
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 18/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  23 de Agosto de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em: 6 de Setembro 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. ---------------------------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– VIA ALGARVIANA DOIS – ECOTURISMO NO INTERIOR DO ALGARVE 
– PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO EM ALJEZUR ----------------  
– PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS: 
IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA IDEIAS(R)EVOLUTION PARA 

CONSTRUÇÃO DA MARCA TERRITORIAL “ALJEZUR” --------------   
– ANIMAÇÃO LARGO ANIMADO – CARRAPATEIRA – PROPOSTA ---  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E ONZE, SOBRE 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 
A Câmara tomou conhecimento da Informação número um 
barra dois mil e onze, sobre Aquisição de Bens e Serviços, 
ao abrigo do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e 
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nove de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e 
setenta e oito barra dois mil e nove, de dois de Outubro, 
correspondente ao primeiro semestre do ano em curso, 
conforme despacho do Senhor Presidente datado de oito de 
Agosto do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente acta. -----------------------------------  
ANIMAÇÃO DE VERÃO “LARGO ANIMADO DOIS MIL E ONZE” ------  
Foi apresentada a Informação do Senhor Vereador António 
Carvalho, datada de nove de Agosto do corrente ano e 
referente à contratação de serviços para a animação de Verão 
“Largo Animado dois mil e onze”, cujo valor global é de 
cinco mil quinhentos e onze euros e um cêntimos. --------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE NOVE DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de nove de Agosto 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 vinte e 
dois de Agosto 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: ---  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e três, datado de onze de Agosto do 
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corrente ano, agradecendo a colaboração desta Autarquia na 
execução dos trabalhos arqueológicos – Silos da Barrada e 
enviando os resultados preliminares daquela intervenção 
arqueológica. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e cinco, datado de dezassete de Agosto do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio no 
montante de dois mil e quinhentos euros, para fazer face a 
despesas inerentes à finalização da campanha dos trabalhos 
arqueológicos – Silos da Barrada. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de dois mil e quinhentos euros. -----  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número três, datado de nove de 
Agosto do corrente ano, enviando cópia da acta número dois, 
da Reunião Ordinária da Assembleia Intermunicipal, realizada 
no passado dia vinte e sete de Junho e ainda cópia da acta 
realizada no passado dia vinte e seis de Abril, para 
substituição da enviada anteriormente. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número quinhentos e cinquenta e cinco, 
datado de nove de Agosto do corrente ano, enviando cópia 
do Acordo de Cooperação – Candidatura ao PO Algarve vinte 
e um – CRM – Gestão do Relacionamento com os 
Municípios, assinado no passado dia vinte e cinco de Julho. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
EVA TRANSPORTES S.A: – Foi apresentado o ofício número 
mil duzentos e cinquenta e dois, datado de quatro de Agosto 
do corrente ano, informando que, no âmbito do Protocolo 
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celebrado com vista à manutenção do Serviço de Transporte 
Público Rodoviário de Passageiros, entre Aljezur e 
Carrapateira, a comparticipação mensal a atribuir por parte do 
Município foi actualizada em dois vírgula sete porcento e, 
passará a ser no montante de seiscentos e cinquenta e um 
euros e sessenta e cinco cêntimos, acrescido de IVA, com 
efeitos a um de Agosto. ----------------------------  
No âmbito do protocolo estabelecido com a EVA 
TRANSPORTES, S.A., relativo à carreira interurbana entre a 
Carrapateira e Aljezur, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aceitar o valor da comparticipação mensal do Município que 
passará a ser no montante de seiscentos e cinquenta e um 
euros e sessenta e cinco cêntimos, acrescido de IVA, com 
efeitos a um de Agosto. ----------------------------  
TRIPLESIGN PORTUGAL: – Foi apresentada a carta datada de 
vinte e cinco de Julho do corrente ano, enviando informação 
acerca do Cartaz Dinâmico Triplesign que pretendem colocar 
em Aljezur. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – DESPESAS COM O FERIADO MUNICIPAL – “29 
DE AGOSTO” – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ANIMAÇÃO COMEMORAÇÕES FERIADO MUNICIPAL 28 E 29 DE 
AGOSTO – “28 E 29 DE AGOSTO” ----------------------  
Torna-se necessário proceder à contratação de serviços 
referentes à animação musical com aparelhagens sonora e 
luzes e assistência técnica no decorrer do espectáculo para a 
tarde e noite de dia vinte e nove de Agosto, num total de 
três mil e quinhentos euros. -------------------------  
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Numa proposta arrojada de mostrar alguma da cultura 
Aljezurense propõem-se a organização da segunda edição da 
“Noite A” – Noite Multicultural de Aljezur com a criação de 
vários pontos de espectáculos e momentos de interesse na 
zona histórica.  
Para tal é necessária a contratação de aparelhagens, luzes, 
acompanhamento técnico, materiais de apoio (num total de 
três) e animação musical, num total de três mil e novecentos 
euros. -----------------------------------------  
Propõe-se a aquisição destes serviços à empresa Sons da 
Vicentina, Limitada sedeada em Aljezur. -----------------  
Ainda no âmbito da organização de vinte e oito de Agosto, 
propõe-se a contratação de Animação Circense e um 
apontamento teatral à Associação Sol da Terra, pelo valor de 
mil euros. --------------------------------------  
Nesse sentido torna-se necessário parecer prévio vinculativo da 
Câmara Municipal. --------------------------------  
Para a referida despesa foi observado o regime legal da 
aquisição de serviços. ------------------------------  
Assim, nos termos do número dois, do artigo vinte e dois, da 
Lei número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de 
trinta e um de Dezembro, deverá a Câmara Municipal emitir 
parecer autorizando a contratação dos referidos serviços.” ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – PEDIDO 
DE REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO DO ALUNO RAFAEL 
FRANCISCO AFONSO CLEMENTE CORREIA: – Foi apresentado 
o requerimento datado de oito de Agosto do corrente ano, em 
que Maria Albertina Afonso Carapinha, na qualidade de 
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encarregada de educação, vem solicitar a reapreciação do 
processo referente ao indeferimento de atribuição de escalão 
de apoio sócio-educativo ao seu filho, Rafael Francisco Afonso 
Clemente Correia, por graves dificuldades económicas que o 
seu agregado familiar atravessa. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão B, para 
o aluno Rafael Francisco Afonso Clemente Correia. --------  
 

