
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 16/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  23 de julho de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  23 de julho de 2013 

   
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 
 
 

 
A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 

 

 
 

 

 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador José Gonçalves, não pode estar presente 
na reunião por se encontrar de férias e que a Senhora 
Vereadora Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha, não pode 
estar presente na reunião por motivos profissionais, deliberou, 
por unanimidade, considerar justificadas as suas faltas. ------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE ODECEIXE E ACESSO AO 
LARGO 1º MAIO – ODECEIXE – PROPOSTA ----------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E TREZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 
da Informação número seis barra dois mil e treze – Parecer 
genérico para celebração de contratos de prestação de serviço, 
ao abrigo do ponto IV do referido parecer, aprovado em 
reunião de Câmara de vinte e quatro de Janeiro de dois mil 
e doze, em que foram contempladas todas as adjudicações 
respeitantes ao mês de junho do corrente ano, cujos 
documentos ficam arquivados em pasta própria. -----------  
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INFORMAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E TREZE, SOBRE 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: – A Câmara tomou 
conhecimento da Informação número um barra dois mil e 
treze, sobre Aquisição de Bens e Serviços, ao abrigo do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de 
Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta 
e oito barra dois mil e nove, de dois de Outubro, 
correspondente ao primeiro semestre do ano em curso, cujos 
documentos ficam apensos à presente ata. --------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de nove de julho de dois mil e treze. --  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número duzentos e vinte e um-A barra dois mil e 
treze, publicada no D.R. número cento e vinte e nove, 
Suplemento, Série I, de oito de julho, da Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças, dos 
Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração 
Interna, da Justiça, da Economia e do Emprego, da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, da Saúde, da Educação e Ciência e da 
Solidariedade e da Segurança Social, que regulamenta o 
programa de redução de efetivos a realizar no âmbito dos 
órgãos e serviços da administração central em dois mil e 
treze. ------------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.129S01&iddip=20131196
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.129S01&iddip=20131196
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.129S01&iddip=20131196
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PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
dois de julho de dois mil e treze, 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 cento e quarenta e oito, datado de cinco de junho do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de quatro mil duzentos e oitenta euros e trinta e 
quatro cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes 
a trabalhos executados naquela freguesia. ---------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de doze 
de julho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Rogil a 
verba solicitada, no montante de quatro mil duzentos e oitenta 
euros e trinta e quatro cêntimos. ---------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número noventa e cinco, datado de nove de julho do corrente 
ano, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado a fazer 
face a despesas inerentes a trabalhos que não estavam 
previstos em caderno de encargos e relativos à construção da 
ULDM de Aljezur, no âmbito do Programa Modelar. --------  
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
No âmbito da reunião mantida com a IPSS, atento à 
necessidade explicita de dar resposta ao bom funcionamento 
da Unidade, atendendo ao facto da Autarquia dispor de 
condição financeira para o efeito, proponho a atribuição do 
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valor até cinquenta mil euros para o efeito, devendo os 
trabalhos em causa serem discriminados e quantificados antes 
da(s) transferência(s).” ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do 
Senhor Presidente. --------------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentado o ofício número quinze mil quinhentos e trinta e 
dois, datado de dez de julho do corrente ano, apresentando o 
seu agradecimento, aquando da realização das Jornadas 
Municipais de Proteção Civil. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de cinco de julho do corrente 
ano, enviando minuta da ata número oito barra dois mil e 
treze, da reunião do Conselho Executivo que teve lugar no 
passado dia um de julho. ---------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de dois de julho do corrente ano, 
enviando nota à comunicação social intitulada “Presidentes das 
Câmaras Municipais do Algarve expressam Público Louvor a 
Macário Correia”. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA INADAPTADA: – 
Foi apresentado o ofício número cento e cinquenta e um, 
datado de um de julho do corrente ano, solicitando a 
atribuição do subsídio anual, que esta Autarquia habitualmente 
concede aquela Instituição, destinado a fazer face a despesas 
inerentes ao transporte de utentes deste Concelho. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de três mil euros. -------------------------  
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MUNICÍPIO DE FARO: – Foi apresentado o ofício número nove 
mil seiscentos e noventa e sete, datado de dez de julho do 
corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos do 
novo Presidente da Câmara, Prof. Rogério Bacalhau. -------  
A Câmara tomou conhecimento e deseja as maiores felicidades 
ao Prof. Rogério Bacalhau, para o exercício do cargo para o 
qual foi indigitado. --------------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS – Foi 
apresentado o ofício número cento e trinta e sete, datado de 
dez de julho do corrente ano, acerca da primeira Revisão ao 
Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento – dois mil e 
treze, daquela Associação. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – MARIA MADALENA DOS SANTOS JACINTO 
MIGUEIS – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO – ARTIGO MIL E 
DUZENTOS – MARIA VINAGRE – ROGIL: – No seguimento da 
deliberação de onze de junho do corrente ano, foi apresentada 
a carta de Andreia Gonçalves, na qualidade de Advogada de 
Maria Madalena dos Santos Jacinto Miguéis, apresentando uma 
contraproposta para venda do prédio urbano com a área de 
seiscentos e sessenta e dois metros quadrados, sito em Maria 
Vinagre, inscrito na matriz sob o artigo mil e duzentos, da 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
cento e quatro, no valor de trinta e oito mil euros. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio urbano 
com a área de seiscentos e sessenta e dois metros 
quadrados, sito em Maria Vinagre, inscrito na matriz sob o 
artigo mil e duzentos, da freguesia de Rogil e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número cento e quatro, pelo valor de trinta e 
