
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 17/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  05 de agosto de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.15 horas  

Aprovada em:  12 de agosto de 2014 
 

   
 

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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
 

 
 

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. 
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Deliberações Tomadas 
 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 

CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 

NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 

Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora 

Vereadora Fátima Neto, não pode estar presente na reunião por motivos 

profissionais, deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua falta.  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE JULHO DE 

DOIS MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, por não ter 

estado presente, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e dois de julho 

de dois mil e catorze. -------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora 

Vereadora Ana Santos alertou para as derrocadas que se têm registado na 

Praia do Monte Clérigo, na zona envolvente à área de banhistas, 

mostrando a sua preocupação para eventual acidente que possa ocorrer. -  

O Senhor Presidente considerou que sem prejuízo da sinalização existente 

à entrada da Praia, concorda tal como a Senhora Vereadora refere que o 

local em causa, deve ter sinalização própria. Hoje mesmo, o Senhor 

Vereador responsável pela Proteção Civil dará indicação da situação à 

APA Algarve. -------------------------------------------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------------------------------  

– ROLAND IVES GHISLAIN SCHRETTER – Alteração e legalização de habitação – 
João Roupeiro – Odeceixe – vinte e oito de julho de dois mil e catorze ---  

– FÁBRICA DA IGREJA DA NOSSA SENHORA D’ALVA DE ALJEZUR – Construção de 

Casa de Culto – Rogil – trinta de julho de dois mil e catorze -----------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
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UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia quatro de agosto de dois mil e catorze, do qual 

a Câmara tomou conhecimento. ------------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – GUDRUN CHARLOTTE SCHMIDT MULLER – PROJETO DE 

ARQUITETURA – DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS COBRADAS: – No âmbito do 

teor constante na informação número setenta e nove/AO barra dois mil e 

catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de onze 

de março, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à devolução das 

taxas já pagas pelo requerente, no valor de três mil setecentos e oitenta e 

quatro euros e setenta e um cêntimos, através da guia número zero três 

barra quinhentos e trinta e cinco, de quatro de julho de dois mil e doze. --  
DOIS PONTO TRÊS – PROTOCOLO NO ÂMBITO DO DECIF – DISPOSITIVO ESPECIAL DE 

COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS: – Face ao teor constante na informação 

número quatrocentos e sessenta e sete/barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de trinta e um de julho, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a alteração dos valores 

aprovados em minuta e vertidos no protocolo celebrado no âmbito do DECIF 

– Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, datado de treze 

de maio de dois mil e catorze e referente à comparticipação do Município, 

que passa a totalizar o montante de dezanove mil euros oitocentos e 

sessenta cêntimos. ---------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE JANEIRO E JUNHO DE DOIS MIL E CATORZE: – 
Foi apresentada a carta datada de dezasseis de julho do corrente ano, em 

que o Senhor Luís Fortes, na qualidade de Administrador da Insolvência da 

sociedade Globalgarve – Cooperação e Desenvolvimento, SA, vem solicitar 

a regularização das prestações de serviços correspondentes ao período de 

janeiro a junho de dois mil e catorze, que ao momento totalizam a 

importância de oito mil oitocentos e cinquenta e um euros e sessenta 

cêntimos. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Senhor Luís Fortes, na 

qualidade de Administrador da Insolvência da sociedade Globalgarve, que 

promoverá o pagamento do valor em dívida, cifrado em oito mil oitocentos e 



REUNIÃO DE 05.08.14 

Pág.  3 

cinquenta e um euros e sessenta cêntimos, logo que seja rececionado neste 

Município o respetivo documento de despesa/fatura. ----------------  
DOIS PONTO CINCO – GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA – 
BENS CEDIDOS POR CONTRATO DE COMODATO: – Foi apresentada a carta 

datada de dezasseis de julho do corrente ano, em que o Senhor Luís 

Fortes, na qualidade de Administrador da Insolvência da sociedade 

Globalgarve – Cooperação e Desenvolvimento, SA, vem solicitar a entrega 

imediata ou a apresentação de uma proposta de aquisição de todos os 

bens cedidos por contrato de comodato, constantes em lista anexa. -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Senhor Luís Fortes, 

na qualidade de Administrador da Insolvência da sociedade Globalgarve, 

que promoverá a entrega dos equipamentos cedidos por contrato de 

comodato, em local a designar, a partir da segunda quinzena de setembro, 

tempo necessário para que os serviços desta Autarquia possam proceder 

às necessárias e indispensáveis substituições. -------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que, querendo, poderá o 

Administrador da Insolvência mandar promover a recolha dos 

equipamentos a partir da mesma data. -------------------------  
DOIS PONTO SEIS – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – SERVIÇO DE 

