
 

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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 02/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  24 de janeiro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  12.10 horas  

APROVADA EM:  7 de fevereiro de 2017 
 

   
 

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 78º, 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 vinte e dois de 

janeiro, 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 coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
 

   
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do Município  

 ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL -----------------------------------  

1.1 - Aprovação de atas: -----------------------------------  

1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 10 de janeiro; -----------------  

1.2 - Informações do Senhor Presidente da Câmara ----------------  

1.3 – Legislação -----------------------------------------  
 

1.4 CORRESPONDÊNCIA: ------------------------------------  

1.4.1 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve - Reunião do 

Conselho Intermunicipal, realizada no dia 13.01.2017: ---------------  

1.4.1.1 - Adenda ao Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos 

Endógenos (PADRE); -------------------------------------  

1.4.1.2 - Planeamento das refeições vegetarianas para crianças em 

restauração coletiva – Princípios base; -------------------------  

1.4.2 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Notificação do 

despacho de rescisão do contrato celebrado entre o Estado Português e a 

Portfuel; ----------------------------------------------  

1.4.3 - Direção-Geral das Autarquias Locais – Cessação de funções da 

Diretora Geral, Dra. Lucília Ferra – Agradecimento pela colaboração 

prestada; ----------------------------------------------  
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1.4.4 - Associação de Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio – Pedido 

de apoio financeiro; --------------------------------------  

1.4.5 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Obras de 

requalificação da EN 125; ----------------------------------  

1.4.6 - Assembleia Municipal de Aljezur – 40 Anos das Primeiras Eleições 

Autárquicas – Moção; -------------------------------------  

1.4.7 - Assembleia Municipal de Aljezur – Em Defesa do Novo Hospital 

Central do Algarve – Moção; ---------------------------------  

1.4.8 - Assembleia Municipal de Aljezur – Demolições na Praia do Monte 

Clérigo – Moção; -----------------------------------------  

1.4.9 - ALGAR – Projeto de decisão sobre os proveitos permitidos e tarifas 

reguladas para o período regulatório 2016-2018, emitido pela ERSAR; ---  

1.4.10 - Centro de Apoio a Idosos de Portimão – Pedido de subsídio; ----  

1.4.11 - Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de 

Aljezur – Novos Órgãos Sociais – Envio de documentos; -------------  

1.4.12 - ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA ----------  

1.4.12.1 - Freguesia de Rogil – Envio de relatório referente ao mês de 

dezembro; ---------------------------------------------  

1.4.12.2 - Freguesia de Bordeira – Envio de relatório referente ao mês de 

dezembro; ---------------------------------------------  

1.4.12.3 - Freguesia de Aljezur – Envio de relatório referente ao mês de 

dezembro; ---------------------------------------------  

1.4.13 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA ------  

1.4.13.1 - Freguesia de Aljezur – Relatório trimestral outubro, novembro e 

dezembro;  

2. ÁGUA E SANEAMENTO 

2.1 - Sílvia Fátima Costa Marreiros – Rotura no sistema privado de 

abastecimento de água, em Charneca do Picão – Aljezur – Mês de setembro 

de 2016; 

2.2 - Sílvia Fátima Costa Marreiros – Rotura no sistema privado de 

abastecimento de água, em Charneca do Picão – Aljezur – Mês de outubro 

de 2016; ----------------------------------------------  

2.3 - Sílvia Fátima Costa Marreiros – Rotura no sistema privado de 

abastecimento de água, em Charneca do Picão – Aljezur – Mês de 

novembro de 2017; ---------------------------------------  
 

3. RECURSOS HUMANOS ------------------------------------  
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3.1 - Abertura de procedimentos Concursais – Proposta; -------------  
 

4. GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------  

4.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 23 de janeiro de 2017; ------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------  

1.1 - Ciclovias/Ecovias – Aprovação de Projetos; ------------------  
 

2. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  

2.1 - François Pierre Poiroux e Marina Paulette Annette Poiroux – Pedido 

de certidão de compropriedade de um prédio sito em Monte Serro das 

Pedras – Bordeira; ---------------------------------------  

2.1 - ETNEVIC – Urbanizações, SA e ERALMA, Lda. – Projeto de 

Loteamento em Bacelos – Bordeira; ----------------------------  

2.3 - Heikki Tapani Karjalainen – Pedido de informação prévia – 
Legalização/construção de garagem e piscina em Bemparece – Aljezur; --  

2.4 - Imobiliária Pedra d`Agulha, Lda. – Instalação de apoio à Urbanização 

Arrifamar; ---------------------------------------------  

2.5 - Rimobe – Imobiliária, Lda. – Pedido de certidão – Alteração de 

caminho público em Vale dos Polvos – Aljezur; --------------------  

2.6 - Investai – Investimentos de Ativos Imobiliários, Lda. – Pedido de 

informação prévia – Construção de habitação em Loteamento da Barrada, 

15 – Aljezur; --------------------------------------------  

2.7 - Argemiro Laço Rolhas e Maria Emília Duarte Rolhas – Pedido de 

certidão de compropriedade de um prédio rústico sito em Bacelos – 
Bordeira; ----------------------------------------------  

2.8 - Idália Maria dos Santos Duarte – Pedido de certidão de 

compropriedade de um prédio sito em Azenha – Bordeira; ------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------  

