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

CÂMARA MUNICIPAL  

 
ATA Nº 30/16 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  08 de novembro de 2016 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  12.50 horas  

APROVADA EM:  22 de novembro 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 Vítor Manuel da Encarnação Vicente, o qual 

apresentou email datado de seis de novembro, 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. 

 

 

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: – A Senhora Vereadora Ana 

Santos transmitiu a sua preocupação no que respeita à limpeza diária dos 

sanitários públicos, no Mercado Municipal de Aljezur, muito particularmente 

aos fins-de-semana, pelo facto de sermos cada vez mais visitados por 

excursões que, ao frequentarem aquela infraestrutura, nem sempre 

beneficiam das condições de higiene necessárias e indispensáveis. -----  

O Senhor Presidente da Câmara tomou boa nota da preocupação 

manifestada pela Senhora Vereadora Ana Santos. -----------------  
 

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 CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião ordinária de vinte e cinco de outubro de dois mil e 

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião extraordinária de trinta e um de outubro de dois mil e 

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

Não participou na votação de aprovação da ata a Senhora Vereadora Ana 

Santos, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  

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

– Não foram apresentadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem 

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

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 – EDP – DISTRIBUIÇÃO – LOCAIS DE CONSUMO NO 

CONCELHO SEM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE COM 
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COMERCIALIZADOR ENTRE DOZE E CENTO E VINTE MESES: – Foi apresentado 

o email datado de dezanove de outubro do corrente ano, enviando 

informação referente à disponibilização de  listagem de locais de consumo, 

no concelho, sem contrato de fornecimento de eletricidade com 

comercializador entre doze e cento e vinte meses, ao abrigo do artigo 

cento e sessenta e cinco, da Lei número sete-A barra dois mil e 

dezasseis, de trinta de março.-----------------------------  

Tomado conhecimento.----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A – PLANO DE 

ATIVIDADES E ORÇAMENTO: – Foi apresentado o ofício datado de vinte e 

cinco de outubro do corrente ano, enviando Plano de Atividades e 

Orçamento para dois mil e dezasseis, aprovado pelo Conselho de 

Administração, no dia catorze do passado mês de setembro. ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A – ADENDA AO 

RELATÓRIO E CONTAS DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício datado 

de dezanove de outubro do corrente ano, enviando Adenda ao Relatório e 

Contas dois mil e quinze, da Sociedade Polis Litoral Sudoeste, aprovada 

em Conselho de Administração, no dia onze do passado mês de outubro. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A – AÇÃO P 

QUATRO - PORTINHO DO FORNO/PORTINHO DA ARRIFANA/PRAIA DE ODECEIXE: 

– Foi apresentado o ofício datado de treze de outubro do corrente ano, 

enviando esclarecimentos acerca da Ação P quatro - Portinho do 

Forno/Portinho da Arrifana/Praia de Odeceixe. --------------------  

A Câmara tomou conhecimento do ofício acima mencionado e deliberou, 

por unanimidade, conforme se indica: --------------------------  

Um – Solicitar a entrega da segunda e terceira fases do Portinho do Forno;  

Dois – Concordar com o estudo em curso para reparação da Rampa 

Varadoiro e outros trabalhos, no Portinho da Arrifana, mais informando que 

em sede de apuramento da conta final da Sociedade Polis, deverá ser feito 

o respetivo encontro de contas, debitando o valor em causa (quatro mil 

novecentos e trinta euros); ---------------------------------  

Três – Regozijar-se com a informação inequívoca da empreitada de 

execução de construção de passadiços e paliçadas na Praia de Odeceixe.  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

RELATIVO AOS RETROATIVOS DO PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE AS 
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PARTES, REFERENTE ÀS CRIANÇAS NÃO COMPARTICIPADAS DA CRECHE DE 

ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número trezentos e quarenta e um, 

datado de três de outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 

apoio financeiro extraordinário, no montante de vinte e três mil duzentos e 

cinquenta euros, relativo aos retroativos dos meses de janeiro a maio, ao 

abrigo do Protocolo estabelecido entre as partes, referente às crianças não 

comparticipadas da valência Creche de Aljezur. -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à Casa da Criança do 

