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

Câmara Municipal  
 

 Ata nº 22/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  23 de agosto de 2016 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  23 de agosto 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  
Vítor Manuel da Encarnação Vicente  
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   
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 
10.00 horas. 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora 
Vereadora Fátima Neto não pode estar presente na reunião por se 
encontrar de férias, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua 
falta. -------------------------------------------------  

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou qualquer 
intervenção, neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------------  
 

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 NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 
ordinária de nove de agosto de dois mil e dezasseis. ---------------  
Não participou na votação de aprovação da ata o Senhor Presidente da 
Câmara, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 
exarados na nona Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 
décima primeira Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na 
décima segunda Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e 
dezasseis. ---------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 
neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
UM 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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UM PONTO QUATRO PONTO UM – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 
PEDIDO DE PARECER PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PROTEÇÃO E 
SOCORRO – AVISO POSEUR – DEZ – DOIS MIL E DEZASSEIS – CINQUENTA E UM: – 
Foi apresentado o ofício número vinte e dois mil cento e trinta e três, 
datado de cinco de agosto do corrente ano, enviando informação 
devidamente corrigida acerca do parecer favorável emitido por parte 
daquela entidade, relativamente à aquisição de veículos operacionais de 
proteção e socorro, por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 
APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA DE PROTEÇÃO CIVIL DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cinco mil quatrocentos e treze, 
datado de onze de agosto do corrente ano, informando da aprovação do 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Aljezur. ---------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – STAL - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES 
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO 
CRIMINAL – ENVIO DE CIRCULAR: – Foi apresentado o email datado de cinco 
de agosto do corrente ano, enviando ofício circular contendo 
esclarecimentos acerca da obtenção de certificado de registo criminal. ---  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE 
APOIO REFERENTE AO PROTOCOLO PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO 
BANCÁRIO DA ULDM: – Foi apresentado o ofício número trezentos e três, 
datado de dezasseis de agosto do corrente ano, enviando balancetes 
analíticos dos meses de junho e julho transatos, bem como nota explicativa 
do seu contabilista e, solicitando a atribuição de um apoio financeiro 
extraordinário, no montante de dez mil e novecentos e sessenta e um 
euros e trinta e seis cêntimos e de, onze mil quinhentos e oitenta e sete 
euros e sessenta e três cêntimos, destinado a fazer face a despesas de 
tesouraria da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur, 
referentes às prestações do empréstimo dos meses de julho e de agosto. -   
No âmbito do pedido de apoio referente ao Protocolo para pagamento do 
empréstimo bancário da ULDMA, justificada a necessidade, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para aquela instituição, os valores de 
onze mil quinhentos e oitenta e sete euros e sessenta e três cêntimos e de 
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dez mil e novecentos e sessenta e um euros e trinta e seis cêntimos, 
referentes aos meses de julho e agosto, respetivamente. ------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – MÃOZORRA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL – 
CANDIDATURA AO DGARTES - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO – RATIFICAÇÃO: – 
Foi apresentado o email datado de cinco de agosto do corrente ano, 
solicitando a emissão de uma Declaração de intenção de apoio à quarta 
edição do festival ESTAR para o ano de dois mil e dezassete, no âmbito da 
apresentação de candidatura, junto da Direção-Geral das Artes nos 
concursos de Apoios Pontuais, com vista à concretização do Festival em 
causa. ------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, por ausência do Senhor Presidente da 
Câmara por se encontrar de férias, efetuado no dia oito do mês de agosto 
em curso, na aplicação informática MGD, o qual determinou a emissão de 
Declaração de intenção de apoio à realização da quarta edição do ESTAR 
dois mil e dezassete, cujo apoio no montante de oito mil euros, tem por fim 
assegurar a realização de três espetáculos em Odeceixe, nos dias 
dezassete, dezoito e dezanove de agosto de dois mil e dezassete. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 
RELATÓRIO – MÊS DE JULHO: – Foi apresentado o email datado de oito de 
agosto do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 
execução), referente ao passado mês de julho, ao abrigo do Acordo de 
Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 
duzentos e noventa e um, datada de dez de agosto do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 
chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO DO 
SEGUNDO TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email 
datado de oito de agosto do corrente ano, enviando relatório respeitante ao 
segundo trimestre do ano em curso, solicitando a transferência de uma 
verba no montante global de vinte e nove euros e sete cêntimos. -------  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 
informação número seis mil duzentos e noventa, datada de dez de agosto 
do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do 
parecer do respetivo chefe de divisão, que incidiu sobre a referida 
informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, não transferir a verba 
solicitada, no montante de vinte e nove euros e sete cêntimos, referente a 
“Gestão, manutenção e conservação do Polidesportivo de Aljezur”, por a 
mesma estar enquadrada no valor mensal transferido no âmbito deste 
domínio. ----------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – DORIS VÂNIA MOREIRA E COSTA SCHRODER – FATURA 
DE ÁGUA COM CONSUMO ESTIMADO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS: – 
Face ao teor constante na informação número seis mil trezentos e trinta e 
cinco, datada de onze de agosto 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 quatrocentos e 
quarenta e seis euros e vinte e sete cêntimos, sendo, quatrocentos e sete 
euros e um cêntimo referente a consumo de água, IVA (vinte e quatro 
euros e quarenta e dois cêntimos) e resíduos sólidos variável (catorze 
euros e oitenta e quatro cêntimos) por forma a efetuar o acerto dos valores 
em crédito na conta corrente do consumidor, face à leitura por estimativa 
realizada, referente ao consumo de água do mês de junho. -----------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E DOIS DE AGOSTO 
DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria 
do dia vinte e dois de agosto de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------------  
 