1.1 - Candidatura Ciclovias/Ecovias – Aprovação de Minuta de Acordo de 

Parceria com o Município de Vila do Bispo; ----------------------  
 

2. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  

2.1 - Sociedade de S. Vicente de Paulo – Conferência da Nossa Senhora 

d´Alva – Envio de relatório das famílias apoiadas no Natal de 2016 e 
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agradecimento pelo auxílio prestado pelo Município nessa época, bem 

como ao longo de todo o ano; -------------------------------  
 

3. CULTURA --------------------------------------------  

3.1 - Edição da Revista Cultural Nº 7 – Cálculo do valor do Livro; ------  

3.2 - Cineclube de Faro – Cinema nas Igrejas do Algarve – Pedido de 

apoio; ------------------------------------------------  
 

4. ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------  

4.1 - Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural 

e Recreativo do concelho; ----------------------------------  

4.2 - Juventude Clube Aljezurense – Candidatura extraordinária – 
Justificação; -------------------------------------------  

4.3 - Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina 

– Pedido de apoio financeiro – Porto de Pesca da Arrifana. -----------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------  
 

   
 

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: ----------------------------   

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZ DE JANEIRO DE DOIS 

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de dez de janeiro de dois 

mil e dezassete. -----------------------------------------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na décima sétima Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, nas vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda e vigésima 

terceira Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e, nas 
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vigésima primeira, vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta 

Modificações 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, REALIZADA NO DIA TREZE DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foram apresentadas as informações 

relativas à reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no 

passado dia treze de janeiro. --------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM PONTO UM – ADENDA AO PLANO DE AÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ENDÓGENOS (PADRE): – A Câmara tomou 

conhecimento da Adenda ao Plano de Ação de Desenvolvimento de 

Recursos Endógenos (PADRE), aprovada em reunião do Conselho 

Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia treze de janeiro. -----  
UM PONTO QUATRO PONTO UM PONTO DOIS – PLANEAMENTO DAS REFEIÇÕES 

VEGETARIANAS PARA CRIANÇAS EM RESTAURAÇÃO COLETIVA – PRINCÍPIOS 

BASE: – A Câmara tomou conhecimento do Planeamento das refeições 

vegetarianas para crianças em restauração coletiva – Princípios base, 

aprovado em reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no 

passado dia treze de janeiro. --------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – NOTIFICAÇÃO DO DESPACHO DE RESCISÃO DO CONTRATO 

CELEBRADO ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E A PORTFUEL: – Foi apresentado 

o email datado de dez de janeiro do corrente ano, enviado pelo Advogado 

João Almeida Vidal, remetendo cópia de notificação recebida do TAF de 

Loulé no âmbito do processo em epígrafe, e comunicando o teor do 

Despacho proferido pelo Senhor Secretário de Estado da Energia, no qual 

rescindiu, por incumprimento, o contrato de concessão celebrado entre o 

estado Português e a Portfuel, para prospeção e exploração de petróleo 

onshore no Algarve. --------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS – 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DA DIRETORA GERAL, DRA. LUCÍLIA FERRA – 
AGRADECIMENTO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA: – Foi apresentado o email 
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datado de treze de janeiro do corrente ano, procedendo ao agradecimento 

da Dra. Lucília Ferra, ao cessar funções de Diretora Geral, por toda a 

colaboração prestada. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DO 

BARLAVENTO ALGARVIO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentada a 

carta datada de dez de janeiro do corrente ano, solicitando a atribuição de 

um apoio financeiro, destinada a fazer face às atividades a desenvolver no 

Município de Aljezur. -------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

montante de quinhentos euros. -------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA EN CENTO E VINTE E CINCO: – 
Foi apresentado o email datado de onze de janeiro do corrente ano, 

enviando cópia de perguntas feitas ao Governo, no âmbito das Obras de 

requalificação da EN cento e vinte e cinco. ----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – QUARENTA 

ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS – MOÇÃO: – Foi apresentado o 

ofício número noventa e um, datado de vinte e nove de dezembro de dois 

mil e dezasseis, enviando cópia de moção aprovada em sessão realizada 

no dia dezanove do passado mês de dezembro, intitulada “Quarenta Anos 

das Primeiras Eleições Autárquicas”. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – EM DEFESA 

DO NOVO HOSPITAL CENTRAL DO ALGARVE – MOÇÃO: – Foi apresentado o 

ofício número cento e trinta e cinco, datado de vinte e nove de dezembro 

de dois mil e dezasseis, enviando cópia de moção aprovada em sessão 

realizada no dia dezanove do passado mês de dezembro, intitulada “Em 

Defesa do Novo Hospital Central do Algarve”. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
DEMOLIÇÕES NA PRAIA DO MONTE CLÉRIGO – MOÇÃO: – Foi apresentado o 

ofício número sessenta e um, datado de vinte e nove de dezembro de dois 

mil e dezasseis, enviando cópia de moção aprovada em sessão realizada 

no dia dezanove do passado mês de dezembro, intitulada “Demolições na 

Praia do Monte Clérigo”. -----------------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ALGAR – PROJETO DE DECISÃO SOBRE OS 

PROVEITOS PERMITIDOS E TARIFAS REGULADAS PARA O PERÍODO 

REGULATÓRIO DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZOITO, EMITIDO PELA 

ERSAR: – Foi apresentado o email datado de vinte e nove de dezembro de 

dois mil e dezasseis, enviando cópia de projeto de decisão sobre os 

proveitos permitidos e tarifas reguladas para o período regulatório dois mil 

e dezasseis/dois mil e dezoito, emitido pela ERSAR. ---------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO – 
PEDIDO DE SUBSÍDIO: – Foi apresentada a carta datada de dez de janeiro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face à 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio financeiro solicitado. ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 

HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS – ENVIO 

DE DOCUMENTOS: – Foi apresentado o ofício número quatro, datado de nove 

de janeiro do corrente ano, dando conhecimento dos novos órgãos sociais 

eleitos para o biénio de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito. -------  

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

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

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO: – Foi apresentado o email 

datado de quatro de janeiro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

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

do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 

duzentos e quarenta e oito, datada de nove de janeiro 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 DOZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO: – Foi apresentado o email 

datado de cinco de janeiro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao passado mês de dezembro, 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 

quatrocentos e dezassete, datada de dezasseis de janeiro 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 DOZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO: – Foi apresentado o email 

datado de onze de janeiro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

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

do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número 

quatrocentos e trinta e dois, datada de dezasseis de janeiro 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 TREZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

TRIMESTRAL OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO: – Foi apresentado o email 

datado de email datado de treze de janeiro do corrente ano, enviando 

relatório respeitante aos meses de outubro, novembro e dezembro do ano 

transato. ----------------------------------------------  

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

informação número quinhentos, datada de dezoito de janeiro do ano em 

curso, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  

DOIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – SÍLVIA FÁTIMA COSTA MARREIROS – ROTURA NO SISTEMA 

PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CHARNECA DO PICÃO – ALJEZUR – 
MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Face ao teor constante na 

informação número duzentos e cinquenta e sete, datada de nove de janeiro 

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 setecentos e dezanove euros e trinta e quatro 

cêntimos, sendo, seiscentos e trinta e dois euros e oitenta e um cêntimos 

referente a consumo de água, IVA (trinta e sete euros e noventa e sete 

cêntimos) e resíduos sólidos variável (quarenta e oito euros e cinquenta e 

seis cêntimos), referente ao processamento do mês de setembro do ano 

transato, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 



REUNIÃO DE 24.01.17 

Pág.  9 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – SÍLVIA FÁTIMA COSTA MARREIROS – ROTURA NO SISTEMA 

PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CHARNECA DO PICÃO – ALJEZUR – 
MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Face ao teor constante na 

informação número duzentos e sessenta, datada de nove de janeiro 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 trezentos e vinte euros e dezassete cêntimos, sendo, 

duzentos e oitenta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos referente a 

consumo de água, IVA (dezassete euros e seis cêntimos) e resíduos 

sólidos variável (dezoito euros e setenta e sete cêntimos), referente ao 

processamento do mês de outubro do ano transato, nos termos do número 

cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e 

seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------  
DOIS PONTO TRÊS – SÍLVIA FÁTIMA COSTA MARREIROS – ROTURA NO SISTEMA 

PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CHARNECA DO PICÃO – ALJEZUR – 
MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Face ao teor constante na 

informação número duzentos e sessenta e sete, datada de nove de janeiro 

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 seiscentos e sessenta e oito euros e noventa e 

cinco cêntimos, sendo, quinhentos e noventa e nove euros e dezasseis 

cêntimos referente a consumo de água, IVA (trinta e cinco euros e noventa 

e cinco cêntimos) e resíduos sólidos variável (trinta e três euros e oitenta e 

quatro cêntimos), referente ao processamento do mês de novembro do ano 

transato, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  

TRÊS – RECURSOS HUMANOS: ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

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

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

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS -----------------------  

Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta 

autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto orçamental que exige 
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parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 

prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do 

serviço prestado aos cidadãos; ------------------------------  

Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade em que se 

deve basear a estabilidade económica/financeira e funcional da autarquia, 

na estrita obediência aos parâmetros que devem circunscrever o 

recrutamento de pessoal no corrente ano, no estrito respeito pelas 

previsões do aludido instrumento jurídico; -----------------------  

Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de respostas às exigências 

operacionais e ao equilíbrio dos serviços, conforme previsto no mapa de 

pessoal para o corrente ano, constatamos ser necessário recrutar mais 

trabalhadores, com recurso à constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado e a termo certo; ------------------  

Porque os recursos humanos do município não estão sobredimensionados, 

muito pelo contrário, verificando-se enorme dificuldade em assegurar 

muitas das atribuições municipais com o número de trabalhadores dotados 

no mapa de pessoal. --------------------------------------  

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

- O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos 

financeiros, como atesta ser dos poucos municípios do país sem 

pagamentos em atraso; ------------------------------------  

- Não ser possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de 

mobilidade interna a fim de suprir as necessidades supra referidas; -----  

- Estão consagrados no Mapa de Pessoal os postos de trabalho abaixo 

indicados, devidamente dotados financeiramente no orçamento municipal;  

- Os lugares do mapa de pessoal a ocupar são imprescindíveis para 

garantir o cumprimento das atribuições municipais, logo coberto pelo 

previsto no número dois, do artigo terceiro, da Lei número dezoito barra 

dois mil e dezasseis, de vinte de junho; ------------------------  

- Os procedimentos concursais abertos para as categorias abaixo 

indicadas, por aviso publicado na II Série, do Diário da Republica número 

cento e oitenta e nove, de trinta de setembro de dois mil e dezasseis, 

destinados a trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, previamente estabelecida, foram cessados por 

inexistência de candidatos aprovados. -------------------------  

Proponho que: ------------------------------------------  
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a) No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo do número um, 

do artigo quarto,  número um, do artigo nono, do Decreto-Lei número 

duzentos e nove barra dois mil e nove, de três setembro, conjugado com 

os números um, dois e três, do artigo trigésimo, da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Publicas, seja autorizada a abertura dos procedimentos 

concursais, com vista a prover os postos de trabalho para as categorias 

abaixo indicadas e respetivas funções/atividade, na modalidade de relação 

jurídica de emprego público, por tempo indeterminado e destinados a 

candidatos com e sem relação jurídica de emprego publico por tempo 

indeterminado: ------------------------------------------  

Postos de trabalho e funções, por unidade orgânica a recrutar: --------  

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEAMENTO -------------  
CATEGORIA/ÁREA FUNCIONAL - Técnico Superior - Ação Social ---------  

NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO - Um --------------------------  

ATIVIDADE/FUNÇÃO - Efetuar atendimento, visitas domiciliárias e 

acompanhamento de utentes da Ação Social; ---------------------  

- Elaborar Relatórios Sociais de indivíduos e famílias; --------------  

- Tratar de assuntos relacionados com o processo de emissão do Cartão 

Social do Município e do Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições 

de Habitação de Munícipes Carenciados (realização de visitas 

domiciliárias); ------------------------------------------  

- Planear, elaborar e acompanhar estudos/projetos diversos na área 

social; ------------------------------------------------  

- Gerir o parque de habitação Social; --------------------------  

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO - Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado; ------------------------------------------  

CATEGORIA/ÁREA FUNCIONAL - Assistente Técnico-Administrativo -------  

NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO - Um --------------------------  

ATIVIDADE/FUNÇÃO – Efetuar o atendimento geral do público; -----------  

- Emitir guias de receita/faturas referente à cobrança de taxas, licenças e 

prestação de serviços de domínios da competência da divisão; --------  

- Executar tarefas administrativas de caráter geral, assim como executar 

outras atividades de apoio geral da divisão; ----------------------  

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO – Contrato de trabalho por tempo 

indeterminado.” -----------------------------------------  

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

QUATRO – GESTÃO FINANCEIRA: --------------------------------  
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QUATRO PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E TRÊS DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezassete, do qual a 

Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 

Orçamentais um saldo de um milhão duzentos e noventa e oito mil cento e 

vinte e sete euros e noventa e sete cêntimos e, em Operações não 

Orçamentais, um saldo de cento e onze mil quinhentos e cinquenta e cinco 

euros e setenta e nove cêntimos. -----------------------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS: ------------------------------------  

UM PONTO UM – CICLOVIAS/ECOVIAS – APROVAÇÃO DE PROJETOS: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução de 

Ecovias/Ciclovias do Litoral Sudoeste – Aljezur, cujos documentos, depois 

de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. --------  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte 

assunto, passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------  

DOIS – OBRAS PARTICULARES: ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – FRANÇOIS PIERRE POIROUX E MARINA PAULETTE ANNETTE 

POIROUX – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO 

EM MONTE SERRO DAS PEDRAS – BORDEIRA: – Foi apresentado o 

requerimento de Paula Reis Amarelinho que, na qualidade de solicitadora 

de François Pierre Poiroux e Marina Paulette Annette Poiroux, vem 

solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a constituição de 

compropriedade de um prédio misto que pretende adquirir, sito em Monte 

Serro das Pedras, freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo trezentos e noventa e um, da Seção C e 

a parte urbana sob o artigo cento e dezanove, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número mil quatrocentos e vinte e dois, 

ficando o mesmo a pertencer, aos dois adquirentes em comum e partes 

iguais. ------------------------------------------------  

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

datado de dez de janeiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara regressou à sala, passando de imediato a presidir os trabalhos da 

reunião.-----------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA, LDA. – PROJETO DE 

LOTEAMENTO EM BACELOS – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em 

que em que ETNEVIC – Urbanizações, S.A e ERALMA – Construções 

Unipessoal, Lda, na qualidade de proprietárias de um prédio rústico, sito 

no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e dois, da 

Seção L, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número seiscentos e 

quarenta e seis, vem solicitar a aprovação do projeto de Loteamento que 

pretendem levar a efeito no local acima identificado. ---------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o ponto oito da  

informação número três/FA barra dois mil e dezassete, datada de doze de 

janeiro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, submeter o 

Projeto a discussão pública. --------------------------------  

Mais deliberou, por unanimidade, dar conhecimento do teor da mesma, 

para que previamente à discussão pública, sejam supridas as 

condicionantes e retificações mencionadas.---------------------- 
DOIS PONTO TRÊS – HEIKKI TAPANI KARJALAINEN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – LEGALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E PISCINA EM BEMPARECE 

– ALJEZUR: – No seguimento da deliberação tomada em reunião de seis de 

dezembro de dois mil e dezasseis, foi novamente apresentada a exposição 

de Heikki Tapani Karjalainen, na qualidade de proprietário de um prédio 

misto sito em Bemparece, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo quarenta e um, da Seção BB e a parte 

urbana sob o artigo oitocentos e noventa e quatro, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 

noventa e dois, relativa ao pedido de informação prévia quanto à 

possibilidade de levar a efeito a legalização da construção de uma 

garagem, piscina e anexos, sitos no local acima identificado, solicitando  a 

reapreciação do processo. ----------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e noventa e 

oito/FR barra dois mil e dezasseis, datada de três de novembro e na 

informação/saneamento número dez/SB barra dois mil e dezassete, datada 
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de onze de janeiro, ambas do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, bem como no parecer desfavorável do ICNF (ofício número 

quarenta e oito mil cento e trinta e seis barra dois mil e dezasseis/DCNF-

ALG/DLAP), a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 

requerente. --------------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – IMOBILIÁRIA PEDRA D`AGULHA, LDA. – INSTALAÇÃO DE 