FINANÇAS DE ALJEZUR – INÁCIO ESTÁCIO DOS SANTOS: – Foi apresentado o 

ofício número quinhentos e noventa e um, datado de trinta e um de julho 

do corrente ano, solicitando informação quanto ao exercício do direito à 

reclamação do valor tributável do prédio inscrito na matriz sob o artigo oito 

mil e quarenta e três, da freguesia de Aljezur, conforme previsto no artigo 

setenta e seis, do CIMI. -----------------------------------  

Tendo o Município de Aljezur tomado conhecimento do valor patrimonial 

que resultou da avaliação do prédio sito em Urbanização do Vale da Telha, 

Setor BL, inscrito na matriz sob o artigo oito mil e quarenta e três, da 

freguesia e Município de Aljezur e, de acordo com o solicitado pelo Serviço 

de Finanças de Aljezur, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar 

que o Município de Aljezur prescinde do prazo de trinta dias, previsto no 

artigo setenta e seis do CIMI, por julgar que o valor atribuído está de 

acordo com os critérios de avaliação e não pretende requerer uma segunda 

avaliação. ---------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da presente 

deliberação ao Serviço de Finanças de Aljezur. -------------------  
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DOIS PONTO SETE – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – SERVIÇO DE 

FINANÇAS DE ALJEZUR – MARIA RUTH VIANA DA ROSA: – Foi apresentado o 

ofício número quinhentos e sessenta e dois, datado de vinte e cinco de 

julho do corrente ano, solicitando informação quanto ao exercício do direito 

à reclamação do valor tributável do prédio inscrito na matriz sob o artigo 

dois mil e noventa e seis, da freguesia de Aljezur, conforme previsto no 

artigo setenta e seis, do CIMI. -------------------------------  

Tendo o Município de Aljezur tomado conhecimento do valor patrimonial 

que resultou da avaliação do prédio sito em Rua “25 de Abril”, número 
catorze, em Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo dois mil e noventa e 

seis, da freguesia e Município de Aljezur e, de acordo com o solicitado 

pelo Serviço de Finanças de Aljezur, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, informar que o Município de Aljezur prescinde do prazo de 

trinta dias, previsto no artigo setenta e seis do CIMI, por julgar que o valor 

atribuído está de acordo com os critérios de avaliação e não pretende 

requerer uma segunda avaliação. -----------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da presente 

deliberação ao Serviço de Finanças de Aljezur. -------------------  

DOIS PONTO OITO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

MÃOZORRA ASSOCIAÇÃO CULTURAL: – Foi apresentado o email datado de 

onze de julho do corrente ano, informando da alteração de datas 

constantes no Protocolo já assinado, para realização do E.S.T.A.R – dois 

mil e catorze. -------------------------------------------  

Sem prejuízo da correção das datas propostas, a Câmara constata que o 

conteúdo programado/número de espetáculos e já divulgado, não 

corresponde àquele que constava na candidatura ao apoio ao 

associativismo. ------------------------------------------  

A Câmara constata igualmente que não tem sido informada, como deveria, 

relativamente à operacionalização de toda a proposta; --------------  

Reitera-se a necessidade de licenciamento dos espetáculos propostos; --  

Reiteramos a necessidade do conhecimento imediato do conteúdo dos 

espetáculos propostos para validação dos mesmos, por parte da Autarquia.  

A autorização do espaço público de forma gratuita, bem como o apoio 

financeiro, ficarão dependentes da aprovação final por parte da Autarquia, 

ficando estas competências delegadas no Presidente da Câmara. ------  
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Para o efeito, mais foi deliberado por unanimidade, que se promova 

reunião com caráter de urgência, entre a organização e a Câmara 

Municipal, na pessoa responsável por esta área, Senhor Vereador António 

Carvalho. ---------------------------------------------  

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentada a carta datada de quinze de 

junho do corrente ano, solicitando um apoio financeiro no montante de três 

mil seiscentos e quarenta e sete euros e dezoito cêntimos, para fazer face 

ao pagamento da cerca/cancela de segurança, a ser instalado na Creche 

daquela instituição. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

devendo para o efeito ser promovida a alteração orçamental respetiva. ---  

TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e um de julho do corrente ano, enviando cópia da Moção 

de Protesto pela Defesa da Maternidade no Hospital do Barlavento. -----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FARO: – Foi apresentado o email datado de 

quinze de julho do corrente ano, enviando cópia de Moção intitulada 

“Exclusão da Universidade do Algarve de candidatura a fundos europeus 
de investigação”. ----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FARO: – Foi apresentado o email datado de 

quinze de julho do corrente ano, enviando cópia de Moção intitulada 

“Monotorização do Amianto nas Escolas do Concelho de Faro”. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO DO 

SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, SA: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e um, datado de dezassete de julho do corrente ano, 

enviando Relatório e Contas de dois mil e treze da Sociedade. --------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO NOVE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------  
DOIS PONTO NOVE PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NA ÁREA DO REGISTO 

