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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 08/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  11 de abril de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  11.55 horas  

APROVADA EM:  26 de abril de 2017 
 

   
 

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 78º, 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 oito de abril, 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 pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório, coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
 

   
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do Município  

 ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------------------------  

1.1 -Aprovação de atas: -----------------------------------  

1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 28 de março; ------------------  
 

1.2. INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------------  

1.3. LUTO MUNICIPAL – 3 dias a partir de 24 de março, em memória e 

homenagem do Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, Senhor 

João Paulo da Encarnação dos Santos – Despacho – Ratificação; -------  
 

1.4. LEGISLAÇÃO; ----------------------------------------  
 

1.5. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  

1.5.1 - Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza – Plano de Pormenor do Vale da Telha - Quadro 

de referência para a definição de densidades construtivas; -----------  

1.5.2 - Cooperativa de Pesca de Setúbal, Sesimbra e Sines – Perfuração 

para a  captura de petróleo na área da Costa Vicentina – Comunicação ao 

Senhor Secretário de Estado das Pescas; -----------------------  

1.5.3 - Terras do Infante – Associação de Municípios – Prospeção de 

Hidrocarbonetos no Algarve – Moção; --------------------------  
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1.5.4 - Grupo Desportivo Odeceixense – Novos Corpos Gerentes; ------  

1.5.5 - Região de Turismo do Algarve – BTL 2017 – Agradecimento; -----  

1.5.6 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Abolição das 

portagens na Via do Infante; --------------------------------  

1.5.7 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – 
Universalização de educação pré-escolar a partir dos três anos de idade;  

1.5.8 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Carência de 

médicos dermatologistas no Centro Hospitalar do Algarve; -----------  

1.5.9 - Casa da Criança do Rogil – Mapa dos serviços prestados no âmbito 

do programa “Especialmente” – Fevereiro – 2017; ------------------  

1.5.10 - Casa da Criança do Rogil – Devolução do espaço na Rua João 

Dias Mendes – Programa “Especialmente”; ----------------------  

1.5.11 - Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao 

Protocolo para pagamento do empréstimo bancário da ULDM – mês de 

abril; -------------------------------------------------  

1.5.12 - Prosandart – Organização de Eventos Culturais – Proposta de 

parceria – FIESA 2017; ------------------------------------  

1.6 - Aquisição em posse plena do Lote 25 – 2ª Fase – Loteamento dos 

Malhadais – Odeceixe – José Francisco Duarte; -------------------  

1.7 – Protocolo de Segurança e Vigilância nas Praias/2017 – Proposta; ---  

1.8 – Comemorações do 25 de Abril – Proposta; -------------------  
 

1.9. ÁGUA E SANEAMENTO: ----------------------------------  

1.9.1 - Maria Augusta Esteves Rodrigues Alves – Rotura no sistema de 

abastecimento de água; ------------------------------------  
 

1.10. CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------------  

Relação mensal dos contratos de aquisição de serviços celebrados ao 

abrigo do artº 49º, da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro – mês de março 

de 2017; ----------------------------------------------  
 

2. GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  

2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 10 de abril de 2017; --------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  
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1.1 - José Pinheiro Gonçalves – Pedido de informação – Aquisição de uma 

área integrada num arruamento público localizado na Carrapateira – 
Bordeira; ----------------------------------------------  

1.2 - Fernando José Rodrigues Rolo Duarte – Classificação de imóvel de 

interesse municipal; --------------------------------------  
 

2. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------  

2.1 - Empreitada de Execução do Jardim Urbano de Aljezur – Joaquim 

Sequeira Vieira – urbanizações e Construções, Lda. – Pedido de 

prorrogação do prazo de execução; ---------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  

1.1 - PROTEL VIDA ATIVA 2017 – segunda fase de candidaturas; ------  
 

2. CULTURA --------------------------------------------  

2.1 - Lavrar o Mar – As Artes do Sudoeste Alentejano, no alto da Serra e 

na Costa Vicentina – 2016/2017; ------------------------------  

2.2 - Tertúlia – Associação Sócio Cultural de Aljezur – Candidatura ao 

Programa 365 Algarve, intitulada “Percursos Sensíveis ao Encontro das 

Artes na Paisagem da Costa Vicentina” – Declaração - Ratificação; -----  

2.3 - Academia de Música de Lagos – Candidatura ao Programa 365 

Algarve; ----------------------------------------------  

2.4 - Associação de Guitarras do Algarve – Candidatura ao Programa 365 

Algarve – Projeto “Sonoridade Intemporal – Compositores Algarvios” – 
Declaração – Ratificação; -----------------------------------  
 