APOIO À URBANIZAÇÃO ARRIFAMAR: – No seguimento da deliberação de sete 

de junho de dois mil e dezasseis, foi apresentada a exposição de Ricardo 

Von Gilsa Miguel, sócio gerente da empresa Sociedade Imobiliária Pedra 

D´Agulha, na qualidade de utilizadora das construções existentes na 

Urbanização Arrifamar. ------------------------------------  

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

e dezasseis, datada de vinte e nove de dezembro, do Diretor do 

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

unanimidade, reiterar em conformidade com a deliberação já tomada em 

reunião de sete de junho do ano transato. -----------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com o parecer 

jurídico do Advogado do Município, Dr. José Mendes de Morais, comunicar 

à Imobiliária Pedra D´Agulha, empresa na posse da instalação de apoio à 

Urbanização Arrifamar, bem como a Álvaro Manuel da Silva Dias Mendes, 

a quem foi autorizado a construção da referida infraestrutura/receção de 

apoio à Urbanização Arrifamar, em vinte e quatro de janeiro de mil 

novecentos e noventa e cinco, a título provisório, a demolição da estrutura 

fixando-se o prazo de noventa dias para o efeito, a contar da data da 

respetiva notificação. Mais foi deliberado dar conhecimento do parecer 

supra mencionado à empresa Imobiliária Pedra d´Agulha e ao Senhor 

Álvaro Manuel da Silva Dias Mendes. --------------------------  
DOIS PONTO CINCO – RIMOBE – IMOBILIÁRIA, LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO EM VALE DOS POLVOS – ALJEZUR: – No 

seguimento da deliberação de vinte e dois de novembro de dois mil e 

dezasseis, foi novamente apresentado o requerimento de Manuel Fernando 

Lavrador Rito, na qualidade de sócio gerente de Rimobe – Imobiliária, Lda, 

proprietária do prédio misto sito em Vale dos Polvos, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo noventa e três, da Seção BB, da freguesia e 

Município de Aljezur e, a parte urbana sob os artigos oito mil duzentos e 

trinta e nove e oito mil duzentos e quarenta, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número quatro mil seiscentos e sessenta 
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e seis, vem apresentar nova proposta e solicitar informação sobre a 

possibilidade de levar a efeito a alteração de caminho público, no local 

acima identificado. ---------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e oitenta e 

oito/FR barra dois mil e dezasseis, datada de treze de outubro e na 

informação/saneamento número treze/SB barra dois mil e dezassete, 

datada de onze de janeiro, ambas do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, bem como no parecer desfavorável do ICNF, emitido no ofício 

número quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e oito barra dois mil e 

dezasseis/DCNF-Alg/DLAP, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

indeferir a pretensão da requerente. ---------------------------  
DOIS PONTO SEIS – INVESTAI – INVESTIMENTOS DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 

LOTEAMENTO DA BARRADA, QUINZE – ALJEZUR: – No seguimento da 

deliberação de seis de dezembro de dois mil e dezasseis, foi novamente 

apresentado o requerimento de INVESTAI – Investimentos de Ativos 

Imobiliários, Lda, proprietária do prédio urbano sito em Lote quinze, do 

Loteamento da Barrada, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo cinco 

mil oitocentos e quarenta e cinco, da freguesia e Município de Aljezur e, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 

novecentos e setenta e nove, vem solicitar informação sobre a 

possibilidade de levar a efeito a construção de uma moradia unifamiliar, no 

local acima identificado. -----------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número duzentos e vinte e 

três/FA barra dois mil e dezasseis, datada de dezassete de novembro e na 

informação/saneamento número catorze/SB barra dois mil e dezassete, 

datada de onze de janeiro, ambas do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da 

requerente. --------------------------------------------  
DOIS PONTO SETE – ARGEMIRO LAÇO ROLHAS E MARIA EMÍLIA DUARTE ROLHAS – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM 

BACELOS – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento de Alexandre 

Rathenau, na qualidade de Advogado de Argemiro Laço Rolhas e Maria 

Emília Duarte Rolhas, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer 

para a constituição de compropriedade de um prédio rústico que pretendem 

doar a Adriana Salomeia e Ricardo Manuel Duarte Rolhas, sito em Bacelos 

do Rio, freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur, inscrito na matriz 
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predial rústica sob o artigo setenta e três, da Seção L e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 

quarenta e quatro, ficando o mesmo a pertencer, aos dois adquirentes em 

comum e partes iguais. ------------------------------------  

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

datado de dezassete de janeiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte 

assunto, passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------  
DOIS PONTO OITO – IDÁLIA MARIA DOS SANTOS DUARTE – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM AZENHA – BORDEIRA: – Foi 

apresentado o requerimento de Paula Reis Amarelinho que, na qualidade 

de Solicitadora de Manuel António dos Santos, casado Eduarda Maria da 

Silva Machado Santos e Idália Maria dos Santos Duarte, casada com 

Manuel Francisco Duarte, pretendendo celebrar escritura de partilhas ou 

Documento Particular Autenticado de Partilhas, vem solicitar lhe seja 

emitida certidão onde conste que este Município não vê inconveniente na 

constituição de compropriedade entre os acima mencionados como 

adquirentes e os abaixo identificados como proprietários em comunhão, do 

prédio rústico, sito em Azenha, freguesia de Bordeira e concelho de 

Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo onze, da Seção O e, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 

quinhentos e sessenta e quatro, ficando o mesmo a pertencer, aos dois 

adquirentes em comum e partes iguais: -------------------------  

Atuais proprietários: --------------------------------------  

- Américo José dos Santos; --------------------------------  

- Ana Cristina dos Santos José; -----------------------------  

- Idália Maria dos Santos Duarte, casada com Manuel Francisco Duarte; -  

- Manuel António dos Santos, casado Eduarda Maria da Silva Machado 

Santos; -----------------------------------------------  

- Maria José Duarte; -------------------------------------  

- Inácio José Inácio; -------------------------------------  

- Rui Manuel dos Santos Inácio; -----------------------------  

- Nelson Miguel dos Santos Inácio; ---------------------------  
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- Vanessa Cristina dos Santos Inácio; -------------------------  

