
 

 

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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 01/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  05 de janeiro de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  10.50 horas  

Aprovada em:  12 de janeiro de 2016 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

António José Monteiro de Carvalho  
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  
 

 
 

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. 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Vereador Vítor Manuel da Encarnação Vicente, não pode estar presente na 

reunião por motivos profissionais, deliberou por unanimidade, considerar 

justificada a sua falta. -------------------------------------  

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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois 

de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião ordinária de vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze. -----  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois 

de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião extraordinária de trinta de dezembro de dois mil e quinze. ------  

Não participou na aprovação da ata, a Senhora Vereadora Maria de Fátima 

Gomes Abreu Neto da Silva, por não ter estado presente na referida 

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

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

– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número cento e um barra dois mil 

e quinze, publicada no Diário da República número duzentos e cinquenta, 

Série I, de vinte e três de dezembro, da Presidência do Conselho de 

Ministros, que aprova o Programa Escolhas (dois mil e dezasseis – dois mil 

e dezoito). ---------------------------------------------  
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LEI número duzentos e cinquenta e nove-A barra dois mil e quinze, 

publicado no Diário da República número duzentos e cinquenta e quatro, II 

Suplemento, de trinta de dezembro, da Assembleia da República, sobre a 

extinção da redução remuneratória na Administração Pública. ---------  

DECRETO-LEI número duzentos e cinquenta e três barra dois mil e quinze, 

publicado no Diário da República número duzentos e cinquenta e quatro, 

Série I, de trinta de dezembro, do Ministério das Finanças, que estabelece 

o regime de execução orçamental duodecimal entre um de janeiro de dois 

mil e dezasseis e a entrada em vigor da Lei do Orçamento de Estado para 

dois mil e dezasseis. -------------------------------------  

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 

– ENVIO DE ATAS NOVE E DEZ DO CONSELHO INTERMUNICIPAL: – Foi 

apresentado o email datado de dezassete de dezembro de dois mil e 

quinze, enviando cópia das atas número nove e número dez, do Conselho 

Intermunicipal da AMAL. -----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – MUNICÍPIO DE FARO – ENVIO DE CÓPIA DE 

PROPOSTA SOBRE SUSPENSÃO DAS DEMOLIÇÕES NA RIA FORMOSA: – Foi 

apresentado o ofício número treze mil quinhentos e vinte e sete, datado de 

quinze de dezembro de dois mil e quinze, enviando cópia de proposta 

intitulada “Suspensão das Demolições na Ria Formosa”. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o 

ofício número oitenta e oito, datado de dezoito de dezembro de dois mil e 

quinze, informando que, em sessão realizada no dia quinze do passado 

mês de dezembro, foi aprovada a autorização prévia para celebração de 

compromissos plurianuais para o ano de dois mil e dezasseis.---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DE MOÇÃO SOBRE A EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR E LITORAL ADJACENTE: – Foi apresentado o ofício 

número cento e um, datado de dezoito de dezembro de dois mil e quinze, 

enviando cópia de moção aprovada em sessão realizada no dia quinze do 
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passado mês de dezembro, intitulada “Exploração de Hidrocarbonetos no 

Município de Aljezur e Litoral Adjacente”. -----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA TERCEIRA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número oitenta e sete, datado de dezoito de dezembro de dois mil e 

quinze, informando que, em sessão realizada no dia quinze do passado 

mês de dezembro, foi aprovada a terceira Adenda ao Contrato de 

Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Rogil. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO, ORÇAMENTO, 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS E ATUALIZAÇÃO DAS 

TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E 

LICENÇAS: – Foi apresentado o ofício número oitenta e seis, datado de 

dezoito de dezembro de dois mil e quinze, informando que, em sessão 

realizada no dia quinze do passado mês de dezembro, foi aprovada a 

proposta das Grandes Opções do Plano, o Orçamento, o Mapa de Pessoal 

para o ano de dois mil e dezasseis e a Atualização das Taxas previstas no 

Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças. ----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DE MOÇÃO ACERCA DA MODERNIZAÇÃO DO BLOCO DE REGA XIV – 
PERÍMETRO DE REGA DO MIRA: – Foi apresentado o ofício número cento e 

trinta e cinco, datado de dezoito de dezembro de dois mil e quinze, 

enviando cópia de moção aprovada em sessão realizada no dia quinze do 

passado mês de dezembro, intitulada “Perímetro de Rega do Mira – 
Modernização do Bloco de Rega XIV”. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO ACERCA DA ADESÃO DO CONCELHO DE 

ALJEZUR À ROTA DO PETISCO: – Foi apresentado o ofício número cento e 

setenta e nove, datado de dezoito de dezembro de dois mil e quinze, 

enviando recomendação acerca da Adesão do Concelho de Aljezur à Rota 

do Petisco. --------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DE MOÇÃO EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE NO 

ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número cento e setenta, datado de 

dezoito de dezembro de dois mil e quinze, enviando cópia de moção 

aprovada em sessão realizada no dia quinze do passado mês de 

dezembro, intitulada “Em defesa do Serviço nacional de Saúde no 

Algarve”. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE – BOLSA DE 

TURISMO DE LISBOA/DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado e email datado 

de dezassete de dezembro de dois mil e quinze, enviando informação 

acerca da próxima edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorrerá 

de dois a seis de março de dois mil e dezasseis, na FIL, em Lisboa. ----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SA – TARIFÁRIO E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS PARA O 

ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

três de dezembro de dois mil e quinze, informando do novo Tarifário bem 

como da Taxa de Gestão de Resíduos para o ano de dois mil e dezasseis.  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – 
AGRADECIMENTO PELA COLABORAÇÃO AO PROGRAMA DIVAM DOIS MIL E 

QUINZE: – Foi apresentado o email datado de dezoito de dezembro de dois 

mil e quinze, procedendo ao agradecimento daquela entidade pela 

colaboração prestada aquando da realização do Programa DiVaM dois mil 

e quinze. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – MARIA HELENA CARVALHO M. ALMEIDA SEQUEIRA 

– DIREITO DE PREFERÊNCIA – PRÉDIO SITO NA RUA S. JOÃO DE DEUS, EM 

ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento datado de dezasseis de 

dezembro de dois mil e quinze, em que Maria Helena Carvalho M. Almeida 

Sequeira vem manifestar a intenção de venda de um prédio urbano, de sua 

propriedade, sito na Rua S. João de Deus, em Aljezur, pelo valor de trinta 

mil euros. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à interessada que não 

está interessada na aquisição do referido prédio. ------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – MINISTÉRIO DAS FINANÇAS – ATUAÇÃO NA 

TERCEIRA SESSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE VINTE E NOVE DE DEZEMBRO DE 
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DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o Despacho com a entrada número 

dez mil duzentos e seis, datada de trinta de dezembro de dois mil e quinze, 

informando que pautará a sua atuação na terceira sessão da Assembleia 

Geral, a realizar em vinte e nove de dezembro de dois mil e quinze, sob o 

mandato de deliberar sobre a alteração do prazo de duração da Polis 

Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A, para trinta e um de dezembro 

de dois mil e dezasseis. -----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

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

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

DE NOVEMBRO: – Foi apresentado o email datado de dois de dezembro de 

dois mil e quinze, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao mês de novembro do ano em curso, ao abrigo do 

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

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

setecentos e trinta e sete, datada de vinte e oito de dezembro de dois mil e 

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

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

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO QUATRO DE JANEIRO DE 

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

dia quatro de janeiro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

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

DOIS PONTO DOIS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: – Pelo Senhor Presidente 

da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  

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

CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MANEIO – ANO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ---------  

Nos termos do artigo segundo, do Regulamento dos Fundos de Maneio da 

Câmara Municipal de Aljezur, os Fundos de Maneio são constituídos, 

anualmente, por deliberação do Órgão Executivo. -----------------  

Assim, no âmbito da alteração ao Regulamento ora aprovado, propõe-se 

que sejam constituídos quatro Fundos de Maneio nas importâncias que 

para cada um se indica: -----------------------------------  

UM – Órgão Executivo, a cargo do vice-presidente da câmara, José Manuel 

Lucas Gonçalves – mil euros; --------------------------------  
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DOIS – Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a cargo do diretor de 

departamento técnico de obras e urbanismo, João Manuel Beles Carreiro – 
mil duzentos e cinquenta euros; ------------------------------  

TRÊS – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a cargo do chefe de 

divisão José da Silva Gregório – duzentos euros; ------------------  

QUATRO – Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a cargo 

do chefe de divisão Paulo Fragoso de Oliveira – setecentos e cinquenta 

euros.” -----------------------------------------------  

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

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  

UM PONTO UM – EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 

NA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – SALAS DO PRIMEIRO CICLO – PEDIDO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA: – No 

âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

oitenta e oito, datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, do 

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

unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e consequente 

restituição da quantia no valor de cento e cinquenta e três euros e seis 

cêntimos, em dinheiro, no prazo de trinta dias. --------------------  
UM PONTO DOIS – EMPREITADA DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

PARA EXPOSIÇÃO DE PENDÕES EM ODECEIXE, IGREJA NOVA E CARRAPATEIRA 

– PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, 

LDA: – No âmbito do teor constante na informação número seis mil 

setecentos e setenta e três, datada de vinte e nove de dezembro do 

corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e 

consequente restituição da quantia no valor de cento e dezassete euros, 

em dinheiro, no prazo de trinta dias. ---------------------------  
DOIS – AMBIENTE -----------------------------------------  

DOIS PONTO UM – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS – 
PARECER SOBRE PROJETO DE REARBORIZAÇÃO EM MARIA VINAGRE E PEGÕES 

– OURIFLORESTAL, LDA: – Foi apresentado o email do Instituto da 

Conservação da Natureza e Florestas, datado de catorze de dezembro de 

dois mil e quinze, em que solicitam parecer relativamente ao projeto de 

rearborização, requerido pela empresa Ouriflorestal – Plantação e 

Conservação de Florestas, Lda, para os prédios rústicos situados em maria 
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Vinagre e Pegões, inscritos na matriz predial rústica sob o artigo trinta e 

quatro e sob o artigo trinta e cinco, da freguesia de Odeceixe e Município 

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

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

cinquenta e oito, datada de vinte e nove de dezembro, do Departamento 

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

comunicar que o pedido deverá ser sujeito a parecer por parte da 

Comissão Regional da RAN, nos termos do disposto no número um, do 

artigo vinte e três, do Decreto-Lei número setenta e três barra dois mil e 

nove. ------------------------------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESPORTO ------------------------------------------  
UM PONTO UM – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESPORTO PARA O 

PAVILHÃO DESPORTIVO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

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

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 dez horas e cinquenta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  
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O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 
 

 
 
 