3. EDUCAÇÃO -------------------------------------------  

3.1 - Prémio de Mérito Escolar 2016/2017 – Proposta; ---------------  
 

4. ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------  

4.1 - Portimão Surf Clube – Candidatura. -----------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------  
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
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ORDEM DO DIA 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

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

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e oito de março 

de dois mil e dezassete. -----------------------------------  
 

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

A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na quarta Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

quarta Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na quarta 

Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e dezassete. ----------  
 

UM PONTO TRÊS – LUTO MUNICIPAL – TRÊS DIAS A PARTIR DE VINTE E QUATRO DE 

MARÇO, EM MEMÓRIA E HOMENAGEM DO PRESIDENTE DA JUNTA DE 

FREGUESIA DE BORDEIRA, SENHOR JOÃO PAULO DA ENCARNAÇÃO DOS 

SANTOS – DESPACHO – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e 

três de março do ano em curso, o qual determinou o Luto Municipal, 

durante três dias, a partir de vinte e quatro de março transato, em memória 

e homenagem ao Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, Senhor 

João Paulo da Encarnação dos Santos. -------------------------  
 

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

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

DECRETO-LEI número vinte e cinco barra dois mil e dezassete, de três de 

março, que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado 

para dois mil e dezassete. ----------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta e quatro barra 

dois mil e dezassete, publicada no Diário da República número sessenta 

barra dois mil e dezassete, Série I, de vinte e quatro de março, da 

Presidência do Conselho de Ministros, que aprova o modelo de avaliação 

prévia de impacto legislativo. --------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta e oito-D barra 

dois mil e dezassete, publicada no Diário da República número sessenta e 

cinco barra dois mil e dezassete, Série I – Primeiro Suplemento, de trinta e 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106654347/details/maximized?serie=I&day=2017-03-24&date=2017-03-01
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um de março, da  Presidência do Conselho de Ministros, que aprova as 

linhas orientadoras para o Plano Nacional de Leitura dois mil e vinte e 

sete. -------------------------------------------------  

PORTARIA número cento e vinte e oito barra dois mil e dezassete, publicada 

no Diário da República número sessenta e oito, Série I, de cinco de abril, 

do Ministério das Finanças, que estabelece a estratégia de disseminação e 

implementação do SNC-AP. --------------------------------  

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número nove barra dois mil e dezassete, 

publicada no Diário da República número sessenta e nove, Série I, de seis 

de abril, da Assembleia da República, que publica retifica a Resolução da 

Assembleia da República número quarenta e oito barra dois mil e 

dezassete, de vinte de março - «Recomenda ao Governo que, em 

articulação com as regiões autónomas e os municípios, proceda ao 

levantamento das necessidades de realojamento e proteção social em 

matéria de habitação, a nível nacional, avalie a execução do Programa 

Especial de Realojamento e crie um novo programa nacional de 

realojamento que garanta o efetivo acesso ao direito à habitação». -----  

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número onze barra dois mil e dezassete, 

publicada no Diário da República número setenta, Série I, de sete de abril, 

da Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-Geral, que publica 

retifica a Declaração de Retificação número nove barra dois mil e 

dezassete, publicada no Diário da República número sessenta e nove, 

Série I, de seis de abril, da Assembleia da República, que retifica 

o Decreto-Lei número vinte e cinco barra dois mil e dezassete, de três de 

março, do Ministério das Finanças, que estabelece as normas de execução 

do Orçamento do Estado para dois mil e dezassete. ----------------  
 

UM PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – SECRETARIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – PLANO DE PORMENOR DO 