oito mil euros. -----------------------------------  
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PONTO SEIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E 
APROVAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL, À CÂMARA PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PELO PRAZO 
DE UM ANO: – No âmbito do teor constante na Informação 
número quinze, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Contratação Pública, datada de dezasseis de julho 
do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer prévio vinculativo favorável à contratação de Serviços 
de Consultoria, pelo prazo de um ano, bem como aprovar a 
assunção da presente despesa plurianual. ----------------  
PONTO SETE – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – FORNECIMENTO 
DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO ELETRÓNICO: 
– No âmbito do teor constante na Informação número catorze, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – 
Contratação Pública, datada de oito de julho do corrente ano, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir, ao abrigo do 
acordo quadro celebrado pela Central de Compras da CI-
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, o Fornecimento 
de Combustíveis Rodoviários com cartão Eletrónico, pelo 
período máximo de um ano, ou, até ao valor contratual de 
duzentos e cinquenta mil cento e vinte euros, que não inclui 
IVA, consoante o que ocorrer em primeiro lugar, aprovar o 
Convite e o Caderno de Encargos, bem como aprovar a 
assunção da presente despesa plurianual. ----------------  
PONTO OITO – PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DA 
BATATA-DOCE DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de realização e preços para 
o Festival da Batata-Doce, conforme a seguir se indica: ----  
ARTESANATO – setenta e cinco euros; ------------------  
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ATIVIDADES ECONÓMICAS – cento e cinquenta euros; --------  
DOCEIRAS – cento e cinquenta euros; ------------------  
RESTAURANTES – oitocentos euros; ---------------------  
TASQUINHAS – duzentos euros, mais vinte refeições; --------  
ESPAÇO EXTERIOR – cinquenta euros (Base de vinte e cinco 
metros quadrados) mais um euro por metro quadrado 
(adicional). -------------------------------------  
Deliberou ainda, por unanimidade, que: -----------------  
– Os stands de duas frentes (canto), terão um acréscimo de 
vinte porcento ao valor (variável em função da atividade) do 
stand com uma frente, sujeito à disponibilidade. -----------  
– Esta tabela de preços aplicar-se-á até à sua 
revogação/substituição, aos demais eventos organizados ou 
coorganizados pelo Município de Aljezur no EMA – Espaço 
Multiusos de Aljezur. -------------------------------  
Mais deliberou, por unanimidade, aprovar os valores 
apresentados na proposta de organização do Festival da 
Batata-Doce, expressos na informação números sessenta – PO 
barra dois mil e treze, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, datada de dezanove de julho do 
corrente ano. ------------------------------------  
PONTO NOVE – PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DA NOITE 
MULTICULTURAL E COMEMORAÇÃO DO FERIADO MUNICIPAL: – 
Atendendo à informação número sessenta e três barra PO 
barra dois mil e treze, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, datada de dezanove de julho do 
corrente ano a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de custos  para a organização da noite Multicultural 
e demais iniciativas no âmbito das comemorações do Feriado 
Municipal no valor global de trinta e seis mil e cem euros. --  
PONTO DEZ – INCÊNDIO DE SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E 
TREZE – AGRADECIMENTO PÚBLICO – PROPOSTA: – Pelo 
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Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que 
a seguir se transcreve: -----------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
AGRADECIMENTO PÚBLICO --------------------------------  
O Município de Aljezur manifesta o seu profundo 
agradecimento e reconhecimento, pela disponibilidade, 
abnegação e boa vontade, manifestadas pelo Sr. Válter Filipe 
Viegas Jesus que, durante o combate ao incêndio que 
deflagrou neste concelho, em Chabouco – Alfambras, no 
passado dia seis de Julho, disponibilizou as suas máquinas, 
bulldozer e retroescavadoras, tendo inclusive, se deslocado à 
Vila do Bispo, de modo a podermos contar com mais uma 
máquina que se encontrava naquele concelho. ------------  
Ele próprio operou no local, de forma heroica e altruísta, 
tendo colaborado assim no combate às chamas de modo 
exemplar, e tudo isto, a título gratuito! -----------------  
Agradecimento público, nos mesmos termos, torna-se extensivo 
aos Srs. Carlos Alexandre e Carlos Alberto Francisco. ------  
“Bons Homens Produzem Boas Ações”. Os acima citados são 
prova disso! ------------------------------------  
Bem Hajam!” -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO 
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA 
SENHORA D`ALVA – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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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: ---------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva, relativos ao mês de 
junho de dois mil e treze, em anexo; ------------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d`Alva a verba de setecentos e noventa e seis euros e 
noventa e nove cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E 
CATORZE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – OTHON MARIE JOSEPH GEELHAND DE MERXEM – 
ANULAÇÃO DE FATURA: – No âmbito do teor constante na 
Informação número cento e vinte e um – PA barra dois mil e 
treze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, anular a fatura número 
zero zero dois barra cento e vinte e um, emitida em nove de 
maio do corrente ano, que indevidamente foi emitida em nome 
do Senhor Othon Marie Joseph Geelhand de Merxem. ------  
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PONTO DOIS – PABLO BERNABE CABEZAS SAURA – ROTURA 
NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: – Foi 
apresentada a exposição em que Pablo Bernabe Cabezas 
Saura vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água 
referente ao mês de maio do corrente ano, pela tarifa média 
e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que 
nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no 
ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da 
sua moradia, sita em Urbanização do Espartal – Lote cento e 
nove – Aljezur. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do 
requerente e recalcular a fatura número vinte e seis mil 
quinhentos e trinta e sete, referente ao mês de maio do 
corrente ano, de acordo com o previsto no número cinco, do 
artigo sessenta e quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur e restituir a importância de quinhentos e 
cinquenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos, 
correspondente a água (quatrocentos e noventa e quatro 
euros e vinte e dois cêntimos), resíduos sólidos variável 
(trinta e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos) e IVA 
(vinte e nove euros e sessenta e seis cêntimos). --------  
 