IV – Associativismo 
 

PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO 
DE ARRIFANA E COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o 
ofício datado de dezasseis de Agosto do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de cinco 
mil trezentos e oito euros e sessenta e oito cêntimos, 
destinado a apoiar a apresentação de candidatura ao programa 
PROMAR, ao abrigo do regime de apoio às acções colectivas, 
visando a aquisição de coletes salva-vidas. --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO DOIS – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número catorze, datado 
de vinte e dois de Agosto do corrente ano, enviando 
informação acerca da Parceria para participação na Noite 
Multicultural de Aljezur, a ter lugar no próximo dia vinte e oito 
de Agosto e solicitando a atribuição de um subsídio, no 
montante de setecentos euros, destinado a fazer face às 
despesas inerentes à referida iniciativa. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
 

V – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE 
SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA – ACTUALIZAÇÃO DO VALOR 
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DA RENDA MENSAL – PRÉDIOS SITOS EM CARRAPATEIRA E 
VALE DA TELHA: – Face ao teor constante na Informação 
número cento e cinco, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
actualizar o valor da renda mensal dos prédios sitos em 
Carrapateira e Vale da Telha, cujo valor actualizado passará a 
ser de oitocentos e setenta e dois euros e a vigorar a partir 
de um de Outubro do corrente ano. -------------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – RENÉ ANDRÉ AGTERDENBOSCH – ALTERAÇÃO DE 
CAMINHO SITO EM ALDEIA VELHA, FREGUESIA DE ALJEZUR: 
– Foi apresentado o requerimento em que René André 
Agterdenbosch, residente em Aldeia Velha, na qualidade de 
proprietário de um prédio rústico sito em Aldeia Velha, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o artigo 
cento e quarenta e um, inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo noventa e dois, da Secção AI, da freguesia e 
Município de Aljezur, vem solicitar informação prévia quanto à 
possibilidade de proceder à alteração de um caminho público, 
sito no local acima identificado. -----------------------  
Face ao teor constante na Informação número vinte e três 
barra dois mil e onze – PC, da Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão do requerente. -----------  
PONTO DOIS – ETNEVIC S.A E ERALMA LDA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
BACELOS, FREGUESIA DE BORDEIRA: – No seguimento da 
deliberação de vinte e seis de Abril do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Etnevic – 
Urbanizações, S.A e Eralma, S.A, na qualidade de 
proprietárias de um prédio rústico, sito no Bacelos, inscrito na 
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matriz predial rústica sob o artigo trinta e dois, da Secção L, 
da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
seiscentos e quarenta e seis, vêm, nos termos do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, 
de trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
viabilidade de levar a efeito a construção de dois edifícios, 
num total de dez moradias, com a tipologia T um, no local 
acima mencionado. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão das 
requerentes, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número vinte e cinco barra dois mil e onze – PC, 
da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
PONTO TRÊS – MANUEL VÍTOR DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO, SITO EM ROGIL, 
FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em 
que Manuel Vítor da Conceição Nogueira, residente em Seixal, 
na qualidade de proprietário de um prédio urbano sito em 
Rogil, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o artigo cento e vinte e sete, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo dezasseis, da freguesia de Rogil e 
Município de Aljezur, vem solicitar informação prévia quanto à 
possibilidade de proceder à alteração de um caminho público, 
sito no local acima identificado. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, de acordo com o teor constante na Informação 
número vinte e dois barra dois mil e onze – PC, da Chefe 
da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, 
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autorizando a alteração do caminho, conforme proposta 
designada por Alternativa Dois. -----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que deverá 
ser apresentado projecto para o efeito e que os custos da 
obra serão da inteira responsabilidade do requerente, assim 
como a alteração do traçado das infraestruturas existentes no 
local.  
 

