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES: – Foi apresentado o 
ofício número quatrocentos e setenta e um, datado de vinte e 
sete de Outubro do corrente ano, enviando para informação 
cópia de documentação enviada ao Ministro da Administração 
Interna, acerca de Peditórios/sorteios para Bombeiros e da 
aplicação do Decreto-Lei número oitenta e sete barra noventa 
e nove, de dezanove de Março.----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e sessenta, datado de 
vinte e nove de Outubro do corrente ano, enviando informação 
acerca das candidaturas ao PRODER ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cento e trinta e seis, datado de 
vinte e sete de Outubro do corrente ano, enviando informação 
acerca de Eleitos Locais – Declarações ao Tribunal 
Constitucional, Incompatibilidades e Acumulação de Funções.--  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número cento e sessenta, datado de nove de Novembro 
do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no 
montante de sete mil e setenta e cinco euros e quarenta e 
cinco cêntimos, referente à execução de várias obras em 
Cardal, freguesia de Odeceixe. -----------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de nove de Novembro do corrente 
ano, referente à execução das referidas obras e, tendo em 
consideração que o limite estabelecido no Protocolo para 
transferência de capital para a Junta de Freguesia de 
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Odeceixe (oitenta mil euros) já foi esgotado, atendendo a 
que as obras em apreço se revestem da maior importância 
para a vila de Odeceixe, de acordo com a clausula terceira 
do referido Protocolo, a Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção da Vereador Rosa Cigarra, reforçar a respectiva 
rubrica orçamental em sete mil e setenta e cinco euros e 
quarenta e cinco cêntimos. --------------------------  
Mais foi deliberado, por maioria, com a abstenção da 
Vereador Rosa Cigarra, face ao reforço ora aprovado, assumir 
os encargos referentes à execução das referidas obras e 
transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a 
importância de sete mil e setenta e cinco euros e quarenta e 
cinco cêntimos.-----------------------------------  
PONTO SETE – PAULA CRISTINA NOVAIS GRAMACHO DOS REIS 
AMARELINHO: – Foi apresentado o requerimento datado de 
vinte e oito de Outubro do corrente ano, em que Paula 
Cristina Novais Gramacho dos Reis Amarelinho, informando da 
rescisão do Contrato de Avença que celebrou com esta 
Autarquia, com efeitos a partir do dia um do próximo mês de 
Dezembro. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO OITO – POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA 
A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, SA – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------- 
PROPOSTA--------------------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO 
E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, 
SA--------------------------------------------  
No âmbito do artigo décimo terceiro, da Composição do 
Conselho de Administração, do Decreto-Lei número duzentos e 
quarenta e quatro barra dois mil e nove, de vinte e dois de 
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Setembro, propõe-se à Excelentíssima Câmara Municipal, que 
o seu Presidente José Manuel Velhinho Amarelinho, integre a 
composição do Conselho de Administração do Polis Litoral 
Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.” ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ambiente 
 

PONTO UM – CAMPANHA “TAMPINHA SÓ COM GARRAFINHA”: – 
Face ao teor constante na Informação número dezassete barra 
GTAPC/FF, da Divisão de Desenvolvimento Local, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aderir à Campanha “Tampinha só 
com Garrafinha” e atribuir um subsídio à Algar – Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A, no montante de 
trezentos euros. ----------------------------------  
 