Rogil que não procederá ao pagamento dos retroativos solicitados ao 

abrigo do protocolo em causa, uma vez que o mesmo foi celebrado com 

efeitos a um de junho de dois mil e dezasseis. --------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – 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 setenta e um, 

datado de dois de novembro do corrente ano, solicitando seja acionada a 

cláusula financeira ao abrigo do número quatro, da cláusula segunda do 

Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança 

do Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em vinte de agosto de dois 

mil e nove, com as alterações introduzidas em vinte e dois de março de 

dois mil e onze e, ainda, do número dois da Cláusula Única do referido 

Protocolo, por forma a lhes ser concedida a totalidade do valor da 

mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e 

quatro euros e cinquenta e oito cêntimos. -----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir o valor solicitado, no 

montante de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito 

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

UM PONTO QUATRO PONTO SETE –  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES – 
FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE 

ESTÁGIO: – Foi apresentado o ofício número setecentos e quarenta e três, 

datado de dezassete de outubro do corrente ano, solicitando informação 

quanto à possibilidade do Município acolher um estágio de um aluno 

oriundo de Aljezur, do curso profissional de área de Eletrotecnia 

(Eletrónica Automação e Computação - Formação em Contexto de 

Trabalho), com início previsto a um de junho de dois mil e dezassete e 

uma duração de duzentas e vinte e sete horas. -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Agrupamento de 

Escolas Gil Eanes que está disponível para acolher o estágio solicitado. -  
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UM PONTO QUATRO PONTO OITO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE AS DEMOLIÇÕES NA PRAIA DO 

MONTE CLÉRIGO: – Foi apresentado o email datado de vinte e quatro de 

outubro do corrente ano, enviando cópia de pergunta ao Governo sobre as 

demolições na Praia do Monte Clérigo. -------------------------  

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

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A RECUSA DE PRESTAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO POR PARTE DA APA – AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE À 

ASSOCIAÇÃO PRAIA DO MONTE CLÉRIGO: – Foi apresentado o email datado 

de vinte e quatro de outubro do corrente ano, enviando cópia de pergunta 

ao Governo sobre a recusa de prestação de informação por parte da APA – 
Agência Portuguesa do Ambiente à Associação Praia do Monte Clérigo. --  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

– ATA NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E QUINZE, DA ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE AGOSTO: – Foi 

apresentado o ofício circular número três, datado de vinte e um de outubro 

do corrente ano, enviando cópia da Ata número dois barra dois mil e 

quinze, relativa à reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada no dia 

vinte e sete de agosto do ano transato. -------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – LIGA DOS COMBATENTES – NÚCLEO LAGOS-

PORTIMÃO – EDIÇÃO DE LIVRO SOBRE A REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO 

MONUMENTO DE HOMENAGEM OS MORTOS DO ULTRAMAR – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO: – Foi apresentado o email datado de vinte e cinco de outubro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio de quinhentos euros, 

destinado a apoiar a edição de livro sobre a realização e construção do 

Monumento de Homenagem os Mortos do Ultramar, inaugurado em vinte e 

nove de agosto de dois mil e catorze, em Aljezur. -----------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DE ALJEZUR – PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA O ENCONTRO 

NACIONAL DAS CPCJ: – Foi apresentado o email datado de catorze de 

outubro do corrente ano, solicitando a colaboração do Município destinada 

a apoiar a participação de dois a três membros da CPCJ de Aljezur, no 

Encontro Nacional das CPCJ, que decorrerá entre os dias vinte e oito e 
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trinta do mês de novembro em curso, no Centro de Congressos da Madeira 

– Fórum Pestana. ----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de colaboração da 