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

 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A DIREÇÃO-GERAL DO 
TERRITÓRIO E A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Cooperação celebrado 
entre a Direção-Geral do Território e a Câmara Municipal de Aljezur, o 
qual foi outorgado pelo Senhor Presidente e que visa a produção de 
Cartografia Vetorial à escala um por dez mil, no âmbito da Revisão do 
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PDM de Aljezur, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à 
presente ata. -------------------------------------------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO JARDIM URBANO DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO: – No seguimento da deliberação 
tomada em reunião de Câmara do passado dia vinte e seis de julho, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato a 
estabelecer com a firma JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA – Urbanizações e 
Construções Unipessoal, Lda, com vista à execução da empreitada de 
“Construção do Jardim Urbano de Aljezur”, cujo documento, depois de 
rubricado, fica apenso à presente ata. --------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ASTRID HUY – PRAIA DE ODECEIXE - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE 
NÚMERO DE POLÍCIA: – Foi apresentado o requerimento em que Astrid Huy, 
na qualidade de proprietária, vem solicitar lhe seja atribuído número de 
polícia para a sua moradia, sita em Rua Pedro Luís, em Praia de Odeceixe, 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur. --------------------  
No âmbito do teor constante na informação número dezoito/JJ barra dois 
mil e dezasseis, datada de oito de agosto, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 
número Sete à moradia em causa, uma vez que ainda não foram atribuídos 
números de polícia no arruamento em causa. ---------------------  
TRÊS PONTO DOIS – ERALMA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. E ETNEVIC – 
URBANIZAÇÕES, SA – PROJETO DE ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM BACELOS – BORDEIRA - MINUTA DE CONTRATO DE 
URBANIZAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios 
Municipais, Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos 