PREDIAL E NOTARIAL, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS: – No âmbito do teor 

constante na informação número quatrocentos e quarenta e oito/CL barra 

dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de vinte e dois de julho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 
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serviços de Consultoria, na área do Registo Predial e Notarial, pelo prazo 

de três anos, através de procedimento de ajuste direto por convite a João 

Manuel de Jesus Cabral. -----------------------------------  
DOIS PONTO NOVE PONTO DOIS – EVENTOS – ANIMAÇÃO – ALUGUER DE 

EQUIPAMENTOS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – ARRANJO URBANÍSTICO – LARGO DO MERCADO, SITO NA IGREJA 

NOVA – ESTUDO PRÉVIO: – A Câmara analisou as propostas apresentadas e 

relativas ao arranjo urbanístico a ser executado no Largo do Mercado, sito 

na Igreja Nova – Aljezur. -----------------------------------  
DOIS – TRÂNSITO -----------------------------------------  

DOIS PONTO UM – JORGE MANUEL DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA: – Foi apresentado o 

requerimento em que Jorge Manuel da Conceição Oliveira, na qualidade de 

co-proprietário, vem solicitar a alteração da sinalética existente à entrada 

da rua de acesso à sua habitação, sita na praia do Monte Clérigo. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, promover a colocação de um sinal 

de trânsito proibido, com adicional “exceto cargas e descargas”. -------  

DOIS PONTO DOIS – OCTÁVIO DE OLIVEIRA PACHECO: – Foi apresentado o 

requerimento em que Octávio de Oliveira Pacheco, vem solicitar um lugar 

de estacionamento para o seu carro, com a matrícula cinquenta e nove-

cinquenta e três-LQ, junto à sua moradia sita na Rua do Rossio, número 

cinco, em Odeceixe. --------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO -------------------------------  
UM PONTO UM – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE NOSSA 

SENHORA D`ALVA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada 

a Proposta que a seguir se transcreve: -------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
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ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. ----------------  

A candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação que estão 

espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa salientar que 

a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades que foram 

melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao 

apoio financeiro, mas o apoio que o Município de Aljezur irá conceder terá 

também incidência no apoio técnico e logístico, como ficará refletido na 

ficha de candidatura. Perante o atrás exposto proponho que seja aprovado 

o seguinte apoio: ----------------------------------------  
SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA 

D`ALVA -----------------------------------------------  

– Deslocação a Quarteira – Cedência de um autocarro, apoio logístico na 

deslocação a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos 

serviços do Município.” ------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

UM PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO EXPERIÊNCIAS NA ALDEIA: – A Câmara deliberou, 

por unanimidade, comunicar a não aceitação da proposta de alteração de 

datas e reformulação do projeto, uma vez que estas ferem a candidatura 

inicialmente aprovada, alterando grande parte dos pressupostos da mesma.  
DOIS – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------  
DOIS PONTO UM – AMÉRICO DE JESUS, HERDEIROS – PARECER SOBRE 

LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA – BREJO FUNDO – ROGIL: – No 

âmbito do teor constante na informação número seis/RR barra dois mil e 

catorze, datada de vinte e três de julho, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável quanto à autorização de localização da exploração 

pecuária, sita em Brejo Fundo/Barreira da Légua, da freguesia de Rogil e 

Município de Aljezur, solicitada por Américo de Jesus, Herdeiros. ------  
DOIS PONTO DOIS – ARMÉNIO DE OLIVEIRA TELO – PARECER SOBRE LOCALIZAÇÃO 

DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA – QUEIJEIRINHA – ROGIL: – No âmbito do teor 
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constante na informação número sete/RR barra dois mil e catorze, datada 

de vinte e três de julho, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável quanto à autorização de localização da exploração pecuária, sita 

em Queijeirinha, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, solicitada 

por Arménio de Oliveira Telo. -------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – MARIA MANUELA FRAGOSO – PARECER SOBRE LOCALIZAÇÃO 

DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA – MONTE VELHO – AMOROSA – ALJEZUR: – No 

âmbito do teor constante na informação número oito/RR barra dois mil e 

catorze, datada de vinte e três de julho, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável quanto à autorização de localização da exploração 

pecuária, sita em Monte Velho – Amorosa, da freguesia e Município de 

Aljezur, solicitada por Maria Manuela Fragoso. -------------------  
DOIS PONTO QUATRO – CASA AGRÍCOLA DO BREJO DAS CANCELAS, UNIPESSOAL, 

LDA. – PARECER SOBRE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA – BREJO DAS 

