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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 16/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  7 de junho de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.30 horas  

Aprovada em:  14 de junho 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 

Ana Maria Ferreira dos Santos  

António José Monteiro de Carvalho  
 

Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 

compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de seis de junho, a 

informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, devido a 

ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos termos dos 

art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará substituir pelo 

elemento seguinte na lista candidata do Partido Social Democrata, Ana 

Maria Ferreira dos Santos. 
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A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Maria do Carmo 

Candeias Ferreira.   
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas. 
 

 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou qualquer 

intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------  
 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois 

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

reunião ordinária de vinte e quatro de maio de dois mil e dezasseis. ----  

Não participou na aprovação da ata, a Senhora Vereadora Ana Santos, por 

não ter estado presente na referida reunião.----------------- 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de 

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

reunião extraordinária de dois de junho de dois mil e dezasseis. -------  

Não participou na aprovação da ata, a Senhora Vereadora Ana Santos, por 

não ter estado presente na referida reunião.----------------- 

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na quarta e na quinta Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, na quinta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na 

quinta, sexta e sétima Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e 

dezasseis.---------------------------------- 
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------------------------------  
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– MARIA MARGARIDA PACHECO ROCHA SOARES – Construção de habitação – 
Rua da Amoreira, número dezoito – Odeceixe – trinta e um de maio de dois 

mil e dezasseis -----------------------------------------  

– ALEXANDRA INGEBORG OSBELT – Alteração/legalização em habitação – 
Barradinha – Aljezur – trinta e um de maio de dois mil e dezasseis ------  

– OLINDA VIANA GASPAR CORREIA DA SILVA – Legalização/alterações em 

habitação – Praia de Odeceixe – Odeceixe – vinte cinco de maio de dois mil 

e dezasseis-------------------------------------- 

– ALEXEY PARSHIN – Construção de habitação – Fome Aguda - Odeceixe – 
dezasseis de maio de dois mil e dezasseis ----------------------  

– MARIA PEREIRA SILVA MACHADO VIANA – Alteração e Ampliação – 
Restauração e bebidas – Praia de Odeceixe – Odeceixe – dez de maio de 

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

-RUI OLIVEIRA MARREIROS – Alterações em habitação – Figueiras Bravas – 
Aljezur – dez de maio de dois mil e dezasseis---------------- 

- JORGE MIGUEL NOGUEIRA COSTA – Reconstrução e ampliação de  habitação 

– Carvalhal – Aljezur – quatro de Maio de dois mil e dezasseis----------

------------------------------------ 

- MARIA DO CARMO PEDRO ESTEVES GALLET – Alterações e ampliação em 

habitação – Carrascalinho – Aljezur – vinte sete de abril de dois mil e 

dezasseis---------------------------------------------- 
- GUILLAUME MICHEL LEBAS – Construção de habitação – Rua dos 

Pescadores, doze – Carrapateira – Bordeira – vinte sete de abril de dois mil 

e dezasseis-------------------------------------- 

- JOSÉ VICENTE HENRIQUE ESTEVAM – Alterações em habitação – Rua de 

Ferragudo – Carrapateira – Bordeira – vinte sete de abril de dois mil e 

dezasseis-------------------------------------------- 

- BERND SCHONSTEIN – Legalização/Alterações em habitação – Rua João 

Dias Mendes, trinta e seis – Aljezur - vinte sete de abril de dois mil e 

dezasseis-------------------------------------- 

- MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA JESUS – Reconstrução e ampliação – Turismo 

em espaço rural – Serranito – Aljezur – seis de abril de dois mil e dezasseis 

- DAVID JAMIE WHITFIELD – Construção de habitação – Travessa do Castelo – 
Bordeira - seis de abril de dois mil e dezasseis--------- 