CPCJ de Aljezur, para participação no Encontro Nacional em causa, 

suportando na totalidade as despesas de deslocação e alojamento de dois 

membros da CPCJ de Aljezur, designadamente da Presidente e da 

representante do Município de Aljezur, conforme orçamento anexo ao ofício 

número cento e cinquenta e oito barra dois mil e dezasseis, de treze de 

outubro do corrente ano, da CPCJ. ----------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, adjudicar viagem de avião e 

alojamento, de acordo com a tabela, para o hotel “Orquidea”.------ 

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

INCLUSO – AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES – AGRADECIMENTO: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e quatro, datado de vinte 

e oito de outubro do corrente ano, procedendo ao agradecimento daquela 

instituição, no âmbito do apoio com vista à ampliação das instalações da 

NECI – Núcleo Especializado para o Cidadão Incluso. ---------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES EM DOIS MIL E DEZASSETE: – 
Foi apresentado o ofício número duzentos e trinta e um, datado de dezoito 

de outubro do corrente ano, enviando informação relativa às propostas de 

Transferências e Contribuições em dois mil e dezassete. ------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de 

valores a transferir para a AMAL  por parte do Municipio no ano de dois mil 

e dezassete, correspondente aos seguintes projetos:-------- 

- PMTI – Planos de Mobilidade e Transportes Intermunicipais e outros 

projetos de mobilidade – mil quatrocentos e trinta e nove euros e oitenta e 

três cêntimos; ------------------------------------------  

- EuroVleo Um – mil cento e setenta e cinco euros e treze cêntimos; ----  

- Projetos de turismo ativo complementares – mil cento e vinte e um euros 

e doze cêntimos; ----------------------------------------  

- Modernização administrativa e tecnologias da informação – três mil e 

cinquenta e quatro euros e noventa e sete cêntimos; ---------------  

- ALI + EBC – Administração Local Inteligente – Energia Baixo Carbono – 
mil quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos; ---------  

- INVESTALGARVE – mil oitocentos e noventa euros; --------------  
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- INOVA Algarve 2020 – dois mil quatrocentos e setenta e três euros e 

quarenta e cinco cêntimos; ---------------------------------  

- Plano Intermunicipal de adaptação às alterações climáticas – mil cento e 

noventa e nove euros e sessenta e oito cêntimos; -----------------  

- Plano de capacitação – quatrocentos e sessenta e oito euros e setenta e 

cinco cêntimos; -----------------------------------------  

- Avaliação do Plano Regional de Defesa da Floresta Contra Incêndios – 
quatro mil duzentos e vinte e oito euros e treze cêntimos; ------------  

- Algarve Transformação Digital – setecentos e sessenta e oito euros e 

setenta e cinco cêntimos; ----------------------------------  

- Gestão da Ecovia e Via Algarviana – três mil cento e vinte e cinco euros.  

- Contribuição financeira mensal – mil novecentos e dez euros.-- 

-Contribuição financeira suplementar para cumprimento dos compromissos 

assumidos com a Associação Centro de Informação, Mediação e 

Arbitragem do Algarve – CIMAAL, no valor de trezentos e vinte e seis 

euros.------------------------------------------------

- 

Para a autoridade de transportes deverá ser transferida uma verba 

compreendida entre os sete mil e os treze mil euros.------------ 

 

UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO: – Foi apresentado o email datado de 

seis de outubro do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao passado mês de setembro, ao abrigo do Acordo de 

Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número oito mil 

e cento e oito, datada de treze de outubro 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 QUINZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO: – Foi apresentado o email 

datado de dez de outubro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao passado mês de setembro, ao abrigo 

do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número oito mil 

e duzentos e noventa e quatro, datada de dezanove de outubro 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 DEZASSEIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS 

DE FREGUESIA: ------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSEIS PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO RELATIVO AO TERCEIRO TRIMESTRE: – Foi apresentado o email 

datado de sete de outubro do corrente ano, enviando relatório respeitante 

ao terceiro trimestre do ano em curso, e solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de quatro mil cento e noventa e seis euros e vinte e 

quatro cêntimos, referente a “Conservação de caminhos sitos na área 
territorial da freguesia”. -----------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número oito mil duzentos e oitenta e sete, datada de dezanove 

de outubro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e, do parecer do respetivo chefe de divisão e, deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de quatro mil cento 

e noventa e seis euros e vinte e quatro cêntimos.------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSETE – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSETE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – PROTEL – 
SETEMBRO/DOIS MIL E DEZASSEIS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  

