
 
M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  

 

Ata nº 09/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  05 de abril de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em:  12 de abril de 2016 
 

   
 

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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 

 

Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 

compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email a informar da sua 

impossibilidade de estar presente na reunião, devido a ausência do 

concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos termos dos art.º 78º e 

79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará substituir pelo elemento 

seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana Maria 

Ferreira dos Santos. 
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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. 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora Vereadora Ana 

Santos questionou o Senhor Presidente da Câmara acerca da sinalização 

da estrada regional duzentos e sessenta e oito, que está em más 

condições, mais chamou a atenção para a necessidade de reparação do 

pavimento no troço a seguir à localidade de Carrapateira. ------------  

O Senhor Presidente informou que já está em execução o caderno de 

encargos para concurso/execução da obra de sinalização vertical e 

horizontal. Relativamente à degradação sinalizada no pavimento, o Senhor 

Presidente informou que já está em reparação. -------------------  
 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois 

de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião ordinária de vinte e dois de março de dois mil e dezasseis. -----  

Não participaram na votação de aprovação da ata os Senhores Vereadores 

António Carvalho e Ana Santos, por não terem estado presentes na reunião 

em causa. ---------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  

– OFÍCIO DIRIGIDO À SENHORA MINISTRA DO MAR – PORTARIA NÚMERO CATORZE 

BARRA DOIS MIL E CATORZE, DE VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO/PESCA LÚDICA ----  

A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício supra referido. --------  
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– OFÍCIOS DIRIGIDOS AOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, FLORESTAS E 

DESENVOLVIMENTO RURAL E MINISTRO DO AMBIENTE – (AGRICULTURA INTENSIVA – 
PERÍMETRO DE REGA DO MIRA) --------------------------------   

A Câmara tomou conhecimento do teor dos ofícios supra referidos. -----  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

LEI número sete-A barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número sessenta e dois, primeiro Suplemento, Série I, de trinta 

de março, da Assembleia da República, que aprova o Orçamento do 

Estado para dois mil e dezasseis. -----------------------------  

LEI número sete-B barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número sessenta e três, primeiro Suplemento, Série I, de trinta e 

um de março, da Assembleia da República, que aprova as Grandes Opções 

do Plano para dois mil e dezasseis/dois mil e dezanove. -------------  

LEI número sete-C barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário da 

República número sessenta e três, primeiro Suplemento, Série I, de trinta e 

um de março, da Assembleia da República, que aprova o Quadro 

Plurianual de Programação Orçamental para os anos de dois mil e 

dezasseis/dois mil e dezanove. ------------------------------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

E FLORESTAS – PROPOSTA DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO DE 

ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número treze mil duzentos e setenta e 

três, datado de vinte e quatro de março do corrente ano, apresentando uma 

proposta com vista a atendimento presencial no Município de Aljezur. ---  

A Câmara deliberou, por unanimidade, disponibilizar um espaço para 

atendimento de funcionário do ICNF nas instalações do Município, 

permitindo retomar e promover a proximidade com os munícipes, sem 

quaisquer encargos para aquele organismo. ---------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – ENVIO DE NOTAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL ACERCA DE: “AMAL 
AVANÇA COM MEDIDAS PARA TRAVAR A EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL NO ALGARVE” E “AMAL E MUNICÍPIOS EXIGEM A SUSPENSÃO 

IMEDIATA DAS DEMOLIÇÕES NA RIA FORMOSA”: – Foi apresentado o email 

datado de dezasseis de março do corrente ano, enviando cópia das notas à 

comunicação social acerca de: “AMAL avança com medidas para travar a 
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exploração de petróleo e gás natural no Algarve” e “AMAL e Municípios 
exigem a suspensão imediata das demolições na Ria Formosa”. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– REGIME JURÍDICO PÚBLICO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – 
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL: – Foi apresentado o fax 

datado de vinte e três de março do corrente ano, dando conhecimento da 

deliberação do Conselho Intermunicipal, acerca do Regime Jurídico Público 

do Transporte de Passageiros. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA APROVA PROJETO DE RESOLUÇÃO 