V – Associativismo 
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE ALJEZUR 
– CANDIDATURAS: – 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 ----------------------------------------  
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A dezoito de junho, a Associação de Defesa do Património 
Histórico e Arqueológico de Aljezur fez um pedido adicional ao 
apoio já concedido na reunião de vinte e seis de fevereiro do 
corrente ano, fundamentado que vai manter a feira do livro na 
sua sede e para tal solicita o apoio do Município na oferta 
de três exemplares de cada uma das publicações existentes 
no stock do Município. -----------------------------  
A onze de julho, a Santa Casa da Misericórdia de Aljezur 
elaborou uma candidatura para transporte de utentes para a 
Fieza, em data a determinar. ------------------------  
A dezoito de julho, a Casa da Criança de Rogil solicitou 
transporte para os alunos das Ludotecas, para o projeto 
Especialmente e recolha de alimentos do Banco Alimentar 
contra a fome. -----------------------------------  
Perante o atrás exposto e tendo em conta que se trata de 
iniciativas com manifesto interesse, proponho que seja 
aprovado o seguinte apoio: --------------------------  
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico -  
– Cedência de livros – ceder até três exemplares de cada 
publicação do Município, de acordo com a disponibilidade do 
mesmo; ----------------------------------------  
Santa Casa da Misericórdia de Aljezur ------------------  
- Transporte de utentes à FIEZA – cedência de um autocarro 
de cinquenta e um lugares, para a deslocação dos utentes à 
FIEZA. -----------------------------------------  
- Casa da Criança do Rogil – cedência dos seguintes 
transportes: --------------------------------------  
- Transporte dos utentes das Ludotecas de Aljezur, Rogil e 
Odeceixe, para a praia em datas a combinar; ------------  
- Transporte de utentes do Projeto Especialmente, nos dias 
vinte e seis de julho, trinta de julho e seis de agosto; -----  