UM PONTO CINCO – ALMOÇO DE NATAL E OFERTA DE NATAL – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, José Gonçalves foi apresentada a 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ALMOÇO DE NATAL E OFERTA DE NATAL ---------------------------  

É chegada mais uma época natalícia, época de confraternização familiar, 

que nos leva a reunir as pessoas que fazem parte da nossa família, quer a 

nível particular quer a nível profissional. ------------------------  

A Autarquia de Aljezur, é seguramente uma “grande família”, onde todos 
os dias centenas de pessoas trabalham, dando o seu melhor, para que se 

possa dar responder aos desafios de uma estrutura como esta. --------  

Assim sendo, proponho que o Município ofereça uma prenda de Natal, 

constituída por Bacalhau e Azeite, a todos os funcionários do Município de 
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Aljezur, avençados, os estagiários, os trabalhadores ao abrigo dos 

Programas Ocupacionais do IEFP e PROTEL. Para cerca de duzentas e 

dez pessoas, com um custo estimado de três mil e quinhentos euros, mais 

IVA à taxa legal; ----------------------------------------  

- Mais proponho que no dia dezasseis de dezembro, pelas treze horas, 

seja realizado um Almoço de Natal, com todos os colaboradores 

(funcionários do Município de Aljezur, avençados, os estagiários, os 

trabalhadores ao abrigo dos Programas Ocupacionais do IEFP e PROTEL), 

para cerca de duzentas e dez pessoas, com um custo estimado de sete mil 

euros, mais IVA à taxa legal.” -------------------------------  

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

obstante a Senhora Vereadora Ana Santos considera que a data prevista 

deveria passar para o sábado imediatamente a seguir por forma a não 

prejudicar o acesso dos munícipes aos serviços da Autarquia. ---------  

UM PONTO SEIS – MONUMENTO – PRAIA MARAVILHA – INFORMAÇÃO: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, mandar erigir um monumento em homenagem 

à Praia de Odeceixe, praia vencedora do concurso Sete Maravilhas de 

Portugal, categoria Arribas, a instalar em espaço público daquela Praia, 

constituído por três elementos escultóricos representativos da temática, 

nomeadamente ondas, peixe e estrela do mar. o monumento deverá ser 

executado em calcário vidraço, mármore Ruivina e mármore branco de 

Estremoz, com cerca de dois virgula cinquenta metros de altura. -------  

UM PONTO SETE – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO – CIDADE RESILIENTE – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato em 

que o Senhor Presidente, em vinte e quatro de outubro do corrente ano, 

outorgou a Declaração de Compromisso – Cidade Resiliente e em 

representação do Município de Aljezur, assumiu o compromisso de aderir à 

Campanha “Making Cities Resilient”, cujo documento, depois de rubricado, 
fica apenso à presente ata. ---------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO SETE DE NOVEMBRO DE 

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

dia sete de novembro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

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

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
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UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – SHAINI MAGDALENA ANN VERDON – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM LAVRADIO – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento de Shaini Magdalena Ann Verdon e António 

Gil Jimenez, na qualidade de proprietários de um prédio rústico sito em 

Lavradio, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo cento e quarenta e cinco, da Seção BI e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil quinhentos e 

oitenta e cinco, solicitando informação prévia quanto à possibilidade de 

levar a efeito a construção de uma moradia unifamiliar, no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

duzentos e quatro/FA barra dois mil e dezasseis, datada de vinte e um de 

outubro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. -----------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS------------------------------------  

DOIS PONTO UM – REQUALIFICAÇÃO DA RUA “25 DE ABRIL” – ESTUDO PRÉVIO: –  A 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio relativo à 

obra de Requalificação Urbana da Rua “25 de Abril”, em Aljezur, de 

acordo com as indicações que foram prestadas ao Diretor de Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo e por sua vez serão transmitidas à equipa 

responsável pela execução do projeto. -------------------------  
 

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

 