DO PCP SOBRE AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL CENTO 

E VINTE E CINCO: – Foi apresentado o email datado de vinte e quatro de 

março do corrente ano, enviando informação acerca do Projeto de 

Resolução do PCP sobre as obras de requalificação da Estrada Nacional 

cento e vinte e cinco, aprovado pela Assembleia da República. --------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO JOSÉ AFONSO – PEDIDO DE APOIO 

PARA O PROJETO “30 ANOS AJA”: – Foi apresentado o email datado de vinte 

e um de março do corrente ano, solicitando o apoio desta autarquia, com 

vista à realização do projeto “30 Anos AJA” formada em torno da memória 

e do exemplo cívico de José Afonso o “poeta, andarilho e cantor”. -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que neste momento não 

lhe é possível atribuir o apoio solicitado ------------------------ . 
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – CASA DA CRIANÇA DE ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

AO FUNCIONAMENTO DAS VALÊNCIAS: – Foi apresentado o ofício número 

setenta e seis, datado de vinte e nove de março do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro mensal, no montante de 

cinco mil euros, destinado a fazer face ao deficit de tesouraria e apoiar o 

funcionamento das valências da Casa da Criança do Rogil. -----------  

Atendendo ao solicitado e justificado pela Casa da Criança, relativamente 

ao deficit de tesouraria verificado no funcionamento da Valencia de Creche 

de Aljezur, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra da Senhora 

Vereadora Ana Santos, conforme se indica: ----------------------  

– Dar conhecimento à Casa da Criança do Rogil que colocamos já à 

Senhora Secretária de Estado da Segurança Social da necessidade de 

revisão do acordo para a Creche de Aljezur; ---------------------  
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– Excecionalmente, no mês de abril, conceder o apoio de cinco mil euros 

solicitado; ---------------------------------------------  

– Comunicar que o apoio agora concedido não configurará caráter de 

regularidade na sua atribuição, devendo essa IPSS continuar a insistir 

junto da Segurança Social para a revisão do acordo. ---------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA VEREADORA ANA SANTOS: – 
Independentemente do mérito e da mais-valia que considero que esta 

associação tem para o concelho, o meu voto deve-se ao facto de 

considerar que necessito de mais elementos e maior clarificação sobre a 

necessidade do apoio solicitado, que ultimamente assumiu uma frequência 

anormal. ----------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS – ENVIO DE 

MOÇÃO – REVERSÃO DO CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE: – Foi apresentado 

o email datado de quinze de março do corrente ano, enviando cópia da 

moção “Reversão do Centro Hospitalar do Algarve”. ---------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – 
DIVULGAÇÃO DA NOVA IMAGEM: – Foi apresentado o email datado de quinze 

de março do corrente ano, procedendo à divulgação da nova imagem 

daquele organismo de Estado. -------------------------------  

Tomado conhecimento ------------------------------------ . 
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – NERA – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO 

ALGARVE – COMUNICADO DAS ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS DO ALGARVE: 

ACRAL, ANJE, AHETA,CEAL E NERA: – Foi apresentado o email datado de 

dezoito de março do corrente ano, enviando cópia do Comunicado 

subscrito pelas Associações Empresariais do Algarve, relativamente à 

prospeção e exploração de gás e petróleo na Região do Algarve. ------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE 

FARO – CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DA DIRETORA, DRA. OFÉLIA RAMOS: – Foi 

apresentado o email datado de dezassete de março do corrente ano, 

contendo mensagem de reconhecimento e agradecimento da Doutora Ofélia 

Ramos, ao cessar funções como Diretora de Segurança Social do Centro 

Distrital de Faro. ----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – 
AGRADECIMENTO PELA DISPONIBILIDADE MANIFESTADA, PARA PROCEDER À 

REFLEXÃO DO SETOR DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA: – Foi apresentado o 
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ofício datado de dezassete de março do corrente ano, transmitindo o 

agradecimento do Senhor Secretário de Estado do Ambiente pela 

disponibilidade manifestada, para proceder à reflexão do setor dos 

serviços públicos de água. ---------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – 
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DOS MONUMENTOS – DIVAM DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de vinte e um de março 

do corrente ano, enviando ofício referente ao Programa de Valorização e 

Dinamização dos Monumentos – DIVaM dois mil e dezasseis. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SA – RELATÓRIO E CONTAS DE DOIS MIL E QUINZE: – A 