IV – Cultura 
 

PONTO UM – ACEITAÇÃO DE OBRA DE ARTE – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador José Gonçalves, foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: ------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ACEITAÇÃO DE OBRA DE ARTE ------------------------  
Proponho a aceitação da obra de arte de Denise Moreira, 
com o título “Praia do Vale dos Homens”, com a técnica de 
óleo sobre tela, com as dimensões de sessenta por oitenta 
centímetros, conforme formulário em anexo. Que passará a 
fazer parte do acervo de obras de arte do Município de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Mais proponho que à referida obra seja atribuído o valor de 
oitocentos euros.”---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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V – Educação 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
mil setecentos e dez, datado de vinte e três de Outubro do 
corrente ano, solicitando a atribuição da habitual verba 
destinada a apoiar a aquisição de algum material escolar de 
uso corrente, por parte dos Jardins de Infância e das Escolas 
com Primeiro Ciclo do Município. ---------------------  
Tendo em conta as necessidades sentidas nas Escolas com 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância e com 
o fim de suprir algumas dessas necessidades, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, conceder no ano lectivo dois mil e 
nove – dois mil e dez, um subsídio no valor de doze euros 
e cinquenta cêntimos, por cada aluno das Escolas com 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, num 
total de trezentos e vinte e um alunos, devendo a referida 
importância ser transferida para o Agrupamento de Escolas do 
Concelho de Aljezur.-------------------------------  
PONTO DOIS – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado ofício número mil 
setecentos e quarenta e quatro, datado de vinte e três de 
Outubro do corrente ano, enviando o boletim de candidatura a 
subsídio de estudo, do aluno José Alexandre da Silva Leonor.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
o aluno José Alexandre da Silva Leonor. ---------------  
PONTO TRÊS – DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número dezanove mil 
duzentos e vinte e sete, datado de dezasseis de Outubro do 
corrente ano, enviando para aprovação o Contrato-Programa 
para vigorar no ano lectivo de dois mil e nove – dois mil e 
dez, no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular a 
implementar no Primeiro Ciclo do Ensino Básico. ----------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
Contrato-Programa para vigorar no ano lectivo de dois mil e 
nove – dois mil e dez, no âmbito das Actividades de 
Enriquecimento Curricular a implementar no Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam apensos à presente acta. --------------  
 
 
 
 
 