- HENRIQUE MANUEL RAMOS HENRIQUES – Construção de habitação – 
Loteamento Alto da Barrada – quinze – Aljezur - seis de abril de dois mil e 

dezasseis------------------------------------------ 
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- NATHANIEL DAVID ESCUDERO-VAATSTRA – Alterações em habitação – 
Loteamento Alto da Barrada – quinze – Aljezur - seis de abril de dois mil e 

dezasseis------------------------------------------ 

- JOAQUIM DA COSTA RAMOS – Construção agrícola – Chabouco – Aljezur - um 

de abril de dois mil e dezasseis------------------------ 

- RECENTES E AUTÊNTICOS, HOTELARIA, LDA. – Construção de hotel – Lagoas – 
Rogil – trinta e um de março de dois mil e dezasseis---- 

- JORGE TOMÁS FERREIRA DOS SANTOS – Demolição e nova construção – 
Habitação – Aldeia Velha – Aljezur – vinte e três de fevereiro de dois mil e 

dezasseis------------------------------------------ 

- HANS MARTIN VETTER – Alteração de utilização - Habitação – Monte Velho 

– Aljezur – vinte e três de fevereiro de dois mil e dezasseis-- 

- PEDRO MIGUEL VIDIGAL – Alterações - Habitação – Largo das Festas – 
Carrapateira – Bordeira - dezoito de fevereiro de dois mil e dezasseis----

------------------------------------------ 

- HARALD RUDOLF REINHOLD HOTZEL – Alteração e legalização - Habitação – 
Montes Galegos – Aljezur - dois de fevereiro de dois mil e dezasseis----

---------------------------------------- 

- EDGAR DOS SANTOS CAMPOS – Reconstrução e ampliação - Habitação – 
Vale da Murta – Rogil - dois de fevereiro de dois mil e dezasseis- 

- GEVENTOS, LDA. – Remodelação e ampliação - Habitação – Turismo Rural 

– Hortas do Rio – Carrapateira – Bordeira – vinte e dois de janeiro de dois 

mil e dezasseis------------------------------ 

- HELDER EMANUEL ROSADO TOMÉ – Alterações – Empreendimento Turístico 

em Espaço Rural – Arrifana – Aljezur – vinte e dois de janeiro de dois mil e 

dezasseis------------------------------ 

- JOSÉ ANTÓNIO AFONSO – Construção de habitação e comércio – Rua 25 de 

Abril - Odeceixe – quatro de janeiro de dois mil e dezasseis- 

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – POLIS LITORAL SUDOESTE – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA : – Foi apresentado o email, datado de 

vinte sete de maio do corrente ano, enviando proposta de Minuta de 

Protocolo  de Cooperação Técnica e Financeira da Equipa Central,  no 
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âmbito das Sociedades Polis Litoral, para aprovação. A Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta de minuta, a qual depois de rubricada 

fica apensa à presente ata. -------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – POLIS LITORAL SUDOESTE – RELATÓRIO E CONTAS 

DE 2015 E RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO 2015: – Foi apresentado o 

ofício datado de vinte e quatro de maio do corrente ano, enviando Relatório 

e Contas referente ao ano de dois mil e quinze e Relatório do Governo 

Societário dois mil e quinze.--------- 

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

- 
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO – ENVIO DE 

MOÇÃO APRESENTADA PELA BANCADA DA CDU, SOBRE O 1º. DE MAIO DIA 

INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES: – Foi apresentado o email datado de 

vinte e três de maio do corrente ano, enviando cópia da Moção 

apresentada pela bancada da CDU, sobre o Dia Internacional do 

Trabalhador, celebrado no dia um de maio.-------------------- 

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O 

CIDADÃO INCLUSO – PEDIDO DE SUBSÍDIO ANUAL: – Foi apresentado o ofício 

número cento e vinte e oito, datado de dezanove de maio do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com o 

transportes dos utentes. A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

subsídio solicitado, no valor de três mil euros, para o ano de dois mil e 

dezasseis.------------------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DA 