VALE DA TELHA - QUADRO DE REFERÊNCIA PARA A DEFINIÇÃO DE 

DENSIDADES CONSTRUTIVAS: – Foi apresentado o ofício número quinhentos 

e trinta, datado de trinta e um de março do corrente ano, enviando 

informação relativa ao Plano de Pormenor do Vale da Telha - Quadro de 

Referência para a definição de densidades construtivas. -------------  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106630889/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106630889/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106630889/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106825051/details/maximized?serie=I&day=2017-04-06&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106549661/details/normal?l=1
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar cópia 

da comunicação remetida pela Secretaria de Estado do Ordenamento do 

Território e da Conservação da Natureza ao segundo outorgante do 

Contrato de Planeamento do PP do Vale da Telha. -----------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – COOPERATIVA DE PESCA DE SETÚBAL, SESIMBRA E 

SINES – PERFURAÇÃO PARA A CAPTURA DE PETRÓLEO NA ÁREA DA COSTA 

VICENTINA – COMUNICAÇÃO AO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DAS PESCAS: 

– Foi apresentado o email datado de vinte e dois de março do corrente ano, 

enviando informação relativa à Comunicação ao Senhor Secretário de 

Estado das Pescas, sobre a perfuração para a captura de petróleo na área 

da Costa Vicentina. --------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS – 
PROSPEÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO ALGARVE – MOÇÃO: – Foi apresentado 

o email datado de vinte e dois de março do corrente ano, enviando cópia 

de moção sobre a Prospeção de Hidrocarbonetos no Algarve, aprovada em 

Conselho Diretivo daquela Associação. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – NOVOS 

CORPOS GERENTES: – Foi apresentada a carta datada de vinte e dois de 

março do corrente ano, procedendo à apresentação dos novos Corpos 

Gerentes daquela coletividade, que tomaram posse no dia onze do 

passado mês de março.------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO CINCO – REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE – BTL DOIS MIL E 

DEZASSETE – AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

três de março do corrente ano, transmitindo o agradecimento da Região de 

Turismo do Algarve pela participação do Município de Aljezur na maior 

feira de turismo do país, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – ABOLIÇÃO DAS PORTAGENS NA VIA DO INFANTE: – Foi 

apresentado o email datado de trinta e um de março do corrente ano, 

enviando cópia de Projeto de Resolução intitulado “Pela abolição das 
portagens na Via do Infante”. --------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO SETE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – UNIVERSALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR A PARTIR DOS 
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TRÊS ANOS DE IDADE: – Foi apresentado o email datado de vinte e sete de 

março do corrente ano, enviando cópia de Projeto de Resolução que 

propõe a universalização de educação pré-escolar a partir dos três anos 

de idade. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO OITO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – CARÊNCIA DE MÉDICOS DERMATOLOGISTAS NO CENTRO 

HOSPITALAR DO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de vinte e oito 

de março do corrente ano, enviando cópia de Pergunta e resposta do 

Governo à pergunta colocada pelo Deputado Paulo Sá, sobre a “Profunda 

carência de médicos dermatologistas no Centro Hospitalar do Algarve”. --  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO NOVE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – MAPA DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA “ESPECIALMENTE” – FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o ofício número vinte e um, 

datado de um de fevereiro do corrente ano, enviando mapa referente aos 

serviços prestados no âmbito do programa “Especialmente”, durante o mês 

de fevereiro de dois mil e dezassete. --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança 

do Rogil o valor de mil quatrocentos e setenta e oito euros e trinta e oito 

cêntimos, de acordo com a informação número dois mil quinhentos e vinte 

e dois, datada de trinta de março, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento – Serviço de Ação Social. ---------------  
UM PONTO CINCO PONTO DEZ – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – DEVOLUÇÃO DO 

ESPAÇO NA RUA JOÃO DIAS MENDES – PROGRAMA “ESPECIALMENTE”: – Foi 

apresentado o ofício número quarenta e seis, datado de vinte e três de 

março do corrente ano, informando que aquela instituição prescinde do 

espaço na Rua João Dias Mendes, que se encontrava adstrito ao Programa 

“Especialmente” e a outras atividades na área da formação. ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO ONZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

REFERENTE AO PROTOCOLO PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

DA ULDM – MÊS DE ABRIL: – Foi apresentado o ofício número quarenta e sete, 

datado de vinte e sete de março do corrente ano, solicitando seja acionada 

a cláusula financeira ao abrigo do número quatro, da cláusula segunda do 

Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa da Criança 

do Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em vinte de agosto de dois 

mil e nove, com as alterações introduzidas em vinte e dois de março de 
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dois mil e onze e, ainda, do número dois da Cláusula Única do referido 