- Cátia Sofia dos Santos Inácio. -----------------------------  

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

datado de dezassete de janeiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara regressou à sala, passando de imediato a presidir os trabalhos da 

reunião.-----------------------------------------------  
 

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

 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: ---------------------------  
UM PONTO UM – CANDIDATURA CICLOVIAS/ECOVIAS – APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

ACORDO DE PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO: – No âmbito do 

teor da informação número quinhentos e trinta e três, datada de dezanove 

de janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas 

do Protocolo de Parceria a estabelecer entre o Município de Aljezur e o 

Município de Vila do Bispo, no âmbito da candidatura “Ecovias/Ciclovias do 

Litoral Sudoeste – Aljezur”, a submeter ao CRESC ALGARVE 2020, cujo 

documento depois de devidamente rubricado, fica apenso a presente ata. -  

DOIS – AÇÃO SOCIAL: ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DA 

NOSSA SENHORA D´ALVA – ENVIO DE RELATÓRIO DAS FAMÍLIAS APOIADAS NO 

NATAL DE DOIS MIL E DEZASSEIS E AGRADECIMENTO PELO AUXÍLIO PRESTADO 

PELO MUNICÍPIO NESSA ÉPOCA, BEM COMO AO LONGO DE TODO O ANO: – Foi 

apresentada a carta datada de dez de janeiro do corrente na, enviando 

relatório das famílias apoiadas no Natal de dois mil e dezasseis e 

agradecimento pelo auxílio prestado pelo Município nessa época, bem 

como ao longo de todo o ano. -------------------------------  

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

TRÊS – CULTURA: -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – EDIÇÃO DA REVISTA CULTURAL NÚMERO SETE – CÁLCULO DO 

VALOR DO LIVRO: – No âmbito do teor da informação número trezentos e 

noventa e seis, datada de treze de janeiro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, fixar o valor da publicação “Revista Cultural número sete”, 
para venda ao público, em seis euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – CINECLUBE DE FARO – CINEMA NAS IGREJAS DO ALGARVE – 
PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentado o email datado de quatro de janeiro do 

corrente ano, apresentando uma proposta de uma parceria a estabelecer 

com o Município de Aljezur, que visa uma ação conjunta na divulgação da 

sessão de cinema na Igreja Matriz de Aljezur, com o filme "O SABOR DA 

CEREJA". ---------------------------------------------  

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

QUATRO – ASSOCIATIVISMO: -----------------------------------  

QUATRO PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR: – Pelo 

Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir 

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

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

CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR --------------------  

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

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

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

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

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

A presente proposta centra-se exclusivamente nas atividades que foram 

melhor classificadas, acedendo assim ao apoio financeiro, mas os apoios 

que o Município de Aljezur irá conceder terão também incidências nos 

apoios técnicos e logísticos, como ficará refletido nas fichas de 

candidatura. Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 

seguintes apoios: ----------------------------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE ---------------------------  

– Aquisição de carrinha - Subsidio no valor de Três Mil euros. --------  

– Futebol de Veteranos - Subsidio no valor de Quinhentos euros. ------  

- Departamento Futebol Juvenil ------------------------------  

a) Escalão Traquinas – Três mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e dezasseis. 
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Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

b) Escalão Benjamins – Quatro mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e dezasseis. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

c) Escalão Escolinhas - Três mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e quinze. ----  

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

- Ténis de Mesa - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros e 

apoio logístico, a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

– Jogos Tradicionais - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros. -  

– Jogos de Salão - Subsidio no valor de cem euros. ----------------  

- Snooker – Apoio à modalidade com subsídio no valor de quatrocentos 

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

- Bodyboard – Apoio à realização de etapa na Praia de Odeceixe no âmbito 

das Festas anuais da Praia no valor de quinhentos euros e apoio logístico 

a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  

– Petanca - Subsidio no valor de trezentos euros. -----------------  

- Ginástica - Subsidio no valor de trezentos euros. ----------------  

- Dança Infantil - Subsidio no valor de setecentos e cinquenta euros. ---  

- Zumba– Subsidio no valor de trezentos euros. -------------------  

– Hip Hop - Subsidio no valor de trezentos euros. -----------------  

 - Marchas Passeio - Subsidio no valor de setecentos e cinquenta euros. 

