
 

 

  

Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 08/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  08 de abril de 2014 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  13.00 horas  
Aprovada em:  22 de abril de 2014 
 

   
 

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  
 

 
 

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 totalidade dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 
10.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 
CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 
NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 
Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 
Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 
da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 
pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE MARÇO DE 
DOIS MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, por não ter 
participado na reunião, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e cinco 
de março de dois mil e catorze. ------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 
qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 
exarados na quinta Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 
sexta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na oitava 
Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e catorze, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. -----------------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – A Câmara tomou conhecimento do teor 
constante no ofício número cinquenta e cinco, datado de vinte e um de 
março do corrente ano, remetido pela Assembleia municipal de Aljezur e 
dando conhecimento do protesto apresentado pelo Senhor Hermann 
Janssen, deputado eleito pela CDU, intitulado “O debate entre o Presidente 
da Câmara, Senhor José Amarelinho e a Bancada da CDU, sobre a 
reparação da estrada para a Praia da Amoreira e Centro Histórico” e “A 
Câmara deverá ter influência nos assuntos da Santa Casa da 
Misericórdia”. ------------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
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UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 
Diário da Tesouraria do dia sete de abril de dois mil e catorze, do qual a 
Câmara tomou conhecimento. -------------------------------  
UM PONTO DOIS – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA 
COMBATE A INCÊNDIOS PARA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA COMBATE A INCÊNDIOS PARA 

A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR ---------  
Considerando que: ---------------------------------------  
a) – Foi assinalado, em quatro de outubro de dois mil e dez, um protocolo 
de cooperação na área da proteção civil e corpos de bombeiros, entre o 
Governo Civil do Distrito de Faro, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do 
Algarve, os Municípios da região e Associações Humanitárias de 
Bombeiros (AHB) com vista a um investimento conjunto e concertado em 
equipamentos de proteção civil, nos termos do qual se previa que a 
propriedade dos equipamentos de proteção individual para combate a 
incêndios (EPI) que os Municípios iriam adquirir poderia ser transferida 
para essas associações Humanitárias; -------------------------  
b) – A aquisição dos EPI por parte dos Municípios foi realizada no âmbito 
da candidatura para o “Reequipamento Estratégico da Proteção Civil do 
Algarve” apresentada pela AMAL ao “PO Algarve 21” – Eixo II, Proteção e 
Qualificação Ambiental, medida Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 
Tecnológicos – Ações Materiais, aprovada pela Autoridade de Gestão do 
Programa Operacional do Algarve; ----------------------------  
c) – A transferência da propriedade dos EPI para as Associações 
Humanitárias de Bombeiros foi autorizada pela Autoridade de Gestão do 
“PO Algarve 21”, conforme disposto no número dois, da cláusula quinta da 
adenda ao contrato de financiamento da operação “Reequipamento 
Estratégico da Proteção Civil do Algarve”, celebrado no âmbito do 
Programa Operacional do Algarve dois mil e sete/dois mil e treze; ------  
d) – As Câmaras Municipais estão conscientes das carências de meios 
técnicos na área da proteção e socorro, as quais se encontram 
devidamente inventariadas pelo Comando Distrital de Operações de 
Socorro (CDOS) de Faro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil 