VII – Turismo 
 

PONTO UM – TURISMO DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício datado de dois de Agosto do corrente ano, enviando 
para aprovação o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o 
Município de Aljezur e o Turismo do Algarve, no âmbito do 
projecto “Animação de RuaALLGARVE dois mil e onze”. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
Protocolo de Colaboração a estabelecer com o Turismo do 
Algarve, no âmbito do projecto “Animação de RuaALLGARVE 
dois mil e onze”, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam anexos à presente acta. ---------------  
PONTO DOIS – TURISMO DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício datado de cinco de Agosto do corrente ano, enviando 
para aprovação a Adenda ao Protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Aljezur e o Turismo do Algarve, 
no âmbito do projecto “Animação de RuaALLGARVE dois mil 
e onze”. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao 
Protocolo de Colaboração a estabelecer com o Turismo do 
Algarve, no âmbito do projecto “Animação de RuaALLGARVE 
dois mil e onze”, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam anexos à presente acta. ---------------  
 

VIII – Trânsito  
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PONTO UM – COLOCAÇÃO DE PASSADEIRA DE PEÕES NA RUA 
CAPITÃO SALGUEIRO MAIA – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DE TRÂNSITO – 

ALJEZUR  --------------------------------  
Tendo esta Câmara recentemente relocalizado e ordenado os 
contentores de recolha de RSU na Rua Capitão Salgueiro 
Maia, mais precisamente junto ao restaurante “A Lareira”, 
tendo estes sido colocados no lado oposto às habitações que 
se encontram junto a esta via e após atenta análise desta 
situação com o Comando da GNR de Aljezur, proponho a 
criação de uma passagem de peões e da respectiva sinalética.  
Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento ao 
Comando da GNR de Aljezur, ao Comandante da Protecção 
Civil Municipal, ao Comando dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur e à Junta de Freguesia de Aljezur.” -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – VIA ALGARVIANA DOIS – ECOTURISMO NO 
INTERIOR DO ALGARVE – PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO EM 
ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
aprovação do Senhor Presidente da Câmara, datada de 
dezanove de Agosto do corrente ano, do Protocolo de 
Intervenção em Aljezur, no âmbito do projecto Via Algarviana 
Dois – Ecoturismo no Interior do Algarve, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricados, ficam apensos à presente 
acta. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS: 
IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA IDEIAS(R)EVOLUTION 



REUNIÃO DE 23.08.11 

Pág.  11 

PARA CONSTRUÇÃO DA MARCA TERRITORIAL “ALJEZUR”: – 
Foi apresentada a Proposta para realização de Workshops: 
Implementação da Metodologia Ideias(R)Evolution para 
construção da marca territorial “Aljezur”, no âmbito do projecto 
final de Mestrado em Comunicação e Imagem (IADE), da 
discente Catarina Ramos. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não 
pode aderir à proposta apresentada pela discente Catarina 
Ramos, por considerar que a mesma colide com alguns 
projectos e iniciativas que esta Autarquia está a desenvolver 
nesta área. -------------------------------------  
PONTO TRÊS – ANIMAÇÃO LARGO ANIMADO – CARRAPATEIRA – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ANIMAÇÃO LARGO ANIMADO – CARRAPATEIRA ---------------  
Na sequência da proposta apresentada na reunião de doze de 
Julho do corrente ano, sobre “Animação de Verão”, verifica-
se a impossibilidade da realização da animação no dia vinte e 
cinco de Agosto, na Carrapateira, pelo artista Jean Carlos. 
Nesse, sentido, propõe-se a sua substituição pela Banda 
“XANK”, representada por Hélder Encarnação, até ao limite de 
oitocentos e cinquenta euros. ------------------------  
Nesse sentido torna-se necessário parecer prévio vinculativo da 
Câmara Municipal. --------------------------------  
Para a referida despesa foi observado o regime legal da 
aquisição de serviços. ------------------------------  
Assim, nos termos do número dois, do artigo vinte e dois, da 
Lei número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de 
trinta e um de Dezembro, deverá a Câmara Municipal emitir 
parecer autorizando a contratação dos referidos serviços.” ----  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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 
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 onze horas e trinta minutos, 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 Secretário, 

 
__________________________________ 
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