
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 10/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de Maio de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  24 de Maio de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou 
aberta a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho 
Amarelinho, não pode estar presente na reunião por motivos 
profissionais, deliberou por unanimidade, considerar justificada a 
sua falta. ---------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – 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 e AMR e na quinta Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– CARLOS MIGUEL SANTOS FERREIRA – Alteração e legalização 
de habitação – Urbanização do Vale da Telha – Sector D – 
Lote cento e treze – Aljezur – vinte e um de Abril de dois 
mil e onze --------------------------------------  
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– MOVILOP – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – 
Alterações – Comércio – Loteamento Rogil Norte – Lote oito 
– Rogil – vinte e um de Abril de dois mil e onze --------  
– ILSE EMMA VETTER – Construção de armazém – Cerro da 
Mesa – Aljezur – vinte e um de Abril de dois mil e onze --  
– JOÃO PAULO BARRETO CORREIA – Alterações em habitação – 
Urbanização do Vale da Telha – Sector H – Lote cinquenta e 
dois – Aljezur – vinte e sete de Abril de dois mil e onze --  
– MELANIE SUSAN PITTAMS – Alterações em habitação – 
Vilarinha – Bordeira – vinte e sete de Abril de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– RUI MANUEL GUERREIRO BELCHIOR – Construção de muro de 
contenção de terras 
Brejo da Oliveira – Odeceixe – três de Maio de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e seis de Abril 
de dois mil e onze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de Maio de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: – Foi 
apresentado o ofício datado de vinte e sete de Abril do 
corrente ano, enviando cópia da sentença/acórdão no âmbito 
da Acção Administrativa especial de pretensão conexa com 
actos administrativos – Processo número noventa e três barra 
zero oito ponto dois – BELLE, em que são intervenientes o 
Ministério Público, a Massa Falida da sociedade Somundi – 
Sociedade Turística do Algarve, Lda. e o Municipio de Aljezur.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e nove de Abril do 
corrente ano, enviando cópia da acta da reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia quatro de Abril. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS 
E DOCUMENTALISTAS – DELEGAÇÃO REGIONAL SUL: – Foi 
apresentada a carta datada de dezanove de Abril do corrente 
ano, dando conhecimento dos novos Corpos Gerentes daquela 
Associação. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE SURF DA COSTA VICENTINA: – 
Foi apresentada a carta datada de dezassete de Março do 
corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia, no âmbito 
da limpeza de praias no concelho de Aljezur, a realizar no 
próximo dia vinte e cinco de Maio. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se à iniciativa 
através da disponibilização de apoio logístico e transporte, não 
havendo lugar a apoio financeiro. ---------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício datado de dezoito de 
Abril do corrente ano, solicitando a oferta de um troféu ou 
lembrança a atribuir aos melhores participantes do Primeiro 
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Convívio de Pesca Desportiva de Mar, que aquela Associação 
vai levar a efeito no próximo dia vinte e oito de Maio. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa 
através da atribuição de um troféu para o efeito. ----------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número duzentos e trinta 
e três, datado de vinte de Abril do corrente ano, informando 
que o Corpo de Bombeiros da Associação irá manter em 
actividade duas equipas de combate a incêndios (ECIN’s), 
composta por cinco elementos cada e, uma equipa logística de 
apoio a combate (ELAC), composta por dois elementos, no 
âmbito do Programa de Prevenção de Incêndios Florestais – 
dois mil e onze, pelo que solicitam um apoio financeiro diário, 
no montante de cem euros no período de quinze a trinta e 
um de Maio, de cento e quarenta euros durante o período de 
um a trinta de Junho, de duzentos e quarenta euros no 
período de um de Julho a trinta de Setembro e, de cem 
euros no período de um a quinze de Outubro do corrente 
ano, onde já está incluído o pagamento da segunda refeição.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio 
financeiro diário, no montante de cem euros no período de 
quinze a trinta e um de Maio, de cento e quarenta euros 
durante o período de um a trinta de Junho, de duzentos e 
quarenta euros no período de um de Julho a trinta de 
Setembro e, de cem euros no período de um a quinze de 
Outubro do corrente ano. ---------------------------  
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – DEPARTAMENTO DE 
HISTÓRIA: – Foi apresentada a carta datada de vinte e um 
de Março do corrente ano, solicitando a apoio financeiro desta 