REUNIÃO DE 23.07.13 

Pág.  12 

- Recolha de alimentos no banco alimentar contra a fome em 
Portimão, nos dias vinte e cinco de julho e um de agosto. --  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
alerte as Associações que, as transferências de verbas só 
serão feitas após a comunicação da realização do evento e 
respetivo relatório de acordo com o regulamento.” ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

VI – Educação 
 

PONTO UM – INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES – 
PARCERIA PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
– CET EM GESTÃO DE DESPORTO: – No âmbito do teor 
constante na informação número setenta e dois barra dois mil 
e treze – DDEP/SE/RF, datada de doze de julho, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria para 
a formação em contexto de trabalho do CET, em Gestão de 
Desporto, a estabelecer com o Instituto Superior Manuel 
Teixeira Gomes, cujos documentos, já foram aprovados em 
minuta. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES 
– PARCERIA PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 
TRABALHO – CET EM DESPORTO E ENVELHECIMENTO ATIVO: 
– No âmbito do teor constante na informação número setenta 
e um barra dois mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de 
doze de julho, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou por unanimidade, aprovar o 
Acordo de Parceria para a formação em contexto de trabalho 
do CET, em Desporto e Envelhecimento Ativo, a estabelecer 
com o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, cujos 
documentos, já foram aprovados em minuta. -------------  
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PONTO TRÊS – PONTO SEIS DA ORDEM DE TRABALHOS DA 
REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ALJEZUR: PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL 
SOBRE A MATRIZ DO CONTRATO DE AUTONOMIA: – Ao 
abrigo da alínea g), do artigo treze, do Decreto-Lei número 
cento e trinta e sete barra dois mil e doze, de dois de julho, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir o Parecer que a 
seguir se transcreve, sobre a Matriz do Contrato de 
Autonomia: --------------------------------------  
“PARECER --------------------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur considera que a autonomia da 
Escola é o princípio fundamental que deve nortear as políticas 
públicas de educação. A autonomia representa efetivamente a 
gestão local da Educação, implicando também um elevado 
grau de responsabilidade e responsabilização social, política e 
cívica de todos os atores locais, que se vai aprofundando ao 
longo de todo o processo de construção da autonomia. -----  
Em respeito e em coerência com este princípio, que considera 
basilar, a Câmara Municipal de Aljezur manifesta o seu 
parecer favorável ao contrato de autonomia a celebrar entre o 
Ministério da Educação e Ciência e o Agrupamento de Escolas 
de Aljezur. --------------------------------------  
A CMA, atenta e incondicionalmente disponível para manter as 
suas responsabilidades e competências, espera no entanto que 
este processo seja acompanhado dos meios que garantam a 
sua concretização e não redunde na transferência de 
competências que a administração central sempre quis fazer 
para a autarquia, sem acompanhamento do respetivo pacote 
financeiro para a concretizar. A este propósito registe-se a 
ausência de novas contratações de pessoal não docente por 
parte do Ministério da Educação para este Agrupamento de 
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Escolas, mais que justificadas face ao ritmo de aposentações 
que se tem verificado. -----------------------------  
Ressalvamos ainda o entendimento que temos face ao 
processo pedagógico que deve manter-se única e 
exclusivamente na esfera da Escola e nunca do município, 
como alguns pontualmente vêm insistindo. ---------------  
A Câmara Municipal de Aljezur vê com agrado o contrato de 
autonomia a celebrar, mas estará atenta exigindo o 
cumprimento de uma autonomia efetiva, e não aceitará que o 
contrato proposto substitua quer a transferência de 
competências que o Município não subscreveu, quer a 
integração do Agrupamento de Escolas de Aljezur num mega 
agrupamento que territorialmente não foi possível realizar, e 
que acabe por deixar o Agrupamento de Escolas de Aljezur 
isolado e sem meios de garantir a qualidade educativa que as 
nossas crianças e jovens têm merecido e merecem cada vez 
mais no futuro.” ----------------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DA RENDA DO FOGO SITO NA RUA 
JOÃO DIAS MENDES, NÚMERO QUARENTA E SEIS – B – 
PRIMEIRO ANDAR – ALJEZUR – MARIA NOGUEIRA DOS 
SANTOS NUNES FRANCISCO: – No âmbito do teor constante 
na informação número treze barra dois mil e treze, datada de 
dezassete de julho, da Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Planeamento – Economia e Turismo, a Câmara deliberou 
por unanimidade, comunicar à arrendatária que, de acordo 
com a Portaria número trezentos e sessenta e oito barra dois 
mil e doze, de seis de novembro e com o artigo vinte e 
cinco, da Lei número seis barra dois mil e seis, alterada pela 
Lei número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de 
agosto, a partir de um de agosto de dois mil e treze, o 
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valor da renda mensal será de vinte e seis euros e oitenta e 
sete cêntimos. -----------------------------------  
 