Apoio logístico em deslocações, a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

– Noite de Fados - Subsidio no valor de quinhentos euros e apoio logístico 

a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Fit Day solidário - Subsidio no valor de setecentos e cinquenta euros. --   

– Santos Populares - Subsidio no valor de trezentos euros por noite de 

animação (num máximo de três noites), acrescido de até mil e quinhentos 

euros, para a organização/decoração do evento/ruas e apoio logístico a ser 
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solicitado aquando da realização do evento, mediante a disponibilidade dos 

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

– Festas de Agosto - Subsidio no valor de trezentos euros por noite de 

animação (num máximo de quatro noites) e apoio logístico a ser solicitado 

aquando da realização do evento, mediante a disponibilidade dos serviços 

do Município. -------------------------------------------  
CLUBE CULTURAL E RECREATIVO OS AMIGOS DA CARRAPATEIRA -------  

- Festas da Carrapateira – Subsidio no valor de trezentos euros por noite 

de animação (num máximo de três noites) e apoio logístico a ser solicitado 

aquando da realização do evento, mediante a disponibilidade dos serviços 

do Município; -------------------------------------------  

- Campeonato nacional de Petanca – Subsidio de trezentos euros e apoio 

logístico a ser solicitado aquando da realização do evento, mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município;-----------------------  

- Caça – Apoio logístico para limpeza de mato; -------------------  

- Campeonato de Futsal – Subsidio de setecentos e cinquenta euros e 

apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento, mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município; ---------------------  

- Baile da Pinha – Subsidio de trezentos euros e apoio logístico a ser 

solicitado aquando da realização do evento, mediante a disponibilidade dos 

serviços do Município;-------------------------------------  

- Petanca modalidade – Subsidio de quinhentos euros e apoio logístico 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município; --------------  

- Festa de passagem de ano - Subsidio de trezentos euros e apoio 

logístico a ser solicitado aquando da realização do evento, mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município;-----------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE -----------------------------  

- Departamento Futebol Juvenil ------------------------------  

a) Escalão Traquinas – Três mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e dezasseis. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

b) Escalão Benjamins A – Quatro mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e quinze. Apoio 

logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
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c) Escalão infantil – Cinco mil euros. A ser pago mensalmente pelo período 

de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e quinze. ----------  

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

d) Escalão Iniciados – Cinco mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e dezasseis. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

e) Escalão Petizes – Três mil euros. A ser pago mensalmente pelo período 

de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e dezasseis. Apoio 

logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

- Secção de Petanca – Subsidio no valor de quinhentos euros para apoio à 

modalidade. Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

- Secção de Motociclismo Aniversario - Subsídio no valor de quinhentos 

euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  

- Secção de Motociclismo Santos Populares – Subsidio no valor de 

trezentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 

evento e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------  

- Secção de Motociclismo Magusto - Subsídio no valor de trezentos euros 

e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e 

mediante a disponibilidade do Município. ------------------------  

- Festas de Verão (agosto) – Subsidio no valor de trezentos euros por noite 

de animação, até um máximo de quatro noites e apoio logístico a ser 

solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade 

do Município. -------------------------------------------  

- III Encontro de ciclomotores antigos - Subsidio no valor de quinhentos 

euros para apoio ao evento e apoio logístico mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

- III Passeio de Pasteleiras Antigas - Subsidio no valor de quinhentos 

euros para apoio ao evento e apoio logístico/transporte mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Campeonato de bilhar - Subsidio no valor de quatrocentos euros. -----  
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA 

D’ALVA DE ALJEZUR  --------------------------------------  
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- Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – (retiro quaresmal, 

peregrinação anual a Fatima, encontro geral das conferencias do Algarve) 

Cedência de transporte, apoio logístico em deslocações a ser solicitado 

pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---  
CLUBE INSTRUÇÃO RECREIO ROGILENSE ------------------------  

- Comemorações “1º de Maio” - subsídio no valor de seiscentos e 

cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL --------------------------------  

- Transporte das crianças da Ludoteca e CATL do Rogil - Cedência de um 

autocarro, apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  

- Transporte de água das Caldas de Monchique para a UCC de Aljezur- 

Cedência de transporte, apoio logístico em deslocações a ser solicitado 

pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---  

- Transporte de utentes da UCC de Aljezur para saídas no exterior - 

Cedência de transporte, apoio logístico em duas deslocações a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  

- Apoio ao desenvolvimento de atividades - Apoio logístico a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  

- Apoio Técnico - na área da fiscalização e apoio técnico nas 

especialidades de engenharia e arquitetura; ---------------------  

- Apoio NEEs Verão- Apoio financeiro para contratação de monitor para o 

CATL do Rogil no período de interrupção létiva do Verão para apoio a 

crianças com Necessidades Educativas Especiais, garantindo desta forma 

a complementaridade da oferta garantida pelos serviços do Município 

através do programa “Mega Férias”. ---------------------------  

Apoio financeiro de mil e quinhentos euros. ----------------------  

- Apoio PROTEL – Apoio na cedência de Jovens inscritos no programa 

PROTEL do Município de Aljezur, no sentido de apoiar no período de verão 

as valências das ludotecas (Rogil, Aljezur e Odeceixe). -------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR --  

- Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas - Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
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- Comemoração do aniversário da Associação - Subsídio no valor de mil 

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

- Encontro de Bandas- Subsidio no valor de setecentos e cinquenta euros 

e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

- Maratona de Futsal Inter-bombeiros - Subsidio no valor de quinhentos 

euros e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE LAGOS ---------------  

- Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas - Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
FABRICA DA IGREJA DE N. SENHORA DE ALVA DE ALJEZUR ------------  

- Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  

- Missão Pais - Cedência do Espaço Multiusos de Aljezur e apoio 

logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos 

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

- Festas em Honra da Padroeira de Aljezur Nossa Senhora d`Alva – 
Subsidio no valor de mil euros e apoio logístico ser solicitado pela entidade 

e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. -------------  
CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------  

