
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 20/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  13 de Setembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.15 horas  
Aprovada em: 27 de Setembro de 2011 
 

   
 
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 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

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

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador António José Monteiro de Carvalho, não 
pode estar presente na reunião por se encontrar de férias 
deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
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 ------------------------------  
– AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR – BOLETINS 
DE CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO -------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados nas oitava e nona Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI e AMR e nas nona, décima 
e décima primeira Modificações ao Orçamento para o ano dois 
mil e onze, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – Legalização – Complexo 
Desportivo Social – Rua da Várzea – Odeceixe – cinco de 
Setembro de dois mil e onze ------------------------  
– ANTÓNIO JOSÉ ROSADO VIANA – Legalização – Arrecadação – 
Carrapateira – Bordeira – cinco de Setembro de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– ILSE EMMA VETTER – Alterações – Habitação – Cerro da 
Mesa – Aljezur – cinco de Setembro de dois mil e onze ---  
– GRAHAM CHAMBERLAIN E CLAIRE CHAMBERLAIN – Alterações – 
Habitação – Rua dos Pescadores, número nove – Carrapateira 
– Bordeira – seis de Setembro de dois mil e onze --------  
– HUGO MANUEL FERRÃO ISABEL – Alterações – Habitação – 
Rua Frente – Maria Vinagre – Rogil – sete de Setembro de 
dois mil e onze ----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de seis de Setembro de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia doze 
de Setembro de dois mil e onze, 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: ---  
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ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o Relatório de Actividades do Serviço Educativo – 
VATE, referente ao período de dois mil e dez – dois mil e 
onze e, previsões para o período de dois mil e onze – dois 
mil e doze. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações referentes à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia cinco de 
Setembro. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas informações referentes ao ponto de 
situação da implementação da Ecovia do Litoral (vinte e nove 
de Agosto de dois mil e onze). ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Conclusões da reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia cinco de Setembro. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE, S.A: – Foi apresentado o Memo Globalgarve, 
datado de dois de Setembro de dois mil e onze e relativo 
aos Serviços prestados aos Municípios. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TRIPLESIGN PORTUGAL: – Foi apresentada a carta datada de 
vinte e cinco de Julho do corrente ano, enviando informação 
acerca do Cartaz Dinâmico Triplesign que pretendem colocar 
em Aljezur. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à Triplesign 
Portugal que aceita a colocação do Cartaz Dinâmico Triplesign 
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a colocar em Aljezur, em local a determinar e mediante 
protocolo a celebrar. -------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – FELICIDADE CONCEIÇÃO CÂNDIDO JESUS – 
CANDIDATURA A RENOVAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL: – Foi 
apresentada a candidatura de renovação do Cartão Social do 
Município de Aljezur, referente à munícipe Felicidade Conceição 
Cândido Jesus, residente em Rua do Centro de Saúde, em 
Aljezur. ----------------------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, 
parecer favorável, para renovação do referido Cartão Social, a 
Câmara deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur da munícipe Felicidade Conceição Cândido 
Jesus. -----------------------------------------  
 

IV – Educação 
 

PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ALJEZUR, PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM 
REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 
DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO, PARA O ANO 
LECTIVO DE DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – A 
Câmara tomou conhecimento do teor da Informação número 
vinte e um barra dois mil e onze – RF barra DEASCD, 
datada de oito de Setembro, da Divisão de Educação, Acção 
Social, Cultura e Desporto 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 oitenta e sete barra dois mil e nove, 
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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 onze – dois mil e doze), 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. ----------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR 
E A CASA DA CRIANÇA DO ROGIL PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE RESPOSTAS SÓCIO-EDUCATIVAS NO 
CONCELHO DE ALJEZUR – ALTERAÇÃO: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA 
CRIANÇA DO ROGIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE RESPOSTAS 
SÓCIO-EDUCATIVAS NO CONCELHO DE ALJEZUR – ALTERAÇÃO --  
O Município de Aljezur tem protocolado com a IPSS “Casa da 
Criança do Rogil” o desenvolvimento de respostas sócio-
educativas, dirigidas às crianças que frequentam o ensino pré-
escolar e o primeiro ciclo do ensino básico no concelho. ----  
Estas respostas são essencialmente o fornecimento de 
refeições escolares e a Componente de Apoio à Família, 
sendo ambas competências há vários anos assumidas pelo 
município. ---------------------------------------  
O protocolo que tem regulado as competências entre as 
entidades carece de actualização para o ano lectivo dois mil e 
onze – dois mil e doze, uma vez que a pedido do 
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Agrupamento de Escolas de Aljezur, a Sala Quatro do Jardim 
de Infância de Aljezur passará a funcionar, ainda 
provisoriamente, na sala polivalente do Jardim de Infância do 
Rogil, deixando portanto esta resposta de ser realizada nas 
instalações da creche de Aljezur da “Casa da Criança do 
Rogil”. -----------------------------------------  
Pretende-se ainda actualizar o valor da comparticipação 
financeira para o funcionamento da CAF, de acordo com o 
valor que efectivamente é atribuído para o funcionamento de 
cada sala com Componente de Apoio à Família, na educação 
pré-escolar. -------------------------------------  
Assim proponho a aprovação do protocolo em anexo, que 
procede à actualização do protocolo supra identificado.” -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, assim como a minuta do Protocolo a estabelecer 
com a Casa da Criança do Rogil. --------------------  
 