REUNIÃO DE 08.04.14 

Pág.  3 

(ANPC), e têm vindo a desenvolver esforços no sentido de minimizar essas 
lacunas; ----------------------------------------------  
e) – As entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros (CB), 
nomeadamente as Associações Humanitárias de Bombeiros, atravessam 
dificuldades financeiras, sendo-lhe muito difícil suportar encargos de 
investimento para apetrechamentos dos respetivos CB. --------------  
Proponho que: ------------------------------------------  
Um – Seja autorizada a transmissão de propriedade, a título gratuito, para a 
Associação Humanitária de Bombeiros de Aljezur, dos equipamentos de 
proteção individual para combate a incêndios que constam do quadro em 
anexo, nos termos do disposto na alínea u) e na alínea cc), do número um, 
do artigo trinta e três, do Anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro; -----------------------------  
Dois – No sentido de formalizar essa atribuição, seja aprovada a minuta do 
contrato de doação em anexo.” ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, atribuir à presente doação o valor de 
vinte e nove mil novecentos e noventa e um euros e trinta e nove 
cêntimos.- ---------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – JOSÉ DO CARMO CANELAS – RESTITUIÇÃO DE TARIFA DE 
SANEAMENTO INDEVIDAMENTE COBRADA: – Face ao teor constante na 
informação número duzentos e oito/AL barra dois mil e catorze, datada de 
cinco de março, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a importância de total de 
quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos, referente a tarifa de 
saneamento paga indevidamente, correspondente ao valor cobrado durante 
trinta e um meses da duração do contrato de abastecimento de água, de 
acordo com o mapa anexo à informação supra identificada. -----------  
UM PONTO QUATRO – REVISOR OFICIAL DE CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
(ARTIGO SETENTA E SETE, DA LEI NÚMERO SETENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E 
TRÊS, DE TRÊS DE SETEMBRO): – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
CONTRATAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS -----------------------  
Considerando que: ---------------------------------------  
– Nos termos do número três, do artigo setenta e seis, do Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 
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aprovado pela Lei número setenta e três barra dois mil e três, de três de 
setembro, a prestação de contas do Município deve ser remetida ao Órgão 
Deliberativo para apreciação, juntamente com a certificação legal das 
consta e o parecer sobre as mesmas, apresentado por revisor oficial de 
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas. ---------------  
– A competência do auditor externo são as ínsitas no número dois, do artigo 
setenta e sete, do Regime Financeiro das Autarquias Locais. ---------  
– O auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, é 
nomeado por deliberação do Órgão Deliberativo, sob proposta do Órgão 
Executivo, conforme estipula o número um, do artigo setenta e sete, do 
Regime supra mencionado. ---------------------------------  
– Existe cabimento para a despesa, assim como fundos disponíveis. ----- 
Nestes termos, proponho à Câmara o seguinte: -------------------  
Um – Que seja endereçado convite para apresentação de proposta, nos 
termos do Código dos Contratos Públicos, a  Isabel Paiva, Miguel Galvão & 
Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com 
endereço em Rua  General Humberto Delgado, número vinte e três – oito 
mil-trezentos e cinquenta e cinco, Faro. ------------------------  
Dois – Que seja definido, como preço base do contrato, o valor de quinze 
mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----------------  
Três – O prazo do contrato de três anos a contar da data da sua assinatura.  
Recebida a proposta de prestação de serviços, a mesma depois deverá 
subir à Câmara para aprovação e consequente envio à Assembleia 
Municipal para aprovação.” ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 
neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROTOCOLO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS PRAIAS/DOIS 
MIL E CATORZE – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
 PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA DE PRAIAS/DOIS MIL E CATORZE – ABVA ------------   
Aproxima-se mais uma época balnear, que ira trazer às praias do 
Concelho de Aljezur milhares de visitantes. Época em que as nossas 
praias são invadidas por milhares de banhistas, que querem desfrutar das 
belezas que as mesmas oferecem. ----------------------------  
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Na salvaguarda da Vida Humana, proponho que se aprove o protocolo, 
para vigilância de praias com a Associação dos Bombeiros Voluntários.” -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 
seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
conforme se indica: --------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA 
VICENTINA: – Foi apresentada a carta datada de catorze de março do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de 
quinze mil euros, destinado a fazer face a despesas inerentes à aquisição 
de um trator, para arrumação de artes e barcos no portinho da Arrifana. --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 
montante de quinze mil euros, destinado a fazer face a despesas inerentes 
à aquisição de um trator por parte da associação. -----------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentada a carta número setenta, datada de vinte e um 
de março do corrente ano, enviando para apreciação pré-programa 
referente às comemorações do centenário do nascimento da Dra. Noémia 
França Brogueira. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício número vinte 
e dois, datado de vinte de março do corrente ano, enviando cópia de carta 
remetida pelas funcionárias da farmácia de Odeceixe, relativamente ao seu 
encerramento. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE BATATA-DOCE DE ALJEZUR: – Foi 
apresentada a carta número setenta, datada de vinte e um de março do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 
de mil trezentos e oitenta euros, destinado a apoiar o projeto “Dolce Vita”, 
que tem vindo a ser desenvolvido por Mónica Frycova. --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 
no montante de mil trezentos e oitenta euros, destinado a apoiar o projeto 
“Dolce Vita”. -------------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o Relatório de Atividades da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, referente ao exercício do ano de dois 
mil e três. ---------------------------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e 
cinquenta e cinco, datado de vinte de março do corrente ano, enviando 
informação acerca do Tarifário aprovado, para o exercício de dois mil e 
catorze. -----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – A Câmara tomou conhecimento do Relatório e 
Contas remetido pela Águas do Algarve, S.A, referentes ao exercício ano 