APLICAÇÃO DA LEI NÚMERO SESSENTA E OITO BARRA DOIS MIL E CATORZE, DE 

VINTE E NOVE DE AGOSTO E DA PORTARIA NÚMERO TREZENTOS E ONZE 

BARRA DOIS MIL E QUINZE, DE VINTE E OITO DE SETEMBRO: – Foi apresentado 

o email datado de dezoito de maio do corrente ano, enviando cópia da 

pergunta formulada ao governo sobre as consequências da aplicação da 

Lei número sessenta e oito barra dois mil e catorze, de vinte e nove de 

agosto e da Portaria número trezentos e onze barra dois mil e quinze, de 

vinte e oito de setembro. Tomado conhecimento. ------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – RESPOSTA DO GOVERNO À PERGUNTA SOBRE AS NOVAS 

INSTALAÇÕES DO POSTO TERRITORIAL DA GNR DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o email  datado de vinte e três de maio do corrente ano, 
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enviando cópia da pergunta formulada ao Governo sobre as novas 

instalações para o Posto Territorial da GNR de Aljezur. Tomado 

conhecimento.------------------------------------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – NERA – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DO 

ALGARVE – ESTÁGIOS – CURSO DE APRENDIZAGEM DE TÉCNICO/A DE 

MULTIMÉDIA: – Foi apresentado o email datado de vinte e dois de maio do 

corrente ano, informando que se encontra a decorrer o Curso de 

Aprendizagem de Técnico/a de Multimédia e convidando o Município a 

acolher um formando para realização do estágio. A Câmara deliberou, por 

unanimidade, informar que não pode aceitar nenhum estagiário, uma vez 

que não tem essa valência.----------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO 

RURAL E PESCAS – PORTARIA NÚMERO CATORZE BARRA DOIS MIL E CATORZE, 

DE VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO – PESCA LÚDICA: – Foi apresentado o ofício 

número quinhentos e quarenta e quatro, datado de vinte e três de maio do 

corrente ano, enviando esclarecimentos relativamente à atividade de pesca 

lúdica nas áreas de protecção parcial do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina. Tomado conhecimento.---------------

-------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – FUROS 

DE CAPTAÇÃO – PERDIGÃO - ROGIL: – Foi apresentado o ofício número mil 

setecentos e oito, datado de um de junho do corrente ano, enviando 

informação relativa  a pesquisas de águas subterrâneas para captação de 

água para rega agrícola, em Perdigão, freguesia de Rogil, concelho de 

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

À LISTA INDICATIVA DE PORTUGAL AO PATRIMONIO MUNDIAL DOS “LUGARES 
DE GLOBALIZAÇÃO” – RECEBEU ACEITAÇÃO DA COMISSÃO NACIONAL DA 

UNESCO: – Foi apresentado o email datado de trinta e um de maio do 

corrente ano, informando que foi aceite pela Comissão Nacional da 

UNESCO, a candidatura à lista indicativa de Portugal ao Património 

Mundial dos “Lugares de Globalização”.--------------- 

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

- 

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

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – 
MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado 
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de nove de maio do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao passado mês de abril, ao abrigo do Acordo de 

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

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

seiscentos e vinte e cinco, datada de dezoito de maio do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – 
MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS: Foi apresentado o email datado de 

seis de maio do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao passado mês de abril, ao abrigo do Acordo de 

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

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

seiscentos e sessenta e um, datada de dezanove de maio do corrente ano, 

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 DIA SEIS DE JUNHO DE 

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

dia seis de junho de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

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

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

Ambiente 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – IZABELA KAROLINA SADOWSKA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE, DE UM PRÉDIO SITO EM MOINHO NOVO E CERCA DOS 

POMARES – ALJEZUR : – Foi apresentado o requerimento de Anabela Amaro 

Galvanito que, na qualidade de representante de Izabela Karolina 

Sadowska e José Vaz Perez, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo 

parecer para a constituição de compropriedade de um prédio misto sito em 

Moinho Novo e Cerca dos Pomares, freguesia e concelho de Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo duzentos, da Seção AS e a 

parte urbana sob o artigo nove mil duzentos e noventa, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número três mil 

duzentos e noventa e seis, ficando o mesmo a pertencer, aos dois 

adquirentes em comum e partes iguais. ------------------- 
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Face ao parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, 

datado de dezanove de maio do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  
UM PONTO DOIS – INSTALAÇÃO DE APOIO À URBANIZAÇÃO ARRIFAMAR, NA POSSE 