V – Obras Municipais 
 

PONTO UM – MARIA ISABEL LEMOS – REVISÃO DE RENDA – 
BAIRRO “25 DE ABRIL”, LOTE B – UM, FRACÇÃO B, CASA 
NÚMERO DEZ – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de 
doze de Julho do corrente ano, foi apresentado o 
requerimento em que Maria Isabel Lemos, na qualidade de 
arrendatária da moradia sita no Bairro “25 de Abril”, Lote B 
– Um, fracção B, Casa número dez – Aljezur, vem solicitar a 
reavaliação do valor da renda mensal do referido fogo, por 
considerar o mesmo bastante excessivo, uma vez que o seu 
marido se encontra em baixa médica. ------------------  
Face ao teor da Informação número cento e dezassete, 
datada de cinco de Setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, fixar em setenta e um euros o valor da 
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renda mensal, com efeitos a partir de um de Outubro do 
corrente ano. ------------------------------------  
PONTO DOIS – HASTA PÙBLICA PARA ARREMATAÇÃO DO LOTE 
TRINTA E OITO DO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I (ALVARÁ 
NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E QUATRO) – ODECEIXE – 
HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DE ARREMATAÇÃO: – A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar 
a Acta de Arrematação, referente à Alienação em Hasta 
Pública do Lote trinta e oito, sito no Loteamento dos 
Malhadais I (Alvará número três barra dois mil e quatro) – 
Odeceixe, efectuada no dia trinta e um de Agosto do corrente 
ano, à qual não compareceu nenhum interessado. ---------  
PONTO TRÊS – HASTA PÙBLICA PARA ARREMATAÇÃO DOS 
LOTES NÚMEROS QUARENTA E UM, QUARENTA E DOIS E 
QUARENTA E QUATRO DO LOTEAMENTO MALHADAIS I – 
ODECEIXE – HOMOLOGAÇÃO DA ACTA DE ARREMATAÇÃO: – 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
homologar a Acta de Arrematação, referente à Alienação em 
Hasta Pública dos Lotes números quarenta e um, quarenta e 
dois e quarenta e quatro, sitos no Loteamento dos Malhadais 
I (Alvará número três barra dois mil e quatro) – Odeceixe, 
efectuada no dia vinte e um de Julho do corrente ano, à 
qual não compareceu nenhum interessado. ---------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – ANTÓNIO PEDRO DOS SANTOS SIMÕES – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO SITO EM ESTEVEIRA, ROGIL: – No 
seguimento da deliberação de nove de Março do corrente ano, 
foi novamente apresentado o requerimento em que António 
Pedro dos Santos Simões, residente em Cabeço de Águia, na 
qualidade de proprietário de um prédio misto sito em 
Esteveirinha, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o artigo cento e quarenta e um, inscrito na matriz 
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predial rústica sob o artigo trinta dois, da Secção G – G um 
– G dois, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur e a 
parte urbana sob os artigos provisórios mil duzentos e 
sessenta e oito e mil duzentos e sessenta e nove, vem 
solicitar a aprovação do projecto de execução, na sequencia 
do pedido de alteração de um caminho público, sito no local 
acima identificado. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número vinte e seis barra dois mil e onze – PC, 
da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. ---  
PONTO DOIS – HERANÇA RURAL – AGRICULTURA E PECUÁRIA, 
UNIPESSOAL, LDA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
NOVA CONSTRUÇÃO – EMPREENDIMENTO TURÍSTICO – BREJO 
DAS CANCELAS – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento 
em que Herança Rural – Agricultura e Pecuária, Unipessoal, 
Lda, na qualidade de promitente compradora de um prédio 
misto sito em Brejo das Cancelas, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo seis, da Secção E – E um – E dois e, 
a parte urbana sob os artigos mil trezentos e quarenta e 
quatro – P e mil quatrocentos e sessenta e oito – P, da 
freguesia de Rogil e Municipio de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
duzentos e dezasseis, 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 pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
quanto à viabilidade de levar a efeito a ampliação de uma 
habitação existente e parcial afectação a Turismo em Espaço 
Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, de acordo com o teor constante na informação 
número cento e oitenta e nove barra dois mil e onze – FA, 
da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. ---   
 

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 unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO 
DE TAXAS PARA O ANO DE DOIS MIL E DOZE: – Pelo 
Senhor Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------  
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“PROPOSTA -------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS PARA 
O ANO DE DOIS MIL E DOZE -------------------------  
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 unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número novecentos e 
oitenta e oito, datado de cinco de Setembro do corrente ano, 
do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando declarações referentes aos Boletins de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, dos alunos Daniel dos Santos Lana, 
Misael Santos Lana e Nadine Salvador Viana, para que seja 
feita uma revisão nos escalões. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os escalões 
conforme se indica: -------------------------------  
– DANIEL DOS SANTOS LANA – Escalão A ----------------  
– MISAEL SANTOS LANA – Escalão A -------------------  
– NADINE SALVADOR VIANA – Escalão A -----------------  
Foi igualmente apresentado o ofício número novecentos e 
oitenta e nove, datado de cinco de Setembro do corrente 
ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Aljezur, enviando Boletins de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, dos alunos Rafael de Oliveira Duarte, Iuri Duarte 
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Sousa, Tiago Henrique Fernandes Couto, Henrique Domingos 
de Sousa Silva e Tiago Domingos de Sousa Silva, só agora 
entregues naquela escola. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os escalões 
conforme se indica: -------------------------------  
– RAFAEL DE OLIVEIRA DUARTE – Escalão A --------------  
– IURI DUARTE SOUSA – Escalão A --------------------  
– TIAGO HENRIQUE FERNANDES COUTO – Escalão A ---------  
– HENRIQUE DOMINGOS DE SOUSA SILVA – Indeferido – Por ser 
detentor do escalão Três do Abono de Família; -----------  
– TIAGO DOMINGOS DE SOUSA SILVA – Indeferido – Por ser 
detentor do escalão Três do Abono de Família. -----------  
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 quinze minutos, mandando que, 
de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 


