
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 21/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  14 de Setembro de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.20 horas  
Aprovada em:  28 de Setembro de 2010 
 

   
 
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 pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
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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 NO IRS ----  
– IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS PARA O 
ANO DE DOIS MIL E ONZE ------------------------------  
– TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS – VALOR DA 
QUOTA ANUAL PARA DOIS MIL E DEZ ----------------------  
– BOLETIM DE CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO DA ALUNA LUANA 
SOUSA CASTRO LOBO -------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarado nas décima quarta e décima quinta 
Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI e AMR e 
nas décima quarta e décima quinta Modificações ao Orçamento 
para o ano dois mil e dez, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. --  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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acta da reunião ordinária de sete de Setembro de dois mil e 
dez. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia treze 
de Setembro de dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE, I.P: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e noventa e três, 
datado de dezasseis de Agosto do corrente ano, enviando 
Protocolo estabelecido entre o IPJ – Instituto Português da 
Juventude, a ABAE – Associação Bandeira Azul na Europa e 
o Municipio de Aljezur, no âmbito do Programa Nacional de 
Vigilância da Bandeira Azul e integrado no Programa OTL – 
Ocupação dos Tempos Livres, promovido pelo IPJ. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as clausulas do 
Protocolo estabelecido entre o IPJ – Instituto Português da 
Juventude, a ABAE – Associação Bandeira Azul na Europa e 
o Municipio de Aljezur, no âmbito do Programa Nacional de 
Vigilância da Bandeira Azul, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados, ficam arquivados no respectivo 
processo. ---------------------------------------  
SAÍDA DA SENHORA VEREADORA ROSA CIGARRA: – A 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. -----------  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SOCIO/CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número dezassete, datado de vinte e 
quatro de Agosto do corrente ano, confirmando a participação 
da Tertúlia na Noite Branca e enviando orçamento referente às 
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animações que se propõem realizar, num montante de 
novecentos e quarenta euros. ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir uma verba no 
montante de novecentos e quarenta euros para a Tertúlia – 
Associação Sócio/Cultural de Aljezur. ------------------  
ENTRADA DA SENHORA VEREADORA ROSA CIGARRA: – A 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. -------  
ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
datado de trinta de Agosto do corrente ano, solicitando 
transporte para os cinco elementos oriundos do Municipio de 
Aljezur, a fim de participarem nos ensaios semanais da 
Orquestra de Sopros do Algarve. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que, 
lamentavelmente, não pode assegurar o transporte solicitado 
para os ensaios da Orquestra de Sopros do Algarve, 
atendendo à necessidade de contenção de despesas, 
nomeadamente nos transporte, sendo o caso em apreço. ----  
PCI – PARAMÉDICOS DE CATÁSTROFE INTERNACIONAL: – Foi 
apresentado o ofício datado de um de Setembro do corrente 
ano, solicitando o parecer desta Autarquia, com vista à 
criação de uma unidade de saúde de apoio à infância e 
saúde para o Municipio de Aljezur, no âmbito da Candidatura 
a medida de serviços básicos para a população rural, Acção 
três ponto vinte e dois, que será apresentada à entidade 
gestora GAL/ADERES. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
PONTO CINCO – PROPOSTA DE PROJECTO DE REGULAMENTO 
DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS E DA 
ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
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– RELATÓRIO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------------  
PONTO SEIS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
TÉCNICA À ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE PORMENOR PARA 
A ÁREA DO VALE DA TELHA – PROJECTO DE DECISÃO DE 
ADJUDICAÇÃO: – No âmbito do projecto da decisão de 
adjudicação, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 
com as informações da Secção de Aprovisionamento e 
Património, bem como da Chefe da Divisão de Urbanismo e 
Habitação, adjudicar à empresa ParqueExpo noventa e oito, 
S.A, a Aquisição de Serviços de Assessoria Técnica à 
elaboração dos Planos de Pormenor para a Área do Vale da 
Telha, pelo valor total de duzentos e noventa e sete mil 
seiscentos e noventa euros, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, correspondendo o referido montante conforme se indica:  
– Plano de Pormenor da Zona Sul de Vale da Telha – PP 
Um – setenta e quatro mil cento e vinte e um euros ------  
– Plano de Pormenor da Zona Central de Vale da Telha – 
PP Dois – setenta e quatro mil setecentos e treze euros ---  
– Plano de Pormenor da Zona Norte de Vale da Telha – PP 
Três – setenta e três mil novecentos e seis euros --------  
– Plano de Pormenor da Zona Nascente de Vale da Telha – 
PP Quatro – setenta e quatro mil novecentos e cinquenta 
euros ------------------------------------------  
O presente projecto de decisão, juntamente com os demais 
documentos que compõem o processo de Ajuste Directo, é 
enviado ao órgão competente para a decisão de contratar, 
cabendo a este decidir sobre a aprovação da proposta 
apresentada, nomeadamente para efeitos de adjudicação. ----  
Para a presente adjudicação será necessária a prestação de 
caução mediante garantia bancária, no valor de cinco porcento 
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do preço contratual, nos termos do artigo oitenta e oito, do 
Código supra identificado. ---------------------------  
Será ainda necessário a celebração de contrato escrito, cuja 
minuta deverá ser aprovada pelo órgão competente para a 
decisão de contratar depois de comprovada a prestação da 
caução pelo adjudicatário, nos termos dos artigos noventa e 
oito e noventa e nove, do Código supra identificado. -------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E PRIMEIRO CICLO 
DO ENSINO BÁSICO – ALTERAÇÃO DE ESCALÃO DA ALUNA 
BEATRIZ CRISTINA NASCIMENTO SILVA: – Tendo sido entregue 
junto dos serviços a Declaração da Segurança Social em 
como Sara Cristina Silva Francisco é beneficiária do 
Rendimento Social de Inserção, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Beatriz Cristina 
Nascimento Silva. ---------------------------------  
 