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MANUEL FRANCISCO DOS RAMOS – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
TRAMELO – ALFAMBRAS: – Foi apresentado o requerimento 
em que Manuel Francisco dos Ramos, na qualidade de 
proprietário de um prédio rústico sito em Tramelo – Alfambras, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo duzentos e doze, 
da Secção C, da freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur 
e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 
o número quatro mil setecentos, vem solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
uma moradia unifamiliar, no local acima mencionado. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e setenta e dois – FR, da Divisão 
de Urbanismo e Habitação.--------------------------  
PONTO DOIS – JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – SECTOR DL – LOTE 
SESSENTA E DOIS – SESSENTA E TRÊS: – No seguimento da 
deliberação de vinte e cinco de Agosto do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que José Francisco 
das Neves, na qualidade de proprietário de dois prédios 
urbanos, sitos em Lote sessenta e dois – sessenta e três, do 
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Sector DL, da Urbanização do Vale da Telha – Aljezur, da 
freguesia e Município de Aljezur, vem nos termos do artigo 
décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra 
dois mil e sete, de quatro de Setembro, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de construção, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos 
Senhores Vereadores António Carvalho e Rosa Cigarra, 
indeferir a pretensão do requerente, face ao teor da 
Informação datada de treze de Agosto do corrente ano, da 
Chefe da Divisão de Urbanismo e Habitação. ------------  
PONTO TRÊS – LUÍS FILIPE PINTO MONTEIRO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E 
PISCINA, EM ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em 
que Luís Filipe Pinto Monteiro, na qualidade de proponente 
comprador de dois prédios misto, sito em Rogil, inscrito na 
matriz predial rústica sob os artigos cinquenta e quarenta e 
nove, ambos da Secção O, da freguesia de Rogil e Municipio 
de Aljezur e, descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número cinco mil quatrocentos e cinquenta e 
quatro e sob o número quatro mil setecentos, respectivamente, 
vem solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a 
efeito a construção de um condomínio turístico, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e noventa e oito – FA, da Divisão 
de Urbanismo e Habitação.--------------------------  
PONTO QUATRO – MOVILOP – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL, LDA. – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DENOMINADO 
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ROGIL NORTE – ALVARÁ NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E 
QUATRO – INFORMAÇÃO SOBRE A DELIBERAÇÃO TOMADA EM 
OITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------   
PONTO CINCO – PAUL ODILE FRANCIS KLERKX – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM 
ROCHINHA – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em 
que Renato Fernandes, na qualidade de Solicitador de Paul 
Odile Francis Klerkx, proprietário de um prédio misto sito em 
Rochinha, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
duzentos e noventa e sete, da Secção C e a parte urbana 
sob o artigo mil duzentos e noventa e cinco, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
trezentos e cinquenta e cinco, da freguesia de Bordeira e 
Municipio de Aljezur, vem solicitar informação prévia sobre a 
viabilidade de levar a efeito a construção de uma piscina, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente 
do teor constante na Informação número cento e oitenta e 
seis – FR, da Divisão de Urbanismo e Habitação. --------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO 
VARIÁVEL DO IRS: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------- 
PROPOSTA--------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS --  
No âmbito do ponto um, artigo vigésimo, da Lei número dois 
barra dois mil e sete, os municípios têm direito em cada ano 
a uma participação variável até cinco porcento no IRS dos 
sujeitos passivos com domicilio fiscal na circunscrição territorial 
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do município, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 
anterior; ----------------------------------------  
A referida participação está dependente de deliberação de 
Câmara sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 
município;---------------------------------------  
Assim, proponho que a Câmara, no âmbito dos números um 
e dois, artigo vigésimo, da Lei número dois barra dois mil e 
sete, de quinze de Janeiro, estabeleça a referida participação 
em cinco porcento, e da deliberação dê conhecimento por via 
electrónica, à Direcção Geral dos Impostos até trinta e um de 
Dezembro do ano em curso.”------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Vereadora Rosa Cigarra, aprovar a presente Proposta e 
remeter o presente assunto à Assembleia Municipal para 
aprovação. --------------------------------------  
PONTO DOIS – FESTA DE NATAL DE DOIS MIL E NOVE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
FESTA DE NATAL DE DOIS MIL E NOVE------------------  
Proponho que se realize a Festa de Natal dos funcionários e 
autarcas do Município de Aljezur no dia dezanove de 
Dezembro, para tal deve ser realizado concurso para 
fornecimento do respectivo almoço incluindo lanche. --------  
Mais proponho a atribuição do valor de trinta e cinco euros, 
por criança (que não tenham mais de doze anos até trinta e 
um de Dezembro do corrente ano), para aquisição das 
prendas de Natal a oferecer aos filhos dos funcionários desta 
autarquia, do Executivo e da Assembleia Municipal, dos 
contratados a termo certo, dos estagiários, dos trabalhadores 
ao abrigo dos Programas Ocupacionais, do IEFP. Esta verba 
será transferida para os Serviços Sociais das Autarquias do 
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Município de Aljezur, que se encarregarão da aquisição da 
referidas prendas, a distribuir na Festa de Natal.” ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 
ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES PARA A COMPARTICIPAÇÃO ÀS 
REFEIÇÕES ESCOLARES: – Foram apresentados os processos 
referentes aos pedidos de apoio alimentar nas cantinas 
escolares, dos alunos abaixo indicados, para o ano lectivo 
dois mil e nove – dois mil e dez, tendo a Câmara 
deliberado, por unanimidade, fixar os escalões conforme se 
indica: -----------------------------------------  
JARDIM-DE-INFÂNCIA DE ODECEIXE ---------------------  
– PEDRO HENRIQUE DIAS AMORES – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir ao aluno o escalão A. -------------  
E.B UM DE ROGIL – QUARTO ANO ---------------------  
– CATARINA DE CÁSSIA OLIVEIRA ROCHA – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, atribuir à aluna o escalão A. -----------  
PONTO QUATRO – COMEMORAÇÃO DOS QUINHENTOS E 
CINQUENTA ANOS DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE – 
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS/CORREIO DE LAGOS: – No âmbito do documento 
enviado/entregue pelo Presidente da Terras do Infante – 
Associação de Municípios, acerca da Comemoração dos 
quinhentos e cinquenta anos sobre a Morte do Infante D. 
Henrique, a ocorrer entre onze e catorze de Novembro de 
dois mil e dez, a Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por 
unanimidade: ------------------------------------  
Um – Associar-se à acção em causa, face aos objectivos a 
que se propõe; ----------------------------------  
Dois – Não obstante, face à proposta apresentada, muito 
particularmente no que à estrutura cerimonial, programa, 
iniciativas comuns e suporte financeiro, diz respeito, manifestar 
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incapacidade financeira e logística para a realidade que a 
celebração deixa antever da forma como está estruturada, 
considerando que a mesma só será exequível caso a 
Administração Central e patrocinadores privados contribuam 
financeiramente de forma decisiva.---------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------- 
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta.----------------- 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------------- 

 
     

 
O Presidente, 
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__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 
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