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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

MINUTA DA ATA Nº 27/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  11 de outubro de 2016 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  12.30 horas  

APROVADA EM:  11 de outubro 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 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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 unanimidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas. 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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 VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião ordinária de vinte e sete de setembro de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

Não participou na votação de aprovação da ata o Senhor Vereador António 

Carvalho, 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 décima terceira Modificação às Atividades mais Relevantes – 
AMR e na décima quarta 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: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL – INFORMAÇÕES: – Foram 

apresentadas as informações relativas à reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no dia dezasseis do passado mês de setembro. -  

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

ALGARVE – VOTO DE LOUVOR ÀS CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS E A TODO O 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CIVIL DO ALGARVE: – Foi apresentado o email 

datado de três de outubro do corrente ano, enviando cópia do Voto de 
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Louvor às Corporações de Bombeiros e a todo o Dispositivo de Proteção 

Civil do Algarve, aprovado no passado dia dezasseis de setembro, na 

reunião do Conselho Intermunicipal. ---------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – LUDOTECA DE 

ODECEIXE: – Foi novamente apresentado o ofício número cento e quarenta, 

datado de dezanove de julho do corrente ano, solicitando a atribuição de 

um apoio financeiro, no montante de três mil trezentos e noventa euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, destinado a fazer face a despesas 

inerentes à execução dos projetos para construção da Sala da Ludoteca de 

Odeceixe. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de três mil 

setecentos e setenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos, para fazer 

face aos custos correspondentes aos honorários do projetista. ---------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – QUOTA PARA DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o 

email datado de vinte e seis de setembro do corrente ano, enviando em 

anexo, circular com o valor da quota fixado para o ano de dois mil e 

dezassete. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o valor fixado para a 

quota respeitante ao ano de dois mil e dezassete, no montante de quatro 

mil duzentos e cinquenta e oito euros e dezasseis cêntimos. ----------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE – PROGRAMA 

“365 ALGARVE”: – Foi apresentado o email datado de vinte e sete de 

setembro do corrente ano, enviando informação relativa ao programa “365 
Algarve” e, em anexo, a respetiva programação mensal. -------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS 

DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS – FUNDO DE MANEIO A 

ATRIBUIR A CADA CPCJ: – Foi apresentado o email datado de vinte e oito de 

setembro do corrente ano, enviando informação acerca das normas 

regulamentadoras dos procedimentos a seguir, com vista à disponibilização 

dos fundos de maneio a atribuir a cada CPCJ. --------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, acolher genericamente as normas 

regulamentadoras dos procedimentos a seguir para a determinação e 

disponibilização dos montantes de fundo de maneio a atribuir a cada 

CPCJ, emanadas da Comissão Nacional respetiva. -----------------  
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Neste âmbito, foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar as normas 

regulamentadoras para a disponibilização do fundo de maneiro para a 

CPCJ de Aljezur, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à 

presente ata.------------------------------------------- 

UM PONTO QUATRO PONTO SETE – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO 

INCLUSO – AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA NECI: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e setenta e nove, datado de três de outubro do corrente 

ano, enviando informação acerca das obras de ampliação das instalações 

da NECI. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à NECI que tomou boa 

conta da intensão relativa à ampliação das instalações daquela instituição, 

remetendo a decisão de apoio da componente nacional, para decisão do 

Conselho Diretivo das Terras do Infante. ------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – IMI – 
FIXAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE – APROVAÇÃO: – 
Foi apresentado o ofício número quarenta e nove, datado de quatro de 

outubro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no dia trinta 

do passado mês de setembro, foi aprovada a proposta “IMI – Fixação de 

taxas para o ano de dois mil e dezassete”. ----------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS – APROVAÇÃO: – Foi apresentado o ofício 

número cinquenta, datado de quatro de outubro do corrente ano, 

informando que, em sessão realizada no dia trinta do passado mês de 

setembro, foi aprovada a proposta “Lei das Finanças Locais – Participação 

variável de IRS”. ----------------------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – ORÇAMENTO 

PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE – APROVAÇÃO: – Foi apresentado o 

ofício número cinquenta e três, datado de quatro de outubro do corrente 

ano, solicitando que, no Orçamento para o ano de dois mil e dezassete, 

seja incluída uma verba global no montante de dez mil e seiscentos euros, 

destinada a fazer face a despesas inerentes ao funcionamento da 

Assembleia Municipal de Aljezur. -----------------------------  

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

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
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DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DEZ DE OUTUBRO DE DOIS 

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

dez de outubro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – LEACOCK E Cª. LDA. NOVA CONSTRUÇÃO – HOTELARIA - VALE 

DOS POLVOS – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de dez de fevereiro 

do corrente ano, foi novamente apresentada a exposição de Leacock e 

Companhia, Lda, referente à intenção desta Autarquia de declarar a 

caducidade da licença de obras de construção, a que se refere o Alvará 

número setenta e quatro barra dois mil e onze, emitido pela Câmara 

Municipal em vinte e seis de dezembro. ------------------------  

No âmbito da informação número cento e quarenta e um/FA barra dois mil 

e dezasseis, bem como do parecer jurídico do Advogado desta autarquia, 

Dr. José Mendes de Morais, datado de vinte e três de setembro do ano em 

curso, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar que a suspensão 

das obras, desde janeiro de dois mil e dezasseis, não é imputável à 

requerente, implicando na mesma medida a suspensão da contagem de 

prazo de conclusão da unidade hoteleira licenciada. ----------------  
UM PONTO DOIS – VONTADABSTRATA, LDA. – PROJETO DE ARQUITETURA E 

ALTERAÇÃO DE USO – RUA DA SERRA – ALJEZUR: – Foi apresentado o 

requerimento em que Vontadabstrata, Lda, na qualidade de proprietária de 

um prédio urbano, situado em Rua da Serra, da freguesia e Município de 

Aljezur, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 

número sete mil oitocentos e sete, vem submeter à aprovação desta  

autarquia um projeto de arquitetura referente ao licenciamento de obras de 

alteração e legalização de uma moradia, sita no local acima identificado. -  

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

condicionada ao cumprimento do estipulado no ponto quatro da informação 

número cento e cinquenta e sete/FA barra dois mil e dezasseis, datada de 

seis de setembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ----  
UM PONTO TRÊS – GEORG LANG – PROJETO DE ARQUITETURA – AMPLIAÇÃO DE 

HABITAÇÃO – RUA “25 DE ABRIL”, QUARENTA E UM – ODECEIXE: – Foi 

apresentado o requerimento de Georg Lang, na qualidade de proprietário 

de um prédio urbano sito em Rua “25 de Abril”, quarenta e um – Odeceixe, 
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inscrito na matriz predial urbana sob o artigo trezentos e noventa e três, da 

freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número oitocentos e setenta e oito, 

vem submeter à aprovação desta autarquia um projeto de arquitetura 

referente ao licenciamento de obras de reconstrução, alteração e 

ampliação de uma moradia, sita no local acima identificado. ----------  

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

condicionada ao cumprimento do estipulado nos números quatro e seis, da 

informação número cento e oitenta/FA barra dois mil e dezasseis, datada 

de vinte de setembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: -----------------------------  

UM PONTO UM PONTO UM – CANDIDATURAS A SUBSÍDIO DE ESTUDO: ------------  

UM PONTO UM PONTO UM PONTO UM – MATEUS COSTA GAMA DA FONSECA: – No 

âmbito do teor constante na informação número sete mil seiscentos e onze, 

datada de vinte e seis de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Mateus Costa Gama da 

Fonseca. ----------------------------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO UM PONTO DOIS – SALVADOR COSTA GAMA DA FONSECA: – No 

âmbito do teor constante na informação número sete mil seiscentos e doze, 

datada de vinte e seis de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Salvador Costa Gama da 