Câmara tomou conhecimento do Relatório e Contas de dois mil e quinze, 

enviado pela ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA.  
UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE DOIS MIL E 

QUINZE: – Foi apresentado o email datado de dezoito de março do corrente 

ano, enviando Relatório de Atividades de dois mil e quinze, da Equipa de 

Intervenção Permanente do CB de Aljezur. ----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – CASA DA CRIANÇA DE ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DA ULDM: – Foi apresentado o ofício número 

setenta e sete, datado de um de abril do corrente ano, enviando o 

Balancete Analítico e o Balancete Acumulado de dezembro de dois mil e 

quinze e, solicitando a atribuição de um apoio financeiro no montante de 

doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, 

destinado a fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de Longa 

Duração e Manutenção de Aljezur, nomeadamente à prestação do 

empréstimo bancário referente ao mês de abril. -------------------  

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa 

da Criança de Rogil, para a criação de Unidade de Longa Duração e 

Manutenção da rede nacional de cuidados integrados e subsequentes 

alterações, no âmbito da clausula segunda a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de doze mil 

setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos. --------  
UM PONTO CINCO – ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A JUNTA 

DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a minuta de Adenda ao Acordo de Execução celebrado com a 

Junta de Freguesia de Aljezur, a qual, depois de devidamente rubricada, 

fica apensa à presente ata e, submeter o presente assunto à aprovação da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------  
UM PONTO SEIS – ADENDA AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE BORDEIRA, 

ODECEIXE E ROGIL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 

minutas de Adenda aos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências com as Juntas de Freguesia de Bordeira, Odeceixe e Rogil, 

as quais, depois de devidamente rubricadas, ficam apensas à presente ata 

e, submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ---  
UM PONTO SETE – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO NA RUA “25 DE ABRIL”, EM ALJEZUR – 
JOSÉ MANUEL FERNANDES DE SOUSA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente 

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

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

AQUISIÇÃO DE PRÉDIO NA RUA “25 DE ABRIL”, EM ALJEZUR --------------  

Ainda no âmbito do Projeto de Requalificação da Rua “25 de Abril”, em 

Aljezur, tornou-se agora decisivo adquirir o prédio, sito na Rua “25 de 

Abril”, de propriedade de José Manuel Fernandes de Sousa, tendo o 

Presidente da Câmara retomada negociações nesse sentido. ----------  

Inicialmente o proprietário foi, sempre e somente, recetivo a uma permuta 

do prédio em causa com a construção e posterior posse plena, de um 

quiosque a construir pela autarquia, naquele envolvente. ------------  

Trata-se de prédio urbano destinado a espaço comercial, que vem sendo 

arrendado, tendo sofrido recentemente trabalhos de manutenção e 

conservação. -------------------------------------------  

Dispõe de eletricidade, telecomunicações, água e ligação a esgotos. ----  

Na última reunião com o Senhor José Sousa, o Presidente da Câmara teve 

oportunidade de explicar mais uma vez que entende a vontade expressa 

desde sempre (a construção e entrega a título definitivo de um futuro 

quiosque, em permuta com o prédio em causa) todavia tal facto não 

acautelaria o interesse público, uma vez configuraria negócio que oneraria 

imenso a Autarquia, sem que para o efeito e aparentemente se justificasse, 

da nossa parte, um “investimento” tão avultado, com tal ónus, não obstante 
a necessidade e interesse que a Câmara tem na aquisição do imóvel. ---  

Entendendo a questão, o Senhor José Sousa contrapõe agora com a 

aquisição, por parte da Autarquia, do imóvel pelo valor de cinquenta e seis 
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mil euros, valor que considera justo, atendendo à cessação de lucros que o 

penalizará em sua opinião, bem como tendo em conta a sua localização e 

valor gasto na sua conservação e remodelação. -------------------  

Nesta perspetiva, submeta-se à Câmara a análise e decisão acerca da 

proposta agora avançada que aprovada, resolverá, acima de tudo, a 

necessidade expressa na aquisição do imóvel em causa, para 

requalificação daquela área. --------------------------------  

Mais solicita que a realização da escritura de aquisição, se faça no início 

do mês de novembro do ano em curso.” ------------------------  

No âmbito da informação/proposta supra, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, adquirir o imóvel pelo valor de cinquenta e seis mil euros, 

livre de quaisquer ónus ou encargos e realizar a escritura de compra e 

venda, no início do mês de novembro do ano em curso. -------------  

A aquisição do prédio destina-se a demolição para futura requalificação do 

espaço e o negócio será feito na presunção de que não recai sobre o 

imóvel quaisquer ónus ou encargos. ---------------------------  

SAÍDA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. ----------------------------------------  
UM PONTO OITO – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, NÚMEROS 
QUARENTA E CINCO E QUARENTA E SETE, EM ALJEZUR – MARIA DA CONCEIÇÃO 