UM – HABITAÇÃO ------------------------------------------  
UM PONTO UM – FELICIDADE CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE JESUS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA OBRAS NA MORADIA ONDE RESIDE, PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO – RUA DO CENTRO DE SAÚDE – BLOCO A – R/C – DTO – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento datado de vinte e quatro de novembro de dois 

mil e quinze, em que Felicidade Conceição Cândido de Jesus, na 

qualidade de arrendatária, vem solicitar autorização para efetuar obras de 

melhoria na moradia onde reside, propriedade do Município e sita na Rua 

do Centro de Saúde, Bloco A – r/c direito, em Aljezur. ---------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não autoriza a 

intervenção solicitada e que, a seu tempo, irá fazer a respetiva vistoria de 

forma a determinar as necessidades da habitação. -----------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
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DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

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

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

– ROBERT ARTMYEV AMARO: – No âmbito do teor constante na informação 

número oito mil quatrocentos e vinte e sete, datada de vinte e quatro de 

outubro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, 

ao aluno Robert Artmyev Amaro. -----------------------------  
DOIS PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO: – 
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 sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de setembro e 

outubro de dois mil e dezasseis, em anexo; ----------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de mil quinhentos e 

sessenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos, relativa aos meses em 

causa, de acordo com o definido em protocolo.” -------------------  

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

TRÊS PONTO UM – PROJETO “NEWTON GOSTAVA DE LER” – PROPOSTA: – Foi 

apresentado o email datado de dezoito de outubro do corrente ano, 

enviando proposta para implementação do projeto “Newton Gostava de 
Ler”, no Município de Aljezur. -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que a proposta/projeto 

deverá ser feita diretamente ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, que 

através do seu Conselho Pedagógico, determinará da oportunidade dos 

seus docentes integrarem a formação em causa. Mais informamos que 
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atendendo ao facto de estarmos na fase final da execução orçamental do 

ano de dois mil e dezasseis não nos é possível comprometer a presente 

despesa. ----------------------------------------------  
QUATRO – TURISMO ----------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ESTATÍSTICAS DO MOVIMENTO TURÍSTICO REGISTADO – 
POSTO DE TURISMO DE ALJEZUR E ESPAÇOS CULTURAIS DO CONCELHO – 
RELATÓRIO: – A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Estatísticas 

do Movimento Turístico Registado no Posto de Turismo de Aljezur e nos 

Espaços Culturais do Concelho, nos últimos quatro anos. ------------  
CINCO – DESPORTO -----------------------------------------  

CINCO PONTO UM – COMPLEXO DESPORTIVO – PREÇOS: – A Câmara deliberou, 

por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ----  
SEIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
SEIS PONTO UM – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR – 
“ALGARVE 365” – PROJETOS CAL VIVA E LINGUAJAR: – Foi apresentado o email 

datado de dezassete de outubro do corrente ano, solicitando a atribuição 

de apoio financeiro, no valor total de três mil setecentos e quarenta euros, 

com vista ao desenvolvimento dos Projetos Cal Viva (três mil duzentos 

noventa euros) e Linguajar (quatrocentos e cinquenta euros), no âmbito do 

Programa “Algarve 365”. -----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
SEIS PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE – “PORTUGAL 2020” 
- PROJETO “OS CAMINHOS DO VENTO” E PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 

PARCERIA: – Foi apresentado o email datado de vinte de outubro do 

corrente ano, enviando proposta de Protocolo de Parceria, no âmbito da 

candidatura do projeto “Os Caminhos do Vento” ao Programa Operacional 

do Algarve – “CRESC Algarve 2020”. --------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
SEIS PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE ARTESÃOS DO BARLAVENTO - NÚCLEO DE 

ALJEZUR: – Foi apresentada a carta com registo no dia vinte e cinco de 

outubro do corrente ano, informando que a Associação de Artesãos do 

Barlavento, com sede em Lagos, criou um núcleo daquela associação em 

Aljezur, o qual será oficializado no dia um do mês de novembro em curso.  

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

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 

intervenção por parte do público presente. ----------------------  



REUNIÃO DE 08.11.16 

Pág.  12 

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 cinquenta 

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, 

________________________________ 
 