IV – Educação 
 

PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ALJEZUR, PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM 
REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE 
INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 
BÁSICO NO ANO LECTIVO DOIS MIL E DEZ – DOIS MIL E 
ONZE: – A Câmara tomou conhecimento do teor da 
Informação número RF vinte e três barra dois mil e dez, 
datada de oito de Setembro, do Sector de Educação e, tendo 
em atenção que cabe à Câmara Municipal subsidiar as 
refeições fornecidas aos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 
Ensino Básico do Primeiro Ciclo, com base no Decreto-Lei 
número trinta e cinco barra noventa, datado de vinte e cinco 
de Janeiro e no Despacho número dezoito mil novecentos e 
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oitenta e sete barra dois mil e nove, do Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de dezassete de 
Agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para o 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, por cada 
refeição fornecida, aos alunos do Ensino Pré-Escolar e do 
Ensino Básico do Primeiro Ciclo, pelo refeitório da EBI/JI de 
Aljezur (com efeitos ao inicio do ano lectivo de dois mil e 
dez – dois mil e onze), as seguintes importâncias: -------  
– Alunos com Escalão A – um euro e sessenta e oito 
cêntimos; ---------------------------------------  
– Alunos com Escalão B – noventa e cinco cêntimos; -----  
– Alunos sem Escalão – vinte e dois cêntimos. ----------  
 

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
SEMAFORIZAÇÃO DE PASSADEIRA PARA PEÕES NA 
CARRAPATEIRA E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-
SINALIZAÇÃO DE SISTEMA DE SEMAFORIZAÇÃO NA 
CARRAPATEIRA – CARLOS OLIVEIRA – HOMOLOGAÇÃO DE 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE 
GARANTIA BANCÁRIA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
homologar o Auto de Recepção Definitiva, referente à 
execução da Empreitada de fornecimento e instalação de 
semaforização de passadeira para Peões na Carrapateira e 
fornecimento e instalação de pré-sinalização de sistema de 
semaforização na Carrapateira, assim como proceder ao 
cancelamento da caução prestada pela firma Carlos Oliveira, 
através de duas garantias bancárias, uma no valor de 
trezentos e onze euros e, outra, no valor de quatrocentos e 
sessenta e nove euros e dezoito cêntimos, ambas emitidas 
pelo Banco BPI, não existindo cauções prestadas em dinheiro.  
 