DUARTE COSTA TEIXEIRA E MANUEL ANTÓNIO TEIXEIRA E MARIA CRISTINA 

CONCEIÇÃO BRAVO DUARTE – ACEITAÇÃO DO VALOR PROPOSTO PELA CÂMARA 

MUNICIPAL: – Foram apresentadas as cartas de Maria da Conceição Duarte 

Costa Teixeira e Manuel António Teixeira e, de Maria Cristina Conceição 

Bravo Duarte, informando que aceitam vender a esta Câmara Municipal, o 

prédio urbano de sua propriedade, sito na Rua “25 de Abril”, números 
quarenta e cinco e quarenta e sete – Aljezur, pelo valor proposto de cento e 

sessenta mil euros. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar aos proprietários que no 

âmbito da aceitação do valor proposto por esta autarquia para aquisição do 

imóvel, propõe a concretização da escritura de compra e venda para a 

primeira quinzena do mês de junho, do ano em curso. --------------  

A aquisição do prédio destina-se a demolição para futura requalificação do 

espaço e o negócio será feito na presunção de que não recai sobre o 

imóvel quaisquer ónus ou encargos. ---------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, recomendar que durante o próximo 

mês de maio seja promovida a retirada de todos os pertences da família, 

bem como sejam efetuadas a cessação dos contratos de energia, água ou, 

outros. -----------------------------------------------  

ENTRADA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

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

UM PONTO NOVE – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO NOVE PONTO UM – OLIVER STEWART DRAPER – RECLAMAÇÃO REFERENTE 

A CONTADOR DE ÁGUA E RESPETIVA FATURAÇÃO: – Face ao teor constante 

na informação número dois mil e trinta e dois, datada de vinte e nove de 

março do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

– Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

restituir o montante total de quinhentos e trinta e um euros e sessenta e 

sete cêntimos, referente a consumo de água (quatrocentos e setenta e 

cinco euros e dezasseis cêntimos), IVA (vinte e oito euros e cinquenta e 

um cêntimos) e resíduos sólidos variável (vinte e oito euros), referente ao 

processamento do mês de novembro de dois mil e quinze. -----------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO QUATRO DE ABRIL DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia 

quatro de abril de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA DE ALJEZUR, BORDEIRA, ODECEIXE E ROGIL: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA ---------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

As freguesias dispõem de atribuições próprias, as quais visam a promoção 

e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações. ----  

As aludidas atribuições constam do número dois, do artigo sete, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----  

Aos amplos domínios atribuídos às freguesias, não são correspondidos, em 

termos de assegurar eficazmente as respetivas competências, com a 

devida transferência financeira por parte do Estado. ----------------  
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Dada a realidade demográfica, territorial, social e económica das 

freguesias do Município, não são geradoras de receitas próprias que 

permita acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas 

suficientes de forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das 

suas populações, nomeadamente no apoio direto às comunidades Locais.  

O Município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do 

reforço da solidariedade institucional, de forma a assegurar a melhoria da 

qualidade de serviços prestados às populações locais. --------------  

Foram assegurados entre todas as freguesias os princípios da igualdade, 

não discriminação, transparência, participação e da necessidade e 

suficiência de recursos. ------------------------------------  

Assim, no âmbito da complementaridade e da prossecução do interesse 

público e da proteção dos direitos e interesses das populações locais, no 

domínio da competência da Assembleia Municipal conferida pelo artigo 

vinte e cinco, número um, alínea j), da Lei número setenta e cinco barra 

dois mil e treze, de doze de setembro, proponho que seja submetida à 

Assembleia Municipal para aprovação, o seguinte: -----------------  

UM – Atribuição de apoio financeiro às Juntas de Freguesia do Município 

para os domínios das suas competências materiais (artigo dezasseis, da 
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro), 

nos montantes e nas condições a seguir indicadas, para o ano dois mil e 

dezasseis: ---------------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: ---------------------------  