Autarquia para a publicação de actas de Congresso 
Internacional realizado em Setembro de dois mil e nove, em 
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Aljezur, através da aquisição de cinquenta exemplares daquela 
edição, ao preço de capa, num total de setecentos e 
cinquenta euros acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa 
através da aquisição de cinquenta exemplares daquela edição, 
ao preço de capa, num total de setecentos e cinquenta euros 
acrescido de IVA, à taxa legal em vigor. ---------------  
CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício datado de três de Maio do corrente 
ano, solicitando o apoio logístico e a atribuição de um 
subsídio, destinado a apoiar a realização da jornadas de 
limpeza, no âmbito do Dia Nacional do Caçador pelo 
Ambiente, que terá lugar no próximo dia quinze de Maio. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se à iniciativa 
através da atribuição um subsídio no montante de duzentos e 
cinquenta euros ao Clube de Caça e Pesca do Concelho de 
Aljezur. ----------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e sete, datado de dezanove de Abril do 
corrente ano, enviando cópia da factura número cem mil e 
cinquenta e sete, da firma Poligreen – Engenharia, bem como 
do Auto de Medição número um, datado de um de Junho de 
dois mil e dez e, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro 
euros e oitenta e um cêntimos, referente a trabalhos a mais 
da empreitada de requalificação do Polidesportivo Municipal de 
Aljezur, assim como enviam cópia da factura número sete mil 
duzentos e dois, de Delfim Custódio de Jesus, no montante 
de treze mil trezentos e trinta e quatro euros, referente à 
aquisição de uma viatura limpa bermas. -----------------  
Face ao contemplado no Auto de Medição número um 
(Trabalhos Adicionais), datado de um de Junho de dois mil 
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e dez, assim como na Informação número trinta e quatro 
barra dois mil e onze, do Director do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à transferência de uma verba no montante global de 
dezanove mil e oitenta e oito euros e oitenta e um cêntimos.  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO CINCO – PLANO DE PORMENOR DO ESPARTAL – 
TRANSFERÊNCIA DAS ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DOS ANTIGOS LOTEAMENTOS COM OS ALVARÁS NÚMEROS 
UM BARRA OITENTA E QUATRO E NÚMERO UM BARRA 
OITENTA E OITO, PARA ÁREAS DE DOMÍNIO PRIVADO 
MUNICIPAL: – Tendo presente a Informação da Chefe de 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, datada 
de dez de Maio de dois mil e onze, no âmbito do Plano de 
Pormenor do Espartal e, de forma a permitir a execução do 
mesmo, a Câmara deliberou, por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal a desafectação do Domínio Publico 
Municipal para o Domínio Privado Municipal das áreas 
assinaladas na planta designada Anexo Um, com a área total 
de nove mil duzentos setenta e nove virgula cinquenta e um 
metros quadrados, cuja planta depois de devidamente 
rubricada, fica anexa à presente acta. ------------------  
 

III – Educação 
 

PONTO UM – ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A DIRECÇÃO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE, O CENTRO DISTRITAL 
DE SEGURANÇA SOCIAL DE FARO E O MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO LECTIVO DE 
DOIS MIL E DEZ – DOIS MIL E ONZE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, ratificar o Acordo de Colaboração celebrado 
entre a Direcção Regional de Educação do Algarve, o Centro 
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Distrital de Segurança Social de Faro e o Município de 
Aljezur, no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, referente ao ano 
lectivo de dois mil e dez – dois mil e onze, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam anexos à 
presente acta. -----------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – REMOALDO – CONSTRUÇÕES, LDA. – PROJECTO 
DE LOTEAMENTO – FEITEIRA – ALJEZUR: – No âmbito da 
aprovação do Projecto de Loteamento efectuado em reunião de 
Câmara de vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e nove, e 
de acordo com o teor constante na Informação número trinta 
e dois barra dois mil e onze, do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conforme a seguir se indica: ---------------   
Um – Fixar em seis meses o prazo para a execução das 
infraestruturas; ------------------------------------  
Dois – Fixar em vinte mil oitocentos e vinte e um euros e 
quarenta e oito cêntimos o valor da caução a prestar para 
garantia da boa e regular execução das infraestruturas; -----  
Três – Fixar em três mil setecentos e trinta e um euros e 
quarenta e quatro cêntimos, a taxa pela realização das 
referidas infraestruturas. -----------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
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em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 
O Vice-Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 
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