DA SOCIEDADE IMOBILIÁRIA “PEDRA D`AGULHA”: – Foi apresentado o parecer 

do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, datado de trinta 

e um de maio do corrente ano, relativo à instalação de apoio à 

Urbanização Arrifamar. A Câmara deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com o parecer jurídico do advogado do Município Doutor 

José Mendes de Morais, comunicar à Imobiliária Pedra D´Agulha, empresa 

na posse da instalação de apoio à Urbanização Arrifamar, bem como a 

Álvaro Manuel da Silva Dias Mendes a quem foi autorizado a construção 

da referida infraestrutura/receção de apoio à Urbanização Arrifamar, em 

vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco, a título 

provisório, a demolição imediata da estrutura fixando-se o prazo de 

noventa dias para o efeito. Mais foi deliberado dar conhecimento do 

presente parecer do Advogado da Autarquia à Imobiliária Pedra d´Agulha e 

ao senhor Álvaro Manuel da Silva Dias Mendes.-------------------

-------------------- 

UM PONTO TRÊS – HEIKKI TAPANI KARJALAINEN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA LEGALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E PISCINA, EM BEMPARECE, 

FREGUESIA DE ALJEZUR : – No seguimento da deliberação de vinte sete de 

maio de dois mil e quinze, foi apresentado o requerimento de Heikki  

Tapani Karjalainen, na qualidade de proprietário de um prédio misto sito 

em Bemparece, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz 

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

sob o artigo oitocentos e noventa e quatro, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e noventa e dois, 

relativa ao pedido de informação prévia quanto à possibilidade de levar a 

efeito a legalização da construção de uma garagem, piscina e anexos, 

sitos no local acima identificado, solicitando  a reapreciação do processo.- 

No âmbito do teor constante na informação número noventa e dois/FR 

barra dois mil e dezasseis, datada de vinte e três de maio, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e ao parecer desfavorável do 

ICNF (ofício número vinte e sete mil seiscentos e noventa e sete barra dois 
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mil e dezasseis/DCNF-ALG/DLAP), a Câmara deliberou, por unanimidade,  

manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. ---------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------   
 

 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
UM PONTO UM – JOSÉ QUADROS FERREIRA GOMES – RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL SITO NO BAIRRO CAR, NÚMERO CATORZE - 

ALJEZUR: – Foi presente a carta com registo de entrada número mil e vinte 

e três, de vinte e três de abril de dois mil e treze, a justificar a não 

utilização do imóvel assim como a comunicar o interesse na aquisição do 

imóvel para sua residência própria e permanente. A Câmara, com base na 

informação número três mil setecentos e cinquenta e um, de vinte e quatro 

de maio de dois mil e dezasseis, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, deliberou, por unanimidade, proceder à 

resolução do contrato de arrendamento, notificando o arrendatário para 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------   
DOIS – AÇÃO SOCIAL --------------------------------------  

DOIS PONTO UM – MANUEL MARIA – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CARTÃO SOCIAL: – 
Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão Social do Município 

de Aljezur, referente ao munícipe Manuel Maria.---No âmbito do teor 

constante na informação número três mil seiscentos e noventa e seis, 

datada de vinte de maio do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

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

o Cartão Social do Município de Aljezur, atribuído ao munícipe Manuel 

Maria. ------------------- 
DOIS PONTO DOIS – IGREJA EVANGÉLICA DE ALJEZUR – ENCONTRO “ALIMENTAÇÃO 
VEGETARIANA EM IDADE ESCOLAR” – PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentado o 

email datado de três de junho do corrente ano, informando que irá 

decorrer, nas instalações da Igreja Evangélica de Aljezur, um Encontro 

sobre “Alimentação Vegetariana em Idade Escolar”, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro, para fazer face a despesas com a 

realização do referido encontro.------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio solicitado no 

montante de seiscentos e quarenta e cinco euros, para a realização do 

encontro.---------------------------------------------- 
TRÊS – TEMPOS LIVRES --------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – MEGA FÉRIAS/DOIS MIL E DEZASSEIS: – Pelo Senhor Vereador 

