
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 18/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  14 de agosto de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.00 horas  
Aprovada em:  28 de agosto de 2012 
 

   
 
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 
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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 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 O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – ANO LETIVO 
DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E TREZE --------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de sete de agosto de dois mil e doze. -  
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 treze 
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de agosto de dois mil e doze, 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: ---  
CASA DO PESSOAL DO CENTRO HOSPITALAR DO 
BARLAVENTO ALGARVIO: – Foi apresentada a carta datada de 
dois de agosto do corrente ano, dando conhecimento da nova 
direção, para o triénio de dois mil e doze – dois mil e 
quinze. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de trinta de julho do corrente 
ano, procedendo à apresentação do Projeto “Algarve 2020 – 
Uma proposta Jovem”. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, manifestar a intenção de 
aderir ao Projeto “Algarve 2020 – Uma proposta Jovem”. ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia trinta de julho. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e quarenta e dois, 
datado de um de agosto do corrente ano, enviando cópia de 
Proposta acerca da Aquisição de veículos de combate a 
incêndios e de socorro. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o email datado de trinta de julho do corrente 
ano, enviando cópia da “Moção de Repúdio e Contestação 
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pela possibilidade de encerramento do Serviço de Urgência 
Básica do Hospital de Lagos”. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número três, datado de um de 
agosto do corrente ano, enviando cópia da Ata número dois 
barra dois mil e doze, referente à reunião ordinária da 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, realizada no 
passado dia vinte e três de junho. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e vinte e sete, datado 
de dois de agosto do corrente ano, enviando cópia da Ata 
número quatro barra dois mil e doze, referente à reunião do 
Conselho Diretivo, realizada no passado dia vinte e três de 
julho. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e seis, datado de vinte 
e sete de julho do corrente ano, enviando cópia da Moção 
relativa à Revogação da Lei dos Compromissos e Pagamentos 
em Atraso, tomada em reunião do Conselho Diretivo, realizada 
no passado dia vinte e três de julho. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número treze – AP, 
datado de trinta e um de julho do corrente ano, dando 
conhecimento da lista dos órgãos sociais daquela associação, 
eleita para o biénio de dois mil e doze – dois mil e treze. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A: – Foi apresentado o ofício 
número quinhentos e setenta e quatro, datado de trinta e um 
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de julho do corrente ano, enviando informação acerca do 
traçado da Variante de Aljezur. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
três mil quatrocentos e sete, datado de trinta de julho do 
corrente ano, acerca da reorganização administrativa territorial 
autárquica. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e setenta e dois, datado de três de agosto do 
corrente ano, enviando documentação referente à execução de 
acompanhamento dos trabalhos arqueológicos a efetuar no 
Centro Histórico de Aljezur e, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de três mil novecentos e noventa e 
sete euros e cinquenta cêntimos, para pagamento dos 
mesmos. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 
da verba solicitada, no montante de três mil novecentos e 
noventa e sete euros e cinquenta cêntimos, condicionada à 
existência de fundos disponíveis. ----------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número trinta barra dois 
mil e doze, datado de três de agosto, enviando informação 
acerca do reposicionamento de meios do Corpo de Bombeiros 
durante o mês de Agosto. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi apresentada a 
circular número cento e oitenta, datada de dois de agosto do 
corrente ano, enviando cópia das Moções “Estudo/Proposta de 
Reavaliação da Rede Nacional de Urgência” e “Emergência 