de dois mil e treze. ---------------------------------------  
ACRAL – ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE: – 
Foi apresentado o e-mail datado de treze de março do corrente ano, 
enviando documentação relativa à adesão ao Projeto “Algarve 360”. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do sistema 
TOMI todavia, neste momento, não considera oportuno aderir ao projeto. -  
DOIS PONTO QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTOS E DE 
ANIMAÇÃO – FEIRA DO FOLAR: – No âmbito do teor constante na informação 
número MC barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos e na informação número vinte e cinco/PO barra dois mil 
e catorze, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento 
datadas de oito de abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 
serviços de aluguer de equipamentos e de animação – Feira do Folar. ---  
DOIS PONTO CINCO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA -----------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO UM – DIOGO XAVIER CORDES CABÊDO AMADO – ROTURA 
NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO DO SÍTIO DO RIO – 
APARTAMENTO J – CARRAPATEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que 
Diogo Xavier Cordes Cabêdo Amado, vem solicitar lhe seja cobrada a 
fatura referente ao consumo do mês de fevereiro 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 Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 
distribuição de água da sua moradia, sita em Condomínio do Sítio do Rio – 
Apartamento J – Carrapateira. -------------------------------  
Analisada a situação e sem prejuízo do parecer do Chefe da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, no âmbito da informação número 
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cento e setenta e sete/AL barra dois mil e catorze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de treze de março, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total de seiscentos 
e dezoito euros e onze cêntimos, correspondente a água (quinhentos e 
quarenta e seis euros e sessenta e nove cêntimos), resíduos sólidos 
variáveis (trinta e oito euros e sessenta e dois cêntimos) e IVA (trinta e 
dois euros e oitenta cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à 
informação acima identificada, 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. ----------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – BARBARA DANIELLE LUCY DE VOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE HABITAÇÃO, SITA 
EM PORTO DA SILVA – BORDEIRA: – Na sequência da deliberação de vinte e 
nove de outubro de dois mil e treze, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Barbara Danielle Lucy de Vos, na qualidade de 
promitente compradora de um prédio misto sito em Porto da Silva, 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo cento e treze, da Secção C e a parte urbana sob o 
artigo novecentos e noventa e um, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número noventa e três, vem solicitar informação 
prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a alteração do uso de um 
alpendre destinado a apoio agrícola, transformando-o numa segunda 
habitação, no local acima identificado. -------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente o teor 
constante na informação número vinte e sete/FA barra dois mil e catorze, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
DOIS – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ------------------------------  
DOIS PONTO UM – SOCIEDADE CASAS DO MOINHO – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, 
LDA – PEDIDO DE COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO – ODECEIXE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL 
DE ROGIL: – Face ao teor constante na informação número dezasseis/SO 
barra dois mil e catorze, datada de trinta e um de março, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à colocação de sinalização de 
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trânsito junto ao Mercado Municipal de Rogil, conforme documento anexo à 
presente ata e devidamente rubricado. -------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – CANDIDATURAS: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foram apresentadas as Propostas que a seguir 
se transcrevem: -----------------------------------------  
“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. ---------------- 
Algumas candidaturas ainda apresentaram algumas lacunas na instrução 
do processo, foram contatadas as associações para completarem o 
processo, pedido que na maioria foi entendido e acrescentaram dados 
importantes para a sua avaliação em sede de comissão de avaliação. ---   
As candidaturas foram avaliadas segundo os critérios para apreciação que 
estão espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa 
salientar que a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades 
que foram melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, 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 ----------------------------  
– SEÇÃO DE FUTEBOL – Material desportivo para o campo de futebol, 
designadamente duas balizas de futebol “sete”, um par de redes para 
balizas e contrapesos de segurança, essencial para a participação das 
equipas de benjamins e traquinas no campeonato distrital, no valor de dois 
mil setecentos e quarenta e sete euros e sessenta e três cêntimos. -----  
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Retificação da deliberação de vinte e oito de janeiro de dois mil e catorze, 
onde consta “FUTEBOL JUVENIS – Seis mil euros. A ser pago 
mensalmente pelo período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois 
mil e treze. Apoio logístico em deslocações para jogos, a ser solicitado 
pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município.”, 
deverá constar: -----------------------------------------  
a) Escalão Traquinas – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo 
período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e treze. Apoio 
logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 
disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
b) Escalão Benjamins A – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo 
período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e treze. Apoio 
logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 
disponibilidade dos serviços. --------------------------------  
Mais se propõe a aprovação da minuta da adenda ao protocolo celebrado 
em catorze de fevereiro de dois mil e catorze. --------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR -----------------------  
– Passeio às esculturas de areia em Armação de Pera – Cedência de um 
autocarro, apoio logístico na deslocação a ser solicitado pela entidade e 
mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
– Festa da Rainha Santa Isabel – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 
euros, por noite, até ao limite de duas noites e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade 
dos serviços do Município.----------------------------------  