Execução dos seguintes Projeto/Ação: -------------------------  

- Programa PROTEL (Programa de Ocupação de Tempos Livres para 

desempregados): ----------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de dez mil euros, inclusive; -----------  

- Programa Animação de Verão e Natal: ------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de dez mil euros, inclusive; -----------  

- Remodelação Administrativa (aquisição sistemas informáticos, vídeo 

projetor e fotocopiadora): ----------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de cinco mil euros, inclusive; ----------  

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: --------------------------  

Execução dos seguintes Projeto/Ação: -------------------------  

- Rotas Temáticas da Freguesia (Criação de Rotas complementares à Rota 

Vicentina com o objetivo de alargamento do circuito naquela freguesia): --  

Apoio Financeiro – até ao valor de trinta mil euros, inclusive; ----------  
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- Construção de Parque de Merendas na freguesia, junto à EN duzentos e 

sessenta e oito: -----------------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de dez mil euros, inclusive; -----------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: --------------------------  

Execução dos seguintes Projeto/Ação: -------------------------  

- Instalação de sinalização vertical/informação geral dos principais lugares 

de destaque a visitar na freguesia: ----------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de três mil euros, inclusive; -----------  

- Programa Animação de Verão e Passagem de Ano: ---------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de quinze mil euros, inclusive; ---------  

- Obras no Armazém da Junta de Freguesia (dotar o armazém de espaço 

para arrumação de materiais): -------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de dois mil euros, inclusive; ----------  

- Criação de Site da Freguesia: ------------------------------  

Apoio Financeiro – até ao valor de mil euros, inclusive; --------------  

Documentos a entregar por cada Junta de Freguesia, previamente à 

concessão do apoio financeiro: ------------------------------  

GOP onde conste a inscrição do projeto; declaração de dotação orçamental 

e número de compromisso quando aplicável; cópia do documento de 

despesa. Quando a obra for executada por administração direta, deve 

apresentar a folha de obra e autos de medição. Deverão ser observados os 

requisitos legais da despesa pública (Código dos Contratos Públicos).” --  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e, 

submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ----  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – COPIAR & CORTAR, LDA. – PEDIDO DE PARECER SOBRE PROJETO 

DE ARBORIZAÇÃO E REARBORIZAÇÃO EM BARRADINHA – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o email datado de catorze de março do corrente ano, em que 

o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) envia, nos 

termos do número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número noventa e 

seis barra dois mil e treze, o pedido de autorização para a (re)arborização 

de COPIAR & CORTAR, LDA., que foi submetido àquela entidade e 

solicitando a emissão do parecer por parte desta Autarquia, relativamente 
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ao enquadramento da ação pretendida no PMOT, bem como informação 

quanto às condicionantes legais aplicáveis, no PMDFCI, entre outras. ---  

No âmbito do teor constante na informação número mil oitocentos e trinta e 

seis, datada de dezassete de março, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo – Serviço de Ambiente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer favorável à pretensão da requerente. ----------------  
UM PONTO DOIS – SPACECON – CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, LDA. – 
PROCEDIMENTO DE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DA DELIMITAÇÃO 

DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL – EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM 

ESPAÇO RURAL – VALE PALHEIRO – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o procedimento relativo à proposta de 

alteração simplificada da delimitação da Reserva Ecológica Nacional. ---  
UM PONTO TRÊS – JONATHAN CHARLES COPE E MARIA ALEXANDRA HOMEM DE 

ALMEIDA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM 

HORTAS DO RIO – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que 

Cardine Martins, na qualidade de Solicitadora de Jonathan Charles Cope e 

Maria Alexandra Homem de Almeida, vêm solicitar lhe seja certificado que 

esta Câmara não vê inconveniente na aquisição do prédio misto sito em 

Hortas do Rio, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo noventa e três, da Secção M e a parte 

urbana sob o artigo mil e sessenta, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número quinhentos e sessenta e nove. --------  