Livres 
 

UM – TURISMO -------------------------------------------  
UM PONTO UM – PROPOSTA DE ARREDONDAMENTO DOS PREÇOS PRATICADOS 
NOS MUSEUS DO CONCELHO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE – CANDIDATURAS A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -  
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DOIS PONTO UM PONTO UM –  MEGAN LUANA LEWIS: – No âmbito do teor constante 
na informação número seis mil trezentos e sessenta e dois, datada de doze 
de agosto do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, à 
aluna Megan Luana Lewis. ---------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO DOIS – ANDRÉ FILIPE GALVÃO LUZ: – No âmbito do teor 
constante na informação número seis mil duzentos e quarenta e sete, 
datada de nove de agosto do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 
escalão A, ao aluno André Filipe Galvão Luz. --------------------  
DOIS PONTO UM PONTO TRÊS – CARLOTA LEONOR SILVA: – No âmbito do teor 
constante na informação número seis mil duzentos e quarenta e oito, 
datada de nove de agosto do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 
escalão B, à aluna Carlota Leonor Silva. ------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: – No 
âmbito da Informação número seis mil trezentos e quarenta e um, datada 
de onze de agosto do corrente ano, da Divisão Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comparticipar a totalidade do custo das refeições dos Alunos com 
Necessidades Educativas Especiais, conforme listagem enviada pelo 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur e a seguir indicados: ---  
- Hadassa Filipa Duarte; -----------------------------------  
- Luísa Leitão; ------------------------------------------  
- Ricardo Gonçalves; -------------------------------------  
- Joana Vieira; -----------------------------------------  
- Matilde Marreiros; --------------------------------------  
- Beatriz Correia; ----------------------------------------  
- João Luís Gonçalves; ------------------------------------  
- Matias Baço; ------------------------------------------  
- Tomé Grenha; -----------------------------------------  
- Domingos Ploppa; --------------------------------------  
- Lídia Castro Pinto; --------------------------------------  
- André Luz; -------------------------------------------  
- João Oliveira da Rosa; -----------------------------------  
- Marcos Ferreira; ---------------------------------------  
- Ricardo Moreira ---------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS – SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO DOIS MIL E 
DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: – No âmbito da Informação número cinco 
mil setecentos e cinquenta e oito, datada de vinte e seis de julho do 
corrente ano, da Divisão Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o prazo para apresentação das 
candidaturas aos subsídios de transporte e alojamento, para o ano de dois 
mil e dezasseis/dois mil e dezassete, entre o dia quinze de setembro e o 
dia dezassete de outubro do ano em curso. ----------------------  
DOIS PONTO QUATRO – BOLSAS DE ESTUDOS DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 
DEZASSETE: – No âmbito da Informação número cinco mil setecentos e 
cinquenta e nove, datada de vinte e seis de julho do corrente ano, da 
Divisão Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, fixar, em trinta e cinco, o número de Bolsas de Estudo a 
atribuir no ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete, assim 
como fixar o prazo para apresentação de candidaturas, entre o dia 
dezassete de outubro e o dia quinze de novembro do ano em curso. ----  
DOIS PONTO CINCO – ERCÍLIA PACHECO JOSÉ – APOIO À MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS: – Foi apresentada a 
exposição de Carlos Manuel Pacheco Silva, em representação de sua mãe, 
Ercília Pacheco José, referente à não aceitação de candidatura no âmbito 
do Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 
Carenciados. -------------------------------------------  
No âmbito da Informação número seis mil duzentos e quarenta e seis, 
datada de nove de agosto do corrente ano, da Divisão Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir 
o pedido de apoio, no âmbito do Regulamento de Apoio à Melhoria das 
Condições de Habitação de Munícipes Carenciados. ----------------  
TRÊS – EDUCAÇÃO-----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO NA 
AQUISIÇÃO DE MENSALIDADES DOS PASSES ESCOLARES PARA UTILIZAÇÃO DE 
CARREIRAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS PARA O ANO LETIVO DOIS MIL E 
DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: – No âmbito da Informação número cinco 
mil setecentos e vinte e nove, datada de vinte e cinco de julho do corrente 
ano, da Divisão Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comparticipar em cinquenta por cento do valor 
dos títulos de transporte, referentes aos alunos do ensino secundário que 
se deslocarem para as Escolas Secundárias de Lagos, matriculados nos 
décimo, décimo primeiro e décimo segundo anos de escolaridade, e que 
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utilizam carreiras públicas no ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e 
dezassete, extensivo aqueles alunos que no decurso do ano letivo já 
tenham completado ou venham a completar dezoito anos de idade. -----  
TRÊS PONTO DOIS – INÍCIO DO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 
DEZASSETE – OFERTA DE BRINDES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR: – No 
âmbito da Informação número seis mil trezentos e setenta e dois, datada 
de doze de agosto do corrente ano, da Divisão Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 
a aquisição de cento e quarenta puzzles de madeira, com impressão do 
logotipo do Município e de cento e quarenta bolsas de algodão para colorir 
com cinco marcadores, com impressão do logotipo do Município, no 
montante global de quatrocentos e setenta e três euros e vinte cêntimos, 
acrescido de IVA, para oferta aos alunos que frequentam os 
estabelecimentos de pré-escolar, do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Aljezur, de modo a marcar o início do ano letivo dois mil e dezasseis/dois 
mil e dezassete. -----------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – INÍCIO DO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 
DEZASSETE, OFERTA DE DIÁRIO DO ESTUDANTE AOS ALUNOS DO ENSINO 
BÁSICO: – No âmbito da Informação número seis mil trezentos e sessenta e 
três, datada de doze de agosto do corrente ano, da Divisão 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, autorizar a aquisição de quinhentos “Diários do estudante 
com apontamentos dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete”, no montante 
global de mil oitocentos e oitenta e seis euros e setenta e nove cêntimos, 
acrescido de IVA, para oferta aos alunos que frequentam os 
estabelecimentos de ensino básico, do Agrupamento Vertical de Escolas de 
Aljezur, de modo a marcar o início do ano letivo dois mil e dezasseis/dois 
mil e dezassete. -----------------------------------------  
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.---------- 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 
Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e cinquenta 
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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, 
 

________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


	Ata nº 22/16
	Reunião Ordinária
	Período Antes da Ordem do Dia