REUNIÃO DE 14.08.12 

Pág.  5 

Hospitalar – Encerramento do Serviço de Urgência Básica do 
Hospital de Lagos”. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO OITO – COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ANIMAÇÃO COMEMORAÇÕES FERIADO MUNICIPAL VINTE E OITO E 
VINTE E NOVE DE AGOSTO ----------------------------  
Torna-se necessário proceder à contratação de serviços 
referentes à animação musical com aparelhagens sonora e 
luzes e assistência técnica no decorrer do espetáculo para a 
tarde e noite de dia vinte e oito de agosto. -------------  
Numa proposta arrojada e após o sucesso alcançado pela 
organização deste evento no ano passado, numa mostra de 
cultura Aljezurense propõem-se a organização da terceira 
edição da Noite A - noite multicultural de Aljezur com a 
criação de vários pontos de espetáculos e momentos de 
interesse ao longo da zona histórica. -------------------  
Com início no mercado Municipal com “Showcooking” e 
abertura da praça à Tarde Noite, pequenos apontamentos 
culturais em todos os largos da zona histórica e abertura dos 
museus municipais durante a noite bem como espetáculos na 
Igreja da Misericórdia e no Castelo de Aljezur. -----------  
Para operacionalizar este projeto torna-se necessária a 
contratação de aparelhagens, luzes, acompanhamento técnico, 
sanitários móveis, materiais de apoio (num total de cinco 
pontos) e animação musical numa estimativa total de quatro 
mil e quinhentos euros. ----------------------------  
Para efeitos de publicitação destes eventos (vinte e oito e 
vinte e nove de agosto), através de flyer´s e lonas 
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publicitaria estima-se um total de despesa máxima de mil e 
quinhentos euros. ---------------------------------  
Para ainda as comemorações do Feriado Municipal (vinte e 
nove de agosto) são necessários estabelecer a contratação da 
aquisição de produtos necessários para a tradicional 
sardinhada, tais como: pratos, guardanapos, copos, sardinha e 
carapau, vinho, pão, sal e carvão num valor estimado de seis 
mil e quinhentos euros. ----------------------------  
Para a animação musical do Feriado proponho a contratação 
do grupo Musical “Kapittal” no Valor de quatro mil novecentos 
e cinquenta euros, onde já se encontra inserido todo o 
material de som e luzes bem como palco. --------------  
Proponho ainda aquisição de serviços aos sons da vicentina 
para contratação de conjunto musical para período da tarde e 
aluguer de equipamento de som e luzes no valor máximo de 
três mil euros. -----------------------------------  
Nesse sentido torna-se necessário parecer prévio vinculativo da 
Câmara Municipal.  
Para a referida despesa foi observado o regime legal da 
aquisição de serviços. ------------------------------  
Assim, nos termos do número dois, do artigo vinte e dois, da 
Lei número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de 
trinta e um de dezembro, deverá a Câmara Municipal emitir 
parecer autorizando a contratação dos referidos serviços.” ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: – Foi apresentada a exposição de Sara Cristina da 
Silva Francisco, na qualidade de encarregada de educação da 
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aluna Beatriz Cristina Nascimento Silva, solicitando a reanálise 
do seu processo no âmbito da Ação Social Escolar – 
Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manter a atribuição do 
escalão B, para a aluna Beatriz Cristina Nascimento Silva. ---  
Mais foi deliberado, por unanimidade, informar a requerente 
que alterada, de facto, a situação do rendimento familiar, 
deverá então ser submetido à Câmara o efetivo pedido de 
reavaliação e reposicionamento de escalão. --------------  
 

IV – Associativismo 
 

PONTO UM – CONCESSÃO DE APOIOS – INICIATIVA “7 
MARAVILHAS PRAIAS DE PORTUGAL”: – Pelo Senhor Vereador 
António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CONCESSÃO DE APOIOS – INICIATIVA “7 MARAVILHAS PRAIAS DE 
PORTUGAL ---------------------------------------  
No âmbito da realização dos dois programas televisivos da 
RTP um, consequência da presença de duas praias do 
Concelho de Aljezur no quadro das vinte e um finalistas no 
âmbito do concurso “7 Maravilhas – Praias de Portugal”, 
momento de excelência para a promoção turística de Aljezur e 
da montagem/desmontagem da logística necessária para aos 
mesmos, bem como do apoio prestado na confeção e serviços 
de almoços e jantares entre os dias nove e onze de agosto, 
para as equipas técnicas, convidados do programa e 
apresentadores que foram recebidos de forma exemplar pelas 
associações locais. Proponho a atribuição das seguintes verbas 
aos clubes participantes para fazer face às despesas efetuadas 
nas referidas ações: -------------------------------  
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– Grupo Desportivo Odeceixense – mil trezentos e vinte euros  
– Clube de Caça e Pesca de Aljezur – setecentos e setenta 
euros ------------------------------------------  
– Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana – mil 
quatrocentos e dezanove euros. -----------------------  
Estes valores foram atribuídos pelo número de refeições que 
cada associação serviu, através do empenho dos seus 
associados a um custo unitário de onze euros, além do apoio 
prestado na montagem da operação e no local da realização 
do programa.” -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, condicionada à existência de fundos disponíveis. ----  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: – Foi apresentado o ofício número oitocentos e doze, 
datado de vinte e seis de julho do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletins de Candidatura a Subsídio de Estudo, dos 
alunos Negestat Mambo, João Pedro Araújo e Diana Jesus. --  
Face ao teor da Informação número quarenta e oito barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de seis de agosto, da Divisão 
de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, fixar os subsídios de estudo a 
atribuir aos referidos alunos, conforme se indica: ----------  
– Negestat Mambo – escalão A ----------------------  
– João Pedro Araújo – escalão B ---------------------  
– Diana Jesus – escalão B. -------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
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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 ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas, 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, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