VI – Obras Particulares 
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PONTO UM – ALAN JAMES E JANE JAMES – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE TURISMO 
RURAL – CASAS DE CAMPO – ALDEIA VELHA – ALJEZUR: – 
No seguimento da reunião de vinte e três de Março do 
corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 
que Alan James e Jane James, na qualidade de proprietários 
de um prédio misto, sito em Aldeia Velha, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo cento e setenta e dois, da Secção 
AJ e a parte urbana sob o artigo dois mil cento e noventa e 
um, da freguesia e Municipio de Aljezur e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número dois 
mil oitocentos e setenta e sete, vêm 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 com vista à possibilidade de levar a efeito a construção 
de um empreendimento turístico, inserido em Turismo no 
Espaço Rural, na categoria de Casas de Campo, no local 
acima identificado. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número quarenta e seis barra dois mil e dez – 
FA, da Divisão de Urbanismo e Habitação. --------------  
PONTO DOIS – ÁLVARO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO AGRÍCOLA EM 
VALES – ALJEZUR: – No seguimento da reunião de vinte e 
três de Março do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em Álvaro Figueiredo de Oliveira, na qualidade 
de proprietário de um prédio urbano, sito em Vales, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo dois mil duzentos e 
sessenta e quatro, da freguesia e Municipio de Aljezur e, 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número mil duzentos e noventa e um vem, nos termos do 
número dois, do artigo 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 
levar a efeito a alteração e reconstrução de uma construção 
agrícola, no local acima mencionado. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número seis barra dois mil e dez – PC, da 
Divisão de Urbanismo e Habitação. --------------------  
PONTO TRÊS – JOÃO PEDRO DE GUIMARÃES MOREIRA MAFRA 
DE VILELA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
AMPLIAÇÃO DE TURISMO EM ESPAÇO RURAL EM MONTE 
SERRÃO – ALFAMBRAS – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que João Pedro de Guimarães Moreira Mafra 
de Vilela, na qualidade de proprietário do prédio misto, sito 
em Monte Serrão, freguesia de Bordeira e Município de 
Aljezur, inscrito na matriz respectiva sob o artigo quatrocentos 
e vinte e oito, da Secção C e a parte urbana sob os artigos 
mil quatrocentos e sessenta e seis e mil quatrocentos e 
sessenta e sete, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Aljezur sob o número sessenta, vem nos termos 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 levar a efeito a ampliação de uma 
habitação existente com a finalidade de criar Turismo em 
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Espaço Rural, na categoria de Casas de Campo, no local 
atrás identificado. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e quarenta e dois barra dois mil e 
dez – FA, da Divisão de Urbanismo e Habitação, assim como 
à obtenção do parecer favorável da Comissão Regional de 
Reserva Agrícola. ---------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO 
VARIÁVEL NO IRS: – Pelo Senhor Presidente, 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, de quinze de Janeiro, os Municípios 
têm direito em cada ano, a uma participação variável até 
cinco porcento no IRS do sujeitos passivos, com domicílio 
fiscal na circunscrição territorial do município, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior. --------------  
A referida participação está dependente de deliberação da 
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 por cento, 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 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, aprovar a presente Proposta 
e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -  
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PONTO DOIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO 
DE TAXAS PARA O ANO DE DOIS MIL E ONZE: – Pelo 
Senhor Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: -----------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS PARA 
O ANO DE DOIS MIL E ONZE -------------------------  
De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, no seu artigo cento e doze, propõe-se a 
seguinte fixação de taxas: ---------------------------  
-Taxa de zero vírgula sete por cento – para prédios urbanos 
a que se refere a alínea b) do artigo cento e doze; ------  
- Taxa de zero vírgula quatro por cento – para prédios 
urbanos a que se refere a alínea c), do artigo cento e 
doze.” -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, aprovar a presente Proposta 
e submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -  
PONTO TRÊS – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o ofício número setenta e 
dois, datado de dez de Fevereiro do corrente ano, informando 
que foi fixado o valor da quota anual para dois mil e dez, 
em cento e vinte mil cento e dois euros e sessenta e sete 
cêntimos, a pagar em duas prestações, a primeira a ser paga 
no mês de Janeiro e a segunda a ser paga durante o mês 
de Junho, pelo que solicitam a transferência de uma verba no 
montante de sessenta mil cinquenta e um euros trinta e três 
cêntimos, correspondente à primeira prestação. ------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
concordar com o valor da quota anual para dois mil e dez. -  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, ratificar o pagamento já 
efectuado da primeira prestação, no valor de sessenta mil 
cinquenta e um euros trinta e três cêntimos. -------------  
PONTO QUATRO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONSELHO 
DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número mil trezentos 
e noventa e quatro, datado de seis de Agosto do corrente 
ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Aljezur, enviando o Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, da aluna Luana Sousa Castro Lobo, só agora 
entregue naquela escola. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão B, para 
aluna Luana Sousa Castro Lobo. ---------------------  
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. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e vinte minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Maria 
do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. --  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
A Secretaria, 

 
__________________________________ 

 
 
 