Mais se propõe a aprovação da minuta do protocolo. ---------------  
ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO VALE DA TELHA ---------------------  
– Seção 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.-----------------------   
– Festa anual – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros por noite, 
até ao limite de três noites e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento e mediante a disponibilidade dos serviços do 
Município. ---------------------------------------------  
Mais se propõe a aprovação da minuta do protocolo. ---------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR ----  
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– Campeonatos Regionais de Trauma e Salvamento e Desencarceramento, 
apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e 
mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
Mais se propõe a aprovação da minuta do protocolo. ---------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 
Clubes/Associações, 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. ----  
“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 candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação que estão 
espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa salientar que 
a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades que foram 
melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, 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:  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE------------------------------  
– Comemoração do quadragésimo aniversário do “25 de Abril” (organização 
de atividades desportivas, lúdicas, refeições e animação) – Subsidio no 
valor de dois mil e quinhentos euros para apoio. Apoio logístico a ser 
solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 
Município. ---------------------------------------------  
Mais se propõe a aprovação da minuta da Adenda ao Protocolo celebrado 
em catorze de fevereiro de dois mil e catorze. --------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 
Clubes/Associações, as transferências de verbas só serão feitas após a 
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comunicação da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 
Regulamento.” ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO DOIS – PROPOSTA PARA COORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO FOLAR – DOIS 
MIL E CATORZE: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
COORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO FOLAR – DOIS MIL E CATORZE --------------  
A Feira do Folar tem-se afirmado ano após ano como um certame 
essencial para a divulgação dos produtos de Aljezur, aproveitando uma 
altura do ano em que o Município de Aljezur acolhe inúmeros visitantes. -  
O Município de Aljezur tem em parceria com a Junta de Freguesia de 
Odeceixe criado as condições para que este evento seja cada vez maior e 
melhor divulgado, assim e de forma a enquadrar esta parceria proponho 
que seja aprovada a presente minuta de protocolo de forma a formalizar as 
obrigações e deveres das partes.” ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO – RUA DO BAIRRO NOVO, 
NÚMERO UM – ALJEZUR – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL: – No âmbito do 
teor constante na informação número catorze/CD barra dois mil e catorze, 
datada de vinte e seis de março, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar 
o valor da renda mensal, de acordo com o contratualmente estabelecido, 
para vinte e sete euros e quinze cêntimos, a vigorar a partir de um de 
junho de dois mil e catorze. ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ADOSINDA ISABEL GONÇALVES – CASA DOS CANTONEIROS C-
CINQUENTA E SETE – ROGIL – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL: – No âmbito do 
teor constante na informação número treze/CD barra dois mil e catorze, 
datada de vinte e seis de março, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar 
o valor da renda mensal, de acordo com o contratualmente estabelecido, 
para cento e sete euros e trinta cêntimos, a vigorar a partir de um de junho 
de dois mil e catorze. -------------------------------------  
TRÊS – URBANIZAÇÃO  --------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – BIOSPIR – PRODUTOS E SOLUÇÕES NATURAIS, LDA – LOTE 
NÚMERO NOVE, DA PRIMEIRA FASE – INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA Z.I.F. – 
ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na 
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informação número dezoito/PO barra dois mil e catorze, datada de vinte e 
dois de março, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar a caducidade da 
atribuição do lote número nove, da primeira fase, sito na Zona Industrial da 
Feiteirinha, ficando o mesmo disponível para futura atribuição. --------  
TRÊS PONTO DOIS – JOÃO PEDRO BERNARDINO – ATRIBUIÇÃO DE LOTE NA ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ATA DE NEGOCIAÇÃO: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ----  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL -------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – G.I.P – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – ADITAMENTO 
AO CONTRATO DE OBJETIVOS: – No âmbito do teor constante na informação 
número vinte e três/PO barra dois mil e catorze, datada de vinte e oito de 
março, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o terceiro aditamento ao 
Contrato de Objetivos estabelecidos com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, com vista à prorrogação da autorização de 
funcionamento do G.I.P – Gabinete de Inserção Profissional. ----------  
CINCO – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR 
RELATIVO AO ANO LETIVO DOIS MIL E TREZE – DOIS MIL E CATORZE: – No 
âmbito do teor constante na informação número dois/SA barra dois mil e 
catorze, datada de dezanove de março, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de Plano de transporte escolar dois mil e treze – dois mil e 
catorze, apresentada pela Senhora Vereadora Fátima Neto, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados ficam arquivados no 
respetivo processo. ---------------------------------------  
CINCO – DESPORTO ----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA DESENVOLVIMENTO DE 
ATIVIDADES DESPORTIVAS: – No âmbito do teor constante na informação 
número catorze/NB barra dois mil e catorze, datada de vinte de março, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do protocolo a 
estabelecer com a empresa Christian Silva – Sociedade Unipessoal, Lda, 
com vista ao desenvolvimento de atividades desportivas no Pavilhão 
Desportivo de Aljezur, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam apensos à presente ata. -----------------------  
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V – Proteção Civil 
 

UM – PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
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 treze horas e cinquenta, 
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, 

 
_____________________________ 

 