Protocolo, por forma a lhes ser concedida a totalidade do valor da 

mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e 

quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, relativa ao mês de abril. ------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir o valor solicitado, no 

montante de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito 

cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo. ----------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOZE – PROSANDART – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

CULTURAIS – PROPOSTA DE PARCERIA – FIESA/DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 

apresentado o email datado de catorze de março do corrente ano, enviando 

proposta de parceria, no âmbito da divulgação da realização da décima 

quinta edição do Festival Internacional de Escultura em Areia (FIESA/dois 

mil e dezassete). ----------------------------------------  

Sem prejuízo da importância do evento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, declinar a proposta de parceria. --------------------  
 

UM PONTO SEIS – AQUISIÇÃO EM POSSE PLENA DO LOTE VINTE E CINCO – 
SEGUNDA FASE – LOTEAMENTO DOS MALHADAIS – ODECEIXE – JOSÉ FRANCISCO 

DUARTE: – No seguimento da deliberação de um de março do corrente ano, 

vem o requente apresentar resposta à comunicação da deliberação de 

Câmara de um de março de dois mil e dezassete, propondo o valor de sete 

mil euros para o efeito. ------------------------------------  

Analisado o processo bem como todas as informações produzidas a esse 

respeito a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar: -----------  

Um - A Câmara Municipal ao manifestar a intenção de efetuar a 

adjudicação direta da raiz do lote em causa, com base no parecer jurídico 

do jurista da autarquia, confere e reconhece já ao processo uma 

discriminação positiva que embora legal, se podia abster de praticar; ----  

Dois - O preço da alienação proposto pela autarquia é o que defende o 

interesse municipal e foi apurado por avaliação externa, isenta e idónea; -  

Três - A proposta do requente não concede à Câmara justificação 

material, substantiva nem fundamente legal para que a Câmara possa 

ajuizar ou decidir noutro sentido; -----------------------------  

Por tais factos a Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por unanimidade, 

comunicar que mantém o valor proposto para a alienação solicitada, sendo 

que, a concretizar-se, a mesma deve ser sempre efetuada à senhora 

Vitalina Maria Nobre Marreiros a quem está onerado o respetivo direito de 

superfície. ---------------------------------------------  



REUNIÃO DE 11.04.17 

Pág.  9 

 

UM PONTO SETE – PROTOCOLO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS PRAIAS/DOIS 

MIL E DEZASSETE – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

UM PONTO OITO – COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

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

COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE -------  

À imagem dos últimos anos e como vem sendo tradição a Câmara 

Municipal de Aljezur tem marcado esta data histórica da nossa democracia, 

de uma forma singela mas bastante ativa, com a organização de variadas 

atividades. ---------------------------------------------  

Desde alguns anos a esta parte que a Câmara Municipal de Aljezur iniciou 

a descentralização das comemorações de tão importante data, percorrendo 

as várias Freguesias do Concelho. Neste ano as festividades terão lugar 

na Freguesia de Aljezur. -----------------------------------  

Assim e na logica seguida em anos anteriores numa dinâmica associativa 

que procuramos sempre associar a este evento, foram acrescentadas mais 

algumas modalidades que irão enriquecer as comemorações deste feriado.  

Numa perspetiva de otimizar recursos e na dinâmica de uma participação 

ativa do Juventude Clube Aljezurense com a criação de condições para a 

prática de modalidades acompanhamento das mesmas e apoio. Acresce 

ainda a organização da refeição conjunta e com todos os participantes em 

todos os torneios e da logística necessária bem como da animação. -----  

Proponho desta forma que seja aprovada a atribuição de um subsídio no 

valor de três mil e novecentos euros, para fazer face as despesas de 

adaptação dos espaços, animação e alimentação dos cerca de trezentos e 

cinquenta participantes nas atividades a realizar no decorrer Feriado – “25 

de Abril”, devendo a verba ser disponibilizada previamente à realização do 

evento. -----------------------------------------------  

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

UM PONTO NOVE – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  

UM PONTO NOVE PONTO UM – MARIA AUGUSTA ESTEVES RODRIGUES ALVES – 
ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: - Face ao teor constante 

na informação número dois mil setecentos e quarenta e quatro, datada de 

cinco de abril do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
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Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir nota de crédito no montante total de noventa e cinco 

euros e setenta e três cêntimos, referente a consumo de água (setenta e 

quatro euros e quarenta e seis cêntimos), IVA (quatro euros e quarenta e 

sete cêntimos) e resíduos sólidos variável (dezasseis euros e oitenta 

cêntimos) referente ao processamento do mês de março do ano em curso, 

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. -----------------------------------------------  
 