- Realização e participação na prova de S. Huberto do Campeonato 

Regional do Algarve – Subsidio no valor de quinhentos euros. ---------  

- Participação no Campeonato Regional de tiros aos pratos – Subsidio no 

valor de duzentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado pela 

entidade e mediante disponibilidade dos serviços do Município. --------  

- Aquisição de cereais para alimentação de espécies cinegéticas - 

Subsídio no valor de quinhentos euros. -------------------------  

- Montarias ao Javali- Subsidio no valor de mil euros por montaria (num 

máximo de duas) e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município; --------------  

- Aquisição de Sinalética para zona de caça municipal - Subsídio no valor 

de setecentos e cinquenta euros. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE -----------------------  
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- Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas - Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
ASSOCIAÇÃO PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA 

VICENTINA ---------------------------------------------  

-Festa dos do Portinho da Arrifana - subsídio no valor de mil e quinhentos 

euros e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
CLUBE DE PRATICANTES - BTT PEDAL’AR LIVRE -------------------  

- VI Passeio Rota do Folar – Subsidio no valor de mil quinhentos euros e 

apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e 

mediante disponibilidade dos serviços do Município. ----------------  

- V Passeio Família – Subsidio no valor de quatrocentos e cinquenta euros.  

- VI Passeio noturno- Subsidio no valor de quinhentos euros. --------  

- Escolinha de BTT - Subsidio no valor de mil euros. --------------  

- V Passeio Rota Batata-Doce - Subsidio no valor de dois mil e trezentos 

euros e apoio logístico, a ser solicitado aquando da realização do evento, 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  

Comissão organizadora convívio benfiquistas ---------------------  

- Convívio dos Benfiquistas - Apoio logístico a ser solicitado pela entidade 

e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. -------------  
ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR -  

- Aquisição de equipamentos informáticos – Subsidio no valor de duzentos 

e quinze euros e cinquenta e cinco cêntimos. --------------------  

- Congresso internacional itinerante – Subsidio de mil e quinhentos euros e 

apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

- Aquisição de Mobiliário – Subsidio no valor de seiscentos e trinta e três 

euros e oitenta e sete cêntimos. ------------------------------  

- Projeto de proteção e divulgação da necrópole de Corte Cabreira - 

Subsidio no valor de cinco mil euros. --------------------------  

- Microtoponímia da Costa de Aljezur - Subsidio no valor de cinco mil 

euros. ------------------------------------------------  
TERTULIA ---------------------------------------------  

- Feira de Natal – Subsidio no valor de dois mil euros e apoio logístico a 

ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
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- Conversas sobre cinema - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 

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

- Biblioteca da TERTULIA - Subsidio no valor de quinhentos euros. ----  

- Oficina Experimental de desenho - Subsidio no valor de cento e 

cinquenta euros. -----------------------------------------  

- Feira do Livro – Subsidio no valor de dois mil euros e apoio logístico a 

ser solicitado aquando da realização do evento e mediante disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

– Núcleo de Edição - Subsidio no valor de mil euros. ---------------  
MÃOZORRA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL ---------------------------  

- E.S.T.A.R em Odeceixe/dois mil e dezassete - Subsídio financeiro no 

valor de oito mil euros, apoio logístico a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  

O Município de Aljezur constitui-se como parceiro desta iniciativa, o 

subsídio agora aprovado só será efetivado após uma definição conjunta do 

projeto e deverá a associação Mãozorra, manter constante diálogo sobre 

as iniciativas a promover no âmbito deste projeto. -----------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 

Clubes/Associações que o aprovado representa a manifesta intenção de 

apoio ficando da responsabilidade da entidade promotora o pedido 

especifico para cada uma das atividades/necessidades aqui apresentadas. 

Esse pedido deverá ser formulado de forma clara, quantificando sempre os 

itens solicitados, descritivo da composição de elementos como 

aparelhagem sonora com a quantificação dos elementos necessários e 

área de palco, existência de cobertura etc. ----------------------  

Apela-se também que seja considerado o calendário já existente de 

organizações da responsabilidade do Município ou de outras entidades, 

que tenham efeito sobre o território de modo a não se sobreporem. -----  

Relembra-se ainda que as transferências de verbas só serão feitas após a 

comunicação da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamentado.” -----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
QUATRO PONTO DOIS – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – CANDIDATURA 

EXTRAORDINÁRIA – JUSTIFICAÇÃO: – Foi apresentado o email datado de 

quatro de janeiro do corrente ano, justificando o facto da candidatura 

extraordinária apresentada pelo Juventude Clube Aljezurense, que visa a 

utilização do Campo Municipal por parte dos sócios do clube para a prática 
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de futebol, duas vezes por semana, ter sido apresentada fora do prazo 

previsto no respetivo Regulamento. ---------------------------  

No âmbito do teor da informação número duzentos e cinquenta e oito, 

datada de nove de janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

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

as razões apresentadas para a apresentação da candidatura fora do prazo 

e ceder a título gratuito as instalações do Campo de Futebol Municipal e do 

Pavilhão Desportivo, nos termos solicitados. ---------------------  
QUATRO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA 

E COSTA VICENTINA – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – PORTO DE PESCA DA 

ARRIFANA: – Foi apresentada a carta datada de dezassete de janeiro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 

de mil e oitenta e quatro euros, para fazer face a despesas inerentes a 

obras de melhoramento da rampa do varadouro do Porto de Pesca da 

Arrifana. ----------------------------------------------  

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

no montante de mil e oitenta e quatro euros. ---------------------  

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 doze horas e dez 

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, 

 

________________________________ 
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O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 