VIII – Juventude, Desporto e Tempos Livres 
 

PONTO UM – MARCHA PASSEIO DE ALJEZUR – DOIS MIL E 
CATORZE – CANDIDATURA AO IDPJ – RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, datado de dezoito de julho do 
corrente ano e exarado na informação número trinta e cinco 
barra dois mil e treze, datada de dezassete de julho, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual 
sugere que a Câmara reconheça o interesse municipal 
relativamente à atividade Marcha Passeio de Aljezur, com vista 
a que seja apresentada a competente candidatura ao IDPJ. --  
PONTO DOIS – COMPLEXO DESPORTIVO, PROPOSTA DE 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: – No âmbito do teor constante 
na informação número sessenta e um/PO barra dois mil e 
treze, datada de dezanove de julho, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Atividades 
Económicas, a Câmara deliberou por unanimidade, emitir 
parecer prévio vinculativo favorável à Contratação de Serviços 
– Prestação de Serviços Técnicos de Desporto. -----------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE ODECEIXE E 
ACESSO AO LARGO “1º MAIO” – ODECEIXE – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ESTACIONAMENTO NA PRAIA DE ODECEIXE E ACESSO AO LARGO 
“1º MAIO” – ODECEIXE ------------------------------  
Com a chegada de mais uma época balnear torna-se 
imperativo mais uma vez regrar a circulação e estacionamento 
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nas vias de acesso às Praias que apresentam maiores 
constrangimentos, assim e à imagem de anos anteriores 
propõem-se regrar o estacionamento e circulação na Praia de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Considerando a elevada procura desta praia, que no período 
do verão recebe centenas de pessoas; -----------------  
Considerando a extrema necessidade de garantir as 
acessibilidades a eventuais serviços de emergência; --------  
Neste sentido e à imagem de anos anteriores de forma a 
garantir um escoamento do trânsito naquela via de circulação 
e as condições necessárias para eventuais ações de 
emergência, proponho que a Câmara Municipal delibere: -----  
No período compreendido entre dia vinte e cinco de Julho e 
quinze de Setembro, no núcleo urbano da Praia de Odeceixe.  
Que seja proibida a circulação e estacionamento automóvel, 
exceto nos seguintes casos: -------------------------  
UM – Proprietários e/ou residentes permanentes; ----------  
DOIS – Serviço do restaurante; -----------------------  
TRÊS – Viaturas municipais e de emergência, forças policiais e 
de fiscalização; 
QUATRO – Responsáveis pela vigilância e segurança nas 
praias; (no caso deverá apresentar comprovativo da sua 
condição) --------------------------------------  
CINCO – Cargas e descargas de pessoas e mercadorias bem 
como vendedores de artigos relacionados com as atividades 
desenvolvidas no arruamento quando devidamente identificados.  
Os títulos de estacionamento serão fornecidos pela Junta de 
Freguesia de Odeceixe. 
Por cada fração habitacional ou serviço de restaurante serão 
atribuídos dois cartões de livre-trânsito, devendo para o efeito, 
ser comprovada a sua titularidade por documentação própria 
(caderneta predial ou Licença de utilização). ------------  
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Os cartões serão numerados e deverá constar no mesmo o 
número do artigo referente à habitação, identificação do local 
autorizado, data de validade, ano a que se refere a validade, 
logótipo da Junta de Freguesia e assinatura do Presidente da 
junta de Freguesia. Assim serão concedidos um máximo de 
dois cartões a serem solicitados pelos proprietários dos 
edifícios que deverão estar devidamente providos de licença de 
utilização ou caderneta predial. -----------------------  
A utilização dos cartões de livre-trânsito destina-se a permitir 
o acesso ao arruamento e o estacionamento nos locais 
devidamente autorizados. ----------------------------  
Proponho ainda que no período de vinte e cinco de julho a 
quinze de setembro seja condicionado o transito nas artérias 
de acesso ao Largo “1º de Maio”, em Odeceixe, entre as 
vinte horas e as oito horas. -------------------------  
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Odeceixe o 
teor desta deliberação, bem como uma listagem dos cartões 
atribuídos com o número dos mesmos e a referência à 
habitação a que se referem e a quem for concedido o cartão 
de livre-trânsito. ----------------------------------  
Sempre que necessário deverá ser ainda atualizada esta 
listagem.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA 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 ata em minuta. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  
 

     
 

O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 