Fonseca. ----------------------------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO UM PONTO TRÊS – DANIEL DOS SANTOS LANA: – No âmbito do 

teor constante na informação número sete mil quinhentos e vinte, datada 

de vinte e dois de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Daniel dos Santos Lana. ----  

DOIS PONTO UM PONTO UM PONTO QUATRO – ÂNIA OLIVEIRA – PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO: 

– Foi apresentada a exposição de Nair Oliveira, datada de vinte e cinco de 
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agosto do corrente ano, na qualidade de encarregada de educação e 

solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Ânia Oliveira. -------  

No âmbito do teor constante na informação número sete mil quinhentos e 

onze, datada de vinte e um de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar a aluna Ânia Oliveira no escalão A, apenas e 

enquanto se verificar a situação de desemprego involuntário de um dos 

progenitores. -------------------------------------------  
DOIS – CULTURA ------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 

ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – ENVIO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 

ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO NO JARDIM URBANO DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número setenta e oito, datado de vinte e dois de 

setembro do corrente ano, enviando proposta de orçamento para 

acompanhamento arqueológico no Jardim Urbano de Aljezur, no valor 

global de dois mil setecentos e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos, 

com IVA incluído à taxa legal em vigor. -------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma verba no valor de dois 

mil setecentos e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos, à Associação de 

Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, para 

acompanhamento de eventuais trabalhos arqueológicos, no âmbito da 

empreitada do Jardim Urbano de Aljezur. -----------------------  
DOIS PONTO DOIS – COSA NOSTRA – PROJETO “LAVRAR O MAR” – APROVAÇÃO DE 

MINUTA DE PROTOCOLO: – Foi apresentado o email datado de três de 

outubro do corrente ano, enviando para aprovação, Minuta de Protocolo 

relativo ao projeto “Lavrar o Mar”. ----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da Minuta de 

Protocolo, que visa a concretização e apresentação do projeto “Lavrar o 
Mar”, cujo documento depois de rubricado, fica apenso à presente ata. --  
TRÊS – DESPORTO -----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – PLANO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PARA DOIS MIL E 

DEZASSEIS/ DOIS MIL E DEZASSETE: – A Câmara tomou conhecimento da 

informação número sete mil quatrocentos e sessenta e quatro, datada de 

vinte de setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a qual propõe o calendário das atividades 

desportivas a serem desenvolvidas fora e dentro do Complexo Desportivo, 

durante a época desportiva de dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete. -  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO -----------------------------------  
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QUATRO PONTO UM – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – AGRADECIMENTO PELO 

APOIO PRESTADO ÀS EQUIPAS DE SNOOKER, DURANTE A ÉPOCA DE DOIS MIL E 

QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentada a carta datada de treze de 

julho do corrente ano, em que o Grupo Desportivo Odeceixense, vem 

agradecer o apoio prestado às equipas de Snooker, durante a época de 

dois mil e quinze/dois mil e dezasseis. -------------------------  

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

QUATRO PONTO DOIS – APOIO AO ASSOCIATIVISMO: --------------------  
QUATRO PONTO DOIS PONTO UM – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO – 
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a segunda Adenda ao Protocolo celebrado entre o Município de 

Aljezur e o Juventude Clube Aljezurense, cujo documento, depois de 

rubricado, fica apenso à presente ata. --------------------------  
QUATRO PONTO DOIS PONTO DOIS – APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO – CLUBE 

DE PRATICANTES BTT PEDAL`AR LIVRE: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a primeira Adenda ao Protocolo celebrado entre o 

Município de Aljezur e o Clube de Praticantes BTT Pedal`Ar Livre, cujo 

documento, depois de rubricado, fica apenso à presente ata. ----------  
QUATRO PONTO DOIS PONTO TRÊS – CANDIDATURA – AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES E AMIGOS DO VALE DA TELHA: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
QUATRO PONTO DOIS PONTO QUATRO – CANDIDATURA – ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS 

DO ALGARVE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

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

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, 
 

________________________________ 
 

 

OS VEREADORES, 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

________________________________ 