UM PONTO DEZ – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------  
UM PONTO DEZ PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS CELEBRADOS AO ABRIGO DO ARTIGO QUARENTA E NOVE, DA LEI 

NÚMERO QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS, DE VINTE E OITO 

DE DEZEMBRO – MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – A Câmara tomou 

conhecimento do teor da informação número dois mil seiscentos e 

quarenta, datada de três de abril do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, a 

qual contempla a relação mensal dos contratos de aquisição de serviços 

celebrados ao abrigo do artigo quarenta e nove, da Lei número quarenta e 

dois barra dois mil e dezasseis, de vinte e oito de dezembro, relativa ao 

mês de março transato. ------------------------------------  
 

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA DEZ DE ABRIL DE DOIS 

MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia dez 

de abril de dois mil e dezassete, do qual a Câmara tomou conhecimento, e 

que apresentava em Operações Orçamentais um saldo de um milhão 

trezentos e vinte e nove mil vinte e três euros e treze cêntimos e, em 

Operações não Orçamentais, um saldo de cento e quinze mil trezentos e 

quarenta e dois euros e nove cêntimos. ------------------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – JOSÉ PINHEIRO GONÇALVES – PEDIDO DE INFORMAÇÃO – 
AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA INTEGRADA NUM ARRUAMENTO PÚBLICO 

LOCALIZADO NA CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – Foi apresentado o 

requerimento em que José Pinheiro Gonçalves e Maria Margarida Estevâo 
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Marreiros Gonçalves, na qualidade de proprietários de um prédio urbano 

sito em Rua do Norte, em Carrapateira, da freguesia de Bordeira e 

Município de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número trezentos e cinquenta e sete, vêm solicitar 

informação prévia quanto à possibilidade de levar a efeito a aquisição de 

uma área de terreno, com doze metros quadrados, integrada no arruamento 

público acima identificado. ----------------------------------  

Não obstante o teor constante na informação número trinta e oito/FA barra 

dois mil e dezassete, datada de vinte e sete de fevereiro, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo – Gabinete de Arquitetura, que se foca 

única e exclusivamente na questão urbanística, esta Câmara Municipal 

tem, em situações idênticas utilizado o principio da não alienação de áreas 

integradas em arruamento públicos para usos de utilização privada. -----  

Assim, por uma questão de equidade e igual tratamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, informar que não promoverá a alienação da 

área em causa, devendo para o efeito, o projeto a apresentar nesta 

autarquia coadunar-se com a área registada do referido imóvel e respetiva 

implementação. -----------------------------------------  
UM PONTO DOIS – FERNANDO JOSÉ RODRIGUES ROLO DUARTE – CLASSIFICAÇÃO 

DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL: – Foi apresentado o requerimento em 

que Fernando José Rodrigues Rolo Duarte, na qualidade de proprietário de 

um prédio urbano sito em Rua Nova, números dez, doze e catorze, em 

Odeceixe, da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo quinhentos e oitenta e cinco e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oitocentos e 

cinquenta e cinco, vem solicitar que a construção acima identificada seja 

classificada como imóvel de interesse municipal. ------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento de 

classificação, devendo o Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 

proceder em conformidade com a aliena b), do ponto três, da informação 

número trinta e nove/FR barra dois mil e dezassete, datada de vinte e 

quatro de fevereiro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ---  

Ainda a este propósito, foi igualmente deliberado, por unanimidade, 

solicitar aos serviços listagem de eventuais imóveis/edifícios para o mesmo 

efeito. ------------------------------------------------  
 

DOIS – OBRAS MUNICIPAIS: -----------------------------------  
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DOIS PONTO UM – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DO JARDIM URBANO DE ALJEZUR – 
JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA – URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDA. – PEDIDO 

DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: – No âmbito da informação 

número dois mil quatrocentos e quarenta e sete, datada de vinte e oito de 

março do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo - 

Serviço de Apoio ao Departamento Técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo de execução da Empreitada 

de Execução do Jardim Urbano de Aljezur, por mais trinta dias, solicitado 

pela empresa Joaquim Sequeira Vieira – Urbanizações e Construções, Lda.  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 
 

UM – AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------  
UM PONTO UM – PROTEL VIDA ATIVA/DOIS MIL E DEZASSETE – SEGUNDA FASE DE 

CANDIDATURAS: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTEL VIDA ATIVA/DOIS MIL E DEZASSETE – SEGUNDA FASE DE CANDIDATURAS -------  

Na sequência da deliberação de Câmara de vinte e sete de dezembro de 

dois mil e dezasseis, que aprovou as Normas do PROTEL VIDA 

ATIVA/dois mil e dezassete, e considerando que se torna necessário 

planear antecipadamente a distribuição de participantes nas ações que 

habitualmente se desenvolvem em parceria, do Município de Aljezur com 

as entidades aderentes ao programa, proponho: -------------------  

A abertura de segunda fase de candidaturas, para interessados em 

desenvolver atividades no referido programa e que se enquadrem nas 

seguintes tipologias: --------------------------------------  

- Reformados ou pensionistas -------------------------------  

- Pessoas profissionalmente inativas há mais de dois anos -----------  

- Desempregados não subsidiados ----------------------------  

As áreas de atuação vão desde limpezas de praias e jardins, limpezas 

gerais, vigilância de parques, vigilância de praias, ações de sensibilização, 

iniciativas desportivas e culturais, apoio aos Museus, apoio aos turistas, 

apoio a idosos e crianças, colaboração em programas de animação da 

autarquia, entre outras. ------------------------------------  
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As respetivas tarefas serão distribuídas segundo as necessidades 

verificadas pela Câmara Municipal de Aljezur, em articulação com as 

restantes entidades parceiras. -------------------------------  

O período de candidaturas decorrerá de dezassete de abril a dezassete de 

maio, nos serviços da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento.” ------------------------------------------  

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

DOIS - CULTURA: -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – LAVRAR O MAR – AS ARTES DO SUDOESTE ALENTEJANO, NO 

ALTO DA SERRA E NA COSTA VICENTINA – DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 

DEZASSETE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
DOIS PONTO DOIS – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE ALJEZUR – 
CANDIDATURA AO “PROGRAMA 365 ALGARVE”, INTITULADA “PERCURSOS 

SENSÍVEIS AO ENCONTRO DAS ARTES NA PAISAGEM DA COSTA VICENTINA” – 
DECLARAÇÃO - RATIFICAÇÃO: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

sete de março do corrente ano, solicitando o apoio desta Câmara Municipal 

para a candidatura da nossa associação ao “Programa 365 Algarve”, 
intitulado “Percursos Sensíveis ao Encontro das Artes na paisagem da 

Costa Vicentina”, no que respeita aos eventos que se realizarão no 

concelho e a elaboração de uma carta de interesse da parte da Autarquia 

para ser anexa à candidatura da Associação ao referido programa. -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a Declaração de 

Compromisso em causa. -----------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS – CANDIDATURA AO 

“PROGRAMA 365 ALGARVE”: – Foi apresentada a carta datada de vinte e dois 

de março do corrente ano, enviando proposta de Declaração de 

Acolhimento Cultural, no sentido deste Município manifestar intensão de 

apoiar a Academia de Música de Lagos, no âmbito da Candidatura ao 

“Programa 365 Algarve”. -----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a Declaração de Acolhimento 

Cultural solicitada. ---------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE – CANDIDATURA 

AO “PROGRAMA 365 ALGARVE” – PROJETO “SONORIDADE INTEMPORAL – 
COMPOSITORES ALGARVIOS” – DECLARAÇÃO – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar a Declaração de Compromisso em 

causa. ------------------------------------------------  
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TRÊS – EDUCAÇÃO: ----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E 

DEZASSETE – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE – 
ATRIBUIÇÃO DO AOS ALUNOS DOS QUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉTIMO, OITAVO E NONO 

ANO DE ESCOLARIDADE DO ENSINO BÁSICO, DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR -----------------------------------------------  

