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

Câmara Municipal  
 

Ata nº 21/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
DATA:  5 de setembro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   
ENCERRAMENTO:  11.15 horas  
APROVADA EM:  12 de setembro 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, por motivos de força maior, tendo nos termos dos art.º 
78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, sido substituído 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, Paula Cristina Jacinto de Jesus. 
  

 
 

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 22 de agosto; ------------------  
 

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

1.3. LEGISLAÇÃO; ----------------------------------------  
 

1.4. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  
1.4.1 -Vicentina Associação  para o Desenvolvimento do Sudoeste – Proposta de 

protocolo a integrar a candidatura à BTN, no âmbito do PADRE;-------------- 
1.4.2 – Associação de Geminação de Aljezur – Pedido de subsídio, destinado a 
suportar as despesas com a visita da delegação de Kürnach ao Município de Aljezur, 
que decorreu de 23 a 30 de Agosto;------------------------------------------------------------------------- 
 
1.5.  CONTRATAÇÃO PÚBLICA------------------------------ 
1.5.1 Aquisição de serviços de disponibilização de uma plataforma para 
implementação de soluções de integração de contas a pagar – Fatura 
eletrónica;--------------------------------------------- 
2. GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  
2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 4 de setembro de 2017; ------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 
PARTICULARES E AMBIENTE 
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1. OBRAS PARTICULARES: -----------------------------------  
1.1 – Fernando José Rodrigues Rolo Duarte – Classificação de imóvel de 
interesse municipal- Rua Nova- nºs. 10,12 e 14, em Odeceixe;-------- 
1.2 – Mimahousing, Lda. – Pedido de informação prévia – Construção de 
Aldeamento Turístico em Pego Amarelo – Odeceixe;---------------- 

 
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, 

CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. CULTURA --------------------------------------------  
1.1 – Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de 
Aljezur – Candidaturas ao Associativismo – Pedido de reforço;---------- 
1.2 – Orquestra de Jazz do Algarve – Pedido de declaração de conforto;--- 
2. DESPORTO E TEMPOS LIVRES--------------------------------------------------------- 
2.1 – BTT Pedal `AR livre – Pedido de apoio para obras na sede;-------- 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. --------------------  
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 
Vereador António José Monteiro de Carvalho,  não pode estar presente na 
reunião por motivos pessoais, 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: ----------------------------   
UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE AGOSTO 
DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e dois de agosto 
de dois mil e dezassete. -----------------------------------  
Não participou na votação de aprovação da ata as Senhoras Vereadoras 
Ana Maria Ferreira dos Santos e Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da 
Silva, por não terem estado presentes na reunião em causa.---------- 
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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: ---------------------------  
DECRETO-LEI número cento e dois barra dois mil e dezassete, publicada no 
Diário da República número cento e sessenta e dois, Série I, de vinte e 
três  de agosto, da Economia que, implementa a medida do SIMPLEX+ 
dois mil e dezasseis Informação ao consumidor+simples». -----------  
LEI número cento e dois barra dois mil e dezassete, publicada no Diário da 
República número cento e sessenta e cinco, Série I, de vinte e oito  de 
agosto, da Assembleia da  Republica que, procede à quinta alteração à Lei 
número vinte e três barra dois mil e dezassete, de quatro de julho, que 
aprova o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional e transpõe as Diretivas dois mil e 
catorze barra trinta e seis barra UE, de vinte e seis de fevereiro, e dois mil 
e catorze barra sessenta e seis barra UE, de quinze de maio de dois mil e 
catorze, e dois mil e dezasseis barra oitocentos e um, de onze de maio de 
dois mil e dezasseis. -------------------------------------  
LEI número cento e cinco barra dois mil e dezassete, publicada no Diário 
da República número cento e sessenta e sete, Série I, de trinta de agosto, 
da Assembleia da Republica que, consagra a livre opção dos consumidores 
domésticos de eletricidade pelo regime de tarifas reguladas, procedendo à 
segunda alteração ao Decreto-Lei número setenta e cinco barra dois mil e 
doze, de vinte e seis de março. ------------------------------  
DECRETO-LEI número cento e onze-B barra dois mil e dezassete, publicada 
no Diário da República número cento e sessenta e oito, segundo 
suplemento, Série I, de trinta e um de agosto, do Planeamento e das 
Infraestruturas que, procede à nona alteração ao Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, 
de vinte e nove de janeiro, e transpõe as Diretivas números dois mil e 
catorze barra UE, dois mil e catorze barra vinte e cinco barra UE, todas do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de vinte e seis de fevereiro de dois 
mil e catorze e a Diretiva número dois mil e catorze barra cinquenta e 
cinco barra UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de dezasseis de 
abril de dois mil e catorze. ---------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/106874599/details/maximized?serie=I&day=2017-04-12&date=2017-04-01
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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 – VICENTINA - ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE – PROPOSTA DE PROTOCOLO A INTEGRAR A 
CANDIDATURA À BTN, NO ÂMBITO DO PADRE: – Foi apresentado o email 
datado de dezoito de agosto do corrente ano, enviando Proposta de 
Protocolo a integrar a Candidatura à Bienal de Turismo de Natureza 
Algarve dezoito, no âmbito do PADRE (Plano de Ação de Desenvolvimento 
de Recursos Endógenos). ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Acordo de 
Parceria, Bienal Turismo de Natureza Algarve dezoito, no âmbito do 
PADRE, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à presente ata.- 
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE ALJEZUR – 
PEDIDO DE SUBSÍDIO, DESTINADO A SUPORTAR AS DESPESAS COM A VISITA DA 
DELEGAÇÃO DE KÜRNACH AO MUNICIPIO DE ALJEZUR, QUE DECORREU DE 
VINTE E TRÊS DE A TRINTA DE AGOSTO:  – Foi apresentado o ofício registado 
no Sistema de Gestão Documental sob o número sete mil trezentos e 
setenta e seis, datado de vinte e oito de agosto do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio no valor de quatro mil quatrocentos 
e vinte e cinco euros, para fazer face a despesas  com a visita da 
delegação do Município de Kürnach ao Município de Aljezur, que decorreu 
entre os dias vinte e três e trinta de agosto do corrente . ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 
valor de quatro mil quatrocentos e vinte e cinco euros. --------------  
UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA:----------------------------------------------- 
UM PONTO CINCO PONTO UM – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 
UMA PLANTAFORMA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE 
CONTAS A PAGAR  - FATURA ELETRÓNICA: – No âmbito do teor constante na 
informação número seis mil novecentos e dezassete, datada de vinte e dois 
de agosto do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Serviço de Contratação Pública, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conceder autorização à assunção de compromissos 
plurianuais, no âmbito da autorização prévia genérica favorável, concedida 
pela Assembleia Municipal, com a seguinte repartição de encargos: -----  
– Ano de dois mil e dezassete – dois mil e quinhentos euros, acrescido de 
IVA; -------------------------------------------------  
– Ano de dois mil e dezoito – mil e cem euros, acrescido de IVA; -------  
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– Ano de dois mil e dezanove – mil e cem euros, acrescido de IVA;------ 
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA QUATRO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 
Tesouraria do dia quatro de setembro de dois mil e dezassete, do qual a 
Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 
Orçamentais um saldo de um milhão oitocentos e cinquenta e dois euros 
setecentos e setenta e quatro e oitenta e três cêntimos e, em Operações 
não Orçamentais, cento e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e nove 
euros e setenta e nove cêntimos. -----------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – FERNANDO JOSÉ RODRIGUES ROLO DUARTE – CLASSIFICAÇÃO DE 
IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL – RUA NOVA NÚMEROS DEZ, DOZE E 
CATORZE, EM ODECEIXE: - No seguimento da deliberação tomada em 
reunião de Câmara datada de onze de abril do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, classificar o imóvel, sito na Rua Nova número 
dez, doze e catorze, em Odeceixe, freguesia de Odeceixe, concelho de 
Aljezur, como imóvel de Interesse Municipal, de acordo com o teor 
constante na informação número cento e setenta e sete/FR barra dois mil e 
dezassete, datada de vinte e dois de agosto, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, devendo ser desenvolvido os procedimentos 
conducentes à sua classificação. -----------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO ---------------------------------------- 
UM PONTO DOIS – MIMAHOUSING, LDA – PEDIDO DE INFORMÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE ALDEAMENTO TURÍSTICO EM PEGO AMARELO - ODECEIXE: - 
Foi apresentado o requerimento em que em que Mimahousing, Lda, na 
qualidade de promitente-comprador, vem solicitar informação prévia sobre 
a possibilidade de construção de um empreendimento turístico, na tipologia 
de Aldeamento Turístico, que pretende levar a efeito no prédio rústico sito 
em pego Amarelo, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dez, da 
Seção Q, da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quarenta e um.-  
Relativamente ao pedido de informação prévia para construção de um 
empreendimento turístico, na tipologia de Aldeamento Turístico, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão 
da requerente, sustentada no teor da informação número cento e setenta e 
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sete/FR barra dois mil e dezassete, datada de vinte de agosto do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 
pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 
cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. -------- 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

