
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 27/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  13 de Dezembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.00 horas  
Aprovada em:  27 de Dezembro de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou 
aberta a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho 
Amarelinho, não pode estar presente na reunião por mo ----            tivos pessoais, deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta.  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– LIVRO DE RECEITAS DE BATATA-DOCE – SEGUNDA EDIÇÃO – 
DESCONTO DE QUANTIDADE E VERSÃO PRESTIGIO -------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da 
Ordem do Dia. -----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de seis de Dezembro de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
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DECRETO-LEI número cento e quinze barra dois mil e onze, 
publicado no D.R número duzentos e trinta e dois, Série I, 
de cinco de Dezembro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, acerca da Primeira alteração ao Decreto-Lei número 
trezentos e nove barra dois mil e nove, de vinte e três de 
Outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos 
bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das 
zonas de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda. -  
LEI número sessenta e um barra dois mil e onze, publicada 
no D.R número duzentos e trinta e quatro, Série I, de sete 
de Dezembro, da Assembleia da República, que procede à 
sétima alteração à Lei de Organização e Processo do Tribunal 
de Contas, aprovada pela Lei número noventa e oito barra 
noventa e sete, de vinte e seis de Agosto. -------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia doze 
de Dezembro de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número trezentos e sessenta e quatro, datado de sete de 
Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de dezasseis mil quinhentos e cinquenta e 
um euros e quarenta e seis cêntimos, destinada a fazer face 
a despesas inerentes à execução de diversas obras naquela 
freguesia. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de doze de Dezembro 
do corrente ano, referente à execução dos referidos trabalhos, 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.232&iddip=20111859
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.232&iddip=20111859
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.232&iddip=20111859
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20093048
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20093048
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.234&iddip=20111876
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.234&iddip=20111876
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.234&iddip=20111876
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19972836
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19972836
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a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Rogil uma verba, no montante de dezanove 
mil novecentos e noventa e três euros e vinte e oito 
cêntimos, por se ter verificado um lapso na importância 
solicitada. ---------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
ÁGUAS DE PORTUGAL, SA: – Foi apresentado o ofício datado 
de vinte e nove de Novembro do corrente ano, procedendo à 
apresentação de cumprimentos do Presidente do Conselho de 
Administração, Dr. Pedro Cunha Serra, ao cessar as suas 
funções naquela empresa. ---------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o ofício 
número vinte e nove mil trezentos e noventa e oito, datado 
de trinta de Novembro do corrente ano, acusando a recepção 
da comunicação enviada acerca do Aumento do IVA na 
Restauração. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quatrocentos e 
noventa e cinco, datado de vinte e oito de Novembro do 
corrente ano, enviando cópia do Plano de Actividades e 
Orçamento para dois mil e doze. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e nove de Novembro do 
corrente ano, enviando cópia de ofício dirigido ao Senhor 
Secretário de Estado da Cultura. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o ofício número trezentos e dezassete, datado de vinte e oito 
de Novembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio destinado a apoiar a organização do XLII Grande 
Prémio dos Reis. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dois de Dezembro do 
corrente ano, acerca do Orçamento de Estado para dois mil e 
doze – Investimentos na Região do Algarve. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 
CANDIDATURAS A SUBSÍDIO DE ESTUDO: – Foi apresentado o 
ofício número mil e quatrocentos e vinte e dois, datado de 
vinte e três do Novembro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, do aluno Dilan Gabriel 
Canelas Jesus, só agora entregue naquela escola. ---------  
Face ao teor da Informação número quarenta e três barra 
dois mil e onze – RF barra DEASCD, datada de seis de 
Dezembro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão B, para o aluno Dilan Gabriel Canelas Jesus. ------  
PONTO DOIS – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS DO ROGIL: – Foi apresentada a carta datada 
de trinta de Novembro do corrente ano, dando conhecimento 
dos novos membros da comunidade do Rogil. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
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PONTO UM – LIVRO DE RECEITAS DE BATATA-DOCE – 
SEGUNDA EDIÇÃO – DESCONTO DE QUANTIDADE E VERSÃO 
PRESTIGIO: – Com base na informação número sessenta e 
nove barra dois mil e onze – DDeP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, conforme se indica:  ----------  
a) – Fixar o preço do Livro de Receitas de Batata-doce – 
Segunda Edição – em dezassete euros, com IVA incluído, 
dado que se trata de uma edição prestigio; --------------  
b) – Seja concedido a todas as compras de dez a trinta 
exemplares – um desconto de trinta porcento; ------------  
c) – Seja concedido a todas as compras de mais de trinta e 
um exemplares – um desconto de quarenta porcento. -------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. ----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 
O Vice-Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 
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