- Considerando que o Prémio de Mérito Escolar é uma iniciativa do 

Município de Aljezur, que existe desde o ano letivo de dois mil e quatro – 
dois mil e cinco, como reconhecimento da autarquia pelos resultados 

escolares dos alunos que em cada ano escolar mais se distinguem; -----   

- Considerando que premiar o mérito é um incentivo aos alunos e suas 

famílias para manterem o investimento na sua qualificação; -----------  

- Considerando ainda que era vontade do Município de Aljezur, alargar 

este reconhecimento, também aos alunos do quarto ano de escolaridade do 

Ensino Básico; ------------------------------------------  

PROPONHO: ---------------------------------------------  

UM - A atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e dezasseis/dois 

mil e dezassete, constituído pela atribuição de uma quantia pecuniária no 

valor de quinhentos euros, a cada aluna e cada aluno premiados. ------  

DOIS - O Prémio de Mérito Escolar dois mil e dezasseis/dois mil e 

dezassete distinguirá alunos/as dos quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 

nono anos de escolaridade do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas 

de Aljezur, que obtenham as melhores classificações do seu ano de 

escolaridade, no ano letivo em curso. --------------------------  

TRÊS - Para alunos/as do quarto ano de escolaridade serão atribuídos até 

um máximo de 4 prémios, assim distribuídos: ---------------------  

a) – Um prémio para melhor aluno/a do quarto ano da EB Um de Odeceixe;  

b) – Um prémio para melhor aluno/a do quarto ano da EB Um de Rogil; ---  

c) – Dois prémios para dois melhores alunos/as do quarto ano da EB Um de 

Aljezur. -----------------------------------------------  

QUATRO - Os prémios serão atribuídos aos alunos/as que obtenham o 

maior número de menções qualitativas de Muito Bom, no conjunto de todas 

as disciplinas curriculares do quarto ano do EB. ------------------  
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CINCO - Em cada uma das escolas de ensino básico do agrupamento, em 

caso de empate, serão aplicados os seguintes critérios: -------------  

a) – Alunos/as com o maior número de menções qualitativas de Bom; ----  

b) – Alunos/as com os valores percentuais mais elevados, que em cada 

disciplina curricular conduziram à atribuição das menções qualitativas de 

Muito Bom e/ou de Bom; -----------------------------------  

SEIS - Fica excluído/a o aluno/a que estando na condição referida no ponto 

quatro, tenha obtido uma menção qualitativa de Insuficiente. ----------  

SETE - Para alunos/as dos segundo e terceiro ciclos do ensino básico, 

serão atribuídos até um máximo de dez prémios, distribuídos pelos dois 

melhores alunos/as do quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono anos de 

escolaridade, que obtiverem as melhores classificações do seu ano de 

escolaridade, considerando-se como melhor classificação, a melhor média 

anual (média ponderada dos três períodos escolares) no ano letivo em 

curso. ------------------------------------------------  

OITO - Em caso de empate serão aplicados os seguintes critérios: ------  

a) – Melhores resultados obtidos no terceiro período do ano letivo presente;  

b) – Melhor percurso escolar ao longo do ciclo em que se encontra; -----  

c) – Melhor resultado obtido em outras atividades culturais e desportivas; -  

d) – Envolvimento em atividades ou iniciativas de caráter social, cultural ou 

desportivo, existentes na comunidade local. ---------------------  

NOVE - Ficam excluídos os alunos que estando nas condições referidas no 

ponto sete, reprovem em alguma disciplina.” ---------------------  

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

QUATRO - ASSOCIATIVISMO: ----------------------------------  

QUATRO PONTO UM – PORTIMÃO SURF CLUBE – CANDIDATURA: – Foi apresentado 

o email datado de dez de março do corrente ano, enviando candidatura 

extraordinária efetuada pelo Portimão Surf Club, para realização da 

“Quarta Etapa do Circuito Regional de Surf do Sul”. ----------------  

Face ao teor constante na informação número dois mil quatrocentos e oito, 

datada de vinte e sete de março do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Desporto, 

Juventude e Associativismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar 

a candidatura para análise por parte da respetiva Comissão de Avaliação.  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 

intervenção por parte do público presente. ----------------------  
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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 onze horas e cinquenta e 

cinco 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, 
 

________________________________ 
 