CANCELAS – ROGIL: – No âmbito do teor constante na informação número 

nove/RR barra dois mil e catorze, datada de vinte e três de julho, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à autorização 

de localização da exploração pecuária, sita em Brejo das Cancelas, da 

freguesia de Rogil e Município de Aljezur, solicitada por Casa Agrícola do 

Brejo das Cancelas, Unipessoal, Lda. --------------------------  
TRÊS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – PAULA FILIPA GONÇALVES MONTEIRO DE BARROS: – Foi 

apresentado o requerimento em que Paula Filipa Gonçalves Monteiro de 

Barros, na qualidade de arrendatária, vem solicitar a prorrogação do 

contrato de arrendamento, por mais dois anos, para o prédio sito na Rua da 

Boavista, número dezanove, em Aljezur. ------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, 

celebrando novo contrato de arrendamento com a mesma, por um período 

de dois anos, com efeitos a um de agosto do corrente ano, nos mesmos 

termos e condições do ora terminado, fixando-se o valor da renda mensal 

em vinte e seis euros, com a outorga do contrato deverá ser pago o 

montante referente ao mês de agosto. --------------------------  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL -------------------------------------  
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QUATRO PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA – 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 FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR 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 de dois mil e catorze, 

em anexo; ---------------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovado a transferência da verba de setecentos e noventa 

e nove euros e setenta e nove cêntimos, relativa ao mês em causa, de 

acordo com o definido em protocolo.” --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
CINCO – CULTURA -----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – INICIATIVA “CINEMA PORTUGUÊS EM MOVIMENTO” – 
ADJUDICAÇÃO DE ALOJAMENTO PARA A EQUIPA DO INSTITUTO DE CINEMA E 

AUDIOVISUAL – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ADJUDICAÇÃO DE ALOJAMENTO – INICIATIVA “CINEMA PORTUGUÊS EM MOVIMENTO  

Na sequência da deliberação de Câmara de onze de junho de dois mil e 

catorze, em que foi aprovada a Minuta do Protocolo a estabelecer com o 

Instituto do Cinema e do Audiovisual, no âmbito da iniciativa “Cinema 
Português em Movimento”, vão ser exibidos ao ar livre quatro filmes no 

concelho de Aljezur. --------------------------------------  

Nesse sentido, propõe-se que seja suportado pelo Município o alojamento 

para a equipa do Instituto do Cinema e Audiovisual que se deslocará a 

Aljezur, nos seguintes termos: -------------------------------  

Prestador – TURIZUR – Empreendimentos Turísticos de Aljezur, Lda 

(Parque de Campismo do Serrão) -----------------------------  
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Alojamento – quatro noites, de vinte a vinte e quatro de agosto de dois mil 

e catorze, em Bungalows para três pessoas ----------------------  

Valor – oitenta e cinco euros, mais IVA a seis porcento, por noite, com dez 

porcento de desconto (total trezentos e seis euros) -----------------  

Para a presente despesa existe dotação orçamental e verifica-se que a 

empresa tem a sua situação regularizada para com as finanças e 

segurança social. ----------------------------------------  

Mais se informa que a presente prestação se trata de trabalho não 

subordinado, porquanto carateriza-se por inexistência de subordinação à 

disciplina, hierarquia e horário de serviço, não havendo controlo de 

assiduidade, afetação a ações normais de serviço, nem à perceção mensal 

de um salário correspondente a uma determinada categoria profissional, 

pelo que não se deverá recorrer a qualquer modalidade jurídica de 

emprego público. ----------------------------------------  

A presente prestação não pode ser assegurada por meios próprios do 

Município.” --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

SAÍDA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O Senhor Vereador José 

Gonçalves ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. ----------------------------------------  
SEIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
SEIS PONTO UM – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E 

CATORZE: – No âmbito do teor constante na informação número setenta e 

dois/RF barra dois mil e catorze, datada de trinta e um de julho, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara tomou 

conhecimento da listagem de apuramento dos alunos para atribuição do 

Prémio de Mérito Escolar dois mil e treze/dois mil e catorze, enviada pelo 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur e deliberou, por 

unanimidade, atribuir o mesmo aos alunos a seguir identificados: -------  

– Zoe Alves Costa ----------------------------------------  

– Juliana Afonso Gonçalves ---------------------------------  

– Rodrigo Miguel Nunes Timóteo ------------------------------  

– Maria Barbosa Faria -------------------------------------  

– Madalena Lopes Silva ------------------------------------  

– Diogo Miguel Santos Rosa ---------------------------------  

– Patrícia Alexandra dos Santos Nobre -------------------------  

– Joana Sofia Rafael Pereira --------------------------------  



REUNIÃO DE 05.08.14 

Pág.  11 

– Cristina Roberto Fernandes --------------------------------  

– Andreia Filipa Pires Coelho --------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O Senhor Vereador 

José Gonçalves regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

trabalhos da reunião. -------------------------------------  

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 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 quinze 

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, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