Face ao parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, 

datado de quinze de março do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  
UM PONTO QUATRO – CAROLINA VANESSA SOBRAL HOOGERVORT – PEDIDO DE 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM BAÍA DOS TIROS – 
ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que Carolina Vanessa Sobral 

Hoogervort, na qualidade de proprietária do prédio rústico sito em Baía dos 

Tiros, freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo nove, da Secção A e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número sete mil seiscentos e trinta e cinco, que 

atualmente se situa na freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem 

solicitar parecer quanto à constituição de compropriedade do prédio supra 

identificado, para efeitos de realização de escritura de compra e venda 

com José Carlos da Graça e Elizabete de Jesus Sobral Costa, em regime 

de compropriedade e na proporção de um meio, cada. --------------  
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Face ao parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, 

datado de quinze de março do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão da requerente. -----------------------------------  
UM PONTO CINCO – ALGARVE DOIS – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA. – 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO NOVO DEPÓSITO DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA: – Foi apresentado o requerimento de Algarve 

Dois – Empreendimentos Turísticos, Lda, solicitando a prorrogação de 

prazo de execução do novo depósito de abastecimento de água, sito no 

Espartal, freguesia e Município de Aljezur, por um período adicional de um 

ano, contado do termo do prazo previsto no contrato celebrado em vinte e 

um de novembro de dois mil e treze.---------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número nove/JC barra dois mil 

e dezasseis, datada de vinte e três de março, do Diretor do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir a pretensão da requerente. ----------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – ASSOCIATIVISMO --------------------------------------  
UM PONTO UM – APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 

CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DE 

MINUTAS DE PROTOCOLO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

as minutas de Protocolo a estabelecer com Associação de Defesa do 

Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, Associação das Obras 

Assistenciais da Sociedade de São Vicente de Paulo – Conferencia da 

Nossa Senhora de Alva de Aljezur, MÃOZORRA – Associação Cultural, 

Juventude Clube Aljezurense, GDO – Grupo Desportivo Odeceixense, 

Clube de Instrução e Recreio Rogilense, Clube de Caça e Pesca do 

Concelho de Aljezur, e Casa da Criança do Rogil – Associação para a 

Promoção    Social, Cultural e Desportiva da Infância do Rogil, Clube de 

Praticantes BTT Pedal’Ar Livre, Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur e Associação dos Pescadores do Portinho da 

Arrifana e Costa Vicentina, no âmbito do Regulamento para Atribuição de 

Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do 

Concelho de Aljezur, as quais depois de rubricadas ficam apensas à 

presente ata. -------------------------------------------  
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UM PONTO DOIS – COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL/DOIS MIL E DEZASSEIS” – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

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

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

COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – CLUBE CULTURAL E RECREATIVO OS AMIGOS 

DA CARRAPATEIRA -----------------------------------------  

À imagem dos últimos anos e como vem sendo tradição a Câmara 

Municipal de Aljezur tem marcado esta data histórica da nossa democracia, 

de uma forma singela mas bastante ativa, com a organização de variadas 

atividades. ---------------------------------------------  

Desde alguns anos a esta parte que a Câmara Municipal de Aljezur iniciou 

a descentralização das comemorações de tão importante data, percorrendo 

as várias Freguesias do Concelho. Neste ano as festividades terão lugar 

na Freguesia de Bordeira. ----------------------------------  

Assim e na logica seguida em anos anteriores numa dinâmica associativa 

que procuramos sempre associar a este evento, foram acrescentadas mais 

algumas modalidades que irão enriquecer as comemorações deste feriado.  

Numa perspetiva de otimizar recursos e na dinâmica de uma participação 

ativa do C.C.R.A.C. com a criação de condições para a prática de 

modalidades acompanhamento das mesmas e apoio. Acresce ainda a 

organização da refeição conjunta e com todos os participantes em todos os 

torneios e da logística necessária bem como da animação. -----------  

Proponho desta forma que seja aprovada a atribuição de um subsídio no 

valor de três mil duzentos e cinquenta euros, para fazer face as despesas 

de adaptação dos espaços, animação e alimentação dos cerca de trezentos 

e cinquenta participantes nas atividades a realizar no decorrer Feriado – 25 

de Abril.” ----------------------------------------------  

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

PERÍODO DE 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. ---------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e trinta 

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, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