UM – CULTURA -------------------------------------------  
UM PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – CANDIDATURA AO ASSOCIATIVISMO – PEDIDO DE 
REFORÇO: - A Câmara deliberou, por unanimidade retirar o presente 
assunto da ordem de trabalhos.------------------------------- 
UM PONTO DOIS – ORQUESTRA DE JAZZ DO ALGARVE – PEDIDO DE DECLARAÇÃO 
DE CONFORTO: - Foi apresentado o email datado de vinte e dois de agosto 
do corrente ano, solicitando a emissão de uma Declaração de Conforto, no 
âmbito da inserção no regime de apoio às Orquestras Regionais, junto do 
Ministério da Cultura.-------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a Declaração de Conforto 
solicitada.---------------------------------------------- 
DOIS – DESPORTO E TEMPOS LIVRES  ----------------------------  
DOIS PONTO UM –  BTT PEDAL`AR LIVRE – PEDIDO DE APOIO PARA OBRAS NA 
SEDE: – Foi apresentado o ofício datado de dezassete de agosto do 
corrente ano, solicitando o apoio financeiro no valor de dois mil cento e 
quinze euros e doze cêntimos, para a realização de obras de beneficiação 
na sede daquela Associação. ------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, sendo 
mil e quinhentos euros, para a realização de obras de melhoramento na 
sede do Clube e seiscentos e quinze euros e doze cêntimos, para fazer 
face à aquisição do material, conforme fatura recibo VD treze um barra mil 
oitocentos e treze, datada de oito de agosto do corrente ano. --------- 
A atribuição do apoio financeiro, relativamente às obras de melhoramento 
da Sede, fica condicionado à apresentação de relatório, por parte do 
Clube.----------------------------------------------- 
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 
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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 quinze 
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, 
 

________________________________ 
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