António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  

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

MEGA FÉRIAS/DOIS MIL E DEZASSEIS. -----------------------------  

À imagem de anos anteriores, propõe-se que o Município de Aljezur leve a 

cabo uma iniciativa de ocupação ativa dos jovens com residência no 

concelho de Aljezur, durante o período de interrupção letiva de verão, este 

ano com a designação de «Mega Férias».----- 

Considerando o facto de as aulas terminarem a nove de junho e que as 

mesmas só serão retomadas em setembro;------------------- 

Considerando que grande parte dos Encarregados de Educação das 

crianças que frequentam este programa, sentem maior dificuldade na 

organização da ocupação do tempo de férias, no período de Julho e 

Agosto.----------------------------------------------- 

Considerando ainda que grande parte dos encarregados de educação se 

encontra ainda a trabalhar no decorrer destes meses.------------- 

Conscientes destas dificuldades, propõem-se que as atividades do 

programa «Mega Férias» decorram no período compreendido entre quatro 

de julho e doze de agosto, repartido por três quinzenas:------ 

PRIMEIRA QUINZENA – quatro a quinze de julho:---------------- 

SEGUNDA QUINZENA – dezoito a vinte e nove de julho:---------- 

TERCEIRA QUINZENA – um a doze de agosto.----------------- 

As atividades desenvolvem-se de segunda a sexta-feira, em períodos 

distintos:----------------------------------------------  

PRIMEIRO PERÍODO – Entre as nove horas e as treze horas.------   

SEGUNDO PERÍODO – Entre as catorze horas e as dezoito horas.--- 

PÚBLICO-ALVO: Crianças/jovens dos seis aos quinze anos inclusive;-- 

ATIVIDADES PREVISTAS: Praia, atividades lúdicas, atividades de 

sensibilização, atividades desportivas no pavilhão municipal, nas Piscinas 

Municipais, na praia e no campo de futebol municipal, desportos de 

natureza, cinema, atividades radicais, intercâmbios, atividades culturais, 

artísticas e de trocas de experiências.-------------------------  
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À semelhança do ano anterior e tendo como base a fundamentação 

económico-financeira que sustentou os mesmos, proponho que o preço a 

ser pago por participante num dos períodos, manhã ou tarde, por um tempo 

máximo consecutivo de quinze dias de trinta euros, ou seja, três euros 

diários por cada criança. Ou, de cinquenta euros, ou seja, cinco euros 

diários, por período de um dia incluindo neste caso o almoço, por um 

tempo máximo consecutivo de quinze dias por cada criança.----------

-------------------------------------  

A inscrição será diária e por período (manhã, tarde ou dia), podendo no ato 

da inscrição definir numero de dias e períodos, será dada preferência às 

inscrições para os dois períodos diários e limitadas a um máximo de 90 

participantes por quinzena.---------------------- 

Propõem-se ainda que no caso da inscrição num igual formato de 

participação das férias desportivas de mais de uma criança do mesmo 

agregado familiar, uma redução do preço em cinco euros, para inscrições 

além da primeira, por quinzena.----------------------  

A inscrição incluirá ainda em ambos os casos os seguintes itens:----  

– Seguro de acidentes pessoal;------------------------------ 

– Transporte diário desde os locais de recolha no concelho, para o 

Complexo Desportivo Municipal e regresso, bem como para os locais das 

atividades;------------------------------------------ 

- Duas t-shirts e um boné (entregue uma única vez a quando da primeira 

inscrição);--------------------------------------- 

– Material a utilizar nas atividades;--------------------------- 

Proponho ainda que a inscrição seja gratuita para as crianças de famílias 

abrangidas pelo RSI.”------------------------------- 

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

ficando em anexo à presente ata o respetivo estudo económico.----- --  

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.------- 
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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, Maria do Carmo Candeias Ferreira, Técnica Superior, a redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------  

 

 

     

 
O Presidente, 
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_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 
 


