
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 22/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  11 de Outubro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.15 horas  
Aprovada em:  25 de Outubro de 2011 
 

   
 
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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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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 totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– ALAN JAMES E JANE JAMES – Alteração e adaptação em 
habitação – Rua do Vento, número quinze – Aljezur – vinte e 
três de Setembro de dois mil e onze ------------------  
– EMÍLIA MARIA SALVADOR – Legalização – habitação – Monte 
da Oliveira (Priorado) – Aljezur – vinte e sete de Setembro 
de dois mil e onze -------------------------------  
– ALAN DAVID MOORHOUSE – Construção de piscina – 
Urbanização Paisagem Oceano – Lote cento e seis – Aljezur 
– quatro de Outubro de dois mil e onze ----------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e sete de 
Setembro de dois mil e onze. -----------------------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número noventa e nove barra dois mil e onze, 
publicado no D.R. número cento e oitenta e sete, Série I, de 
vinte e oito de Setembro, do Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social, que altera o regime de licenciamento e 
fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos 
de apoio social. ----------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia dez 
de Outubro 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: ---  
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: – Foi apresentada a carta sem 
número e sem data, enviando informação acerca do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina – Comissão de Ambiente, Ordenamento do 
Território e Poder Local. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o ofício datado de vinte de 
Setembro do corrente ano, enviando cópia do Relatório e 
Contas referente ao exercício do ano de dois mil e dez. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cinquenta e três, 
datado de vinte e oito de Setembro do corrente ano, enviando 
informação acerca da reestruturação das escalas de serviço 
daquele Corpo de Bombeiros. ------------------------  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.187&iddip=20111535
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.187&iddip=20111535
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.187&iddip=20111535
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cento e trinta e sete, datada 
de vinte e um de Setembro do corrente ano, enviando 
esclarecimentos acerca da Taxa de IVA – Electricidade. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número noventa, datado de vinte e sete de Setembro 
do corrente ano, informando da aprovação em sessão 
realizada no passado dia dezasseis de Setembro, do Imposto 
Municipal sobre Imóveis – Fixação de Taxas para dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número noventa e um, datado de vinte e sete de 
Setembro do corrente ano, informando da aprovação em 
sessão realizada no passado dia dezasseis de Setembro, da 
Lei das Finanças Locais – Participação Variável no IRS. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número oitenta e nove, datado de vinte de Setembro do 
corrente ano, informando da aprovação em sessão realizada 
no passado dia dezasseis de Setembro, da segunda Revisão 
ao PPI e Orçamento – PO Algarve vinte e um – Eixo Um – 
Simplex Autárquico – CRM Gestão de Relacionamento com os 
Municípios. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número oitenta e oito, datado de vinte de Setembro do 
corrente ano, informando da aprovação em sessão realizada 
no passado dia dezasseis de Setembro, da Repartição de 
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Encargos da Empreitada de Repavimentação da E.R duzentos 
e sessenta e sete/Limite do Concelho. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número noventa e dois, datado de vinte e sete de 
Setembro do corrente ano, informando que em sessão 
realizada no passado dia dezasseis de Setembro, aquela 
Assembleia deliberou recomendar que a Câmara questione 
acerca da Área Industrial de Sines – Poluição no Parque 
Natural. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: – Foi apresentada a carta sem 
número e sem data, enviando informação acerca do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina e Polis Sudoeste. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – REVISÃO E RECARGA DE EXTINTORES DO 
MUNICÍPIO – PREVIGARB – ENGENHARIA E SEGURANÇA, LDA: 
– Na sequência do despacho do Senhor Presidente datado de 
vinte e três de Setembro do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, 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, autorizar 
o procedimento de ajuste directo, regime simplificado, para 
celebração de contratos para Revisão e Recarga de Extintores 
do Município, com a empresa “PREVIGARB – Engenharia e 
Segurança, Lda”, durante o ano dois mil e onze, desde que 
não seja ultrapassado o montante anual de cinco mil euros 
(valor sem IVA). --------------------------------  
PONTO SEIS – RELATÓRIO DA CAMPANHA OFICIAL DE 
VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA E IDENTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA DE 
DOIS MIL E ONZE, NOS CONCELHOS DE ALJEZUR E VILA DO 
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BISPO: – A Câmara tomou conhecimento da Informação 
número trinta e nove barra dois mil e onze, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual tem em 
anexo os Relatórios da Campanha Oficial de Vacinação anti-
rábica e identificação electrónica de dois mil e onze, nos 
concelhos de Aljezur e Vila do Bispo. ------------------  
PONTO SETE – CONTRATO DE PLANEAMENTO PARA A 
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR PARA O VALE DA 
TELHA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar a comunicação efectuada pelo Senhor 
Presidente da Câmara ao Senhor Inácio Estácio dos Santos, 
no âmbito da sua comunicação registada nesta Autarquia sob 
o número dois mil trezentos e sessenta e seis, de vinte e 
seis de Julho de dois mil e onze, relativamente a celebração 
de Contrato de Planeamento para a elaboração de Planos de 
Pormenor para o Vale da Telha. ----------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE – ENVIO DE 
BOLETIM DE CANDIDATURA A SUBSÍDIOS DE ESTUDO: – Foi 
apresentado o ofício número mil e sessenta e nove, datado 
de vinte e dois de Setembro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, do 
aluno Ismael António Gilles Gallet, só agora entregue naquela 
escola. -----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número vinte e oito barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de três de Outubro, 
da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno Ismael António Gilles Gallet. ---------------------  
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– Foi igualmente apresentado o ofício número mil e cinquenta 
e nove, datado de vinte e um de Setembro do corrente ano, 
do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, da 
aluna Inês Duarte Fernandes, só agora entregue naquela 
escola. -----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número vinte e sete barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de três de Outubro, 
da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para a 
aluna Inês Duarte Fernandes. ------------------------  
PONTO DOIS – JOSÉ DA COSTA – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
CARTÃO SOCIAL: – Foi apresentada a candidatura de 
renovação do Cartão Social do Município de Aljezur, referente 
ao munícipe José da Costa, residente em Aljezur. ---------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, 
parecer favorável, para atribuição do Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur ao munícipe José da Costa. ----------  
PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES 
DE ACÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL ---------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
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Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
– Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados 
pela Conferência Conferência de Nossa Senhora d’Alva, 
relativos ao mês de Julho, Agosto e Setembro de dois mil e 
onze, em anexo; ---------------------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva, a verba de mil seiscentos e cinquenta e quatro euros 
e setenta e dois cêntimos, relativa aos meses em causa.” --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Educação 

 

PONTO UM – BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR 
– PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – FIXAÇÃO 
DO NÚMERO MÁXIMO DE BOLSAS DE ESTUDO A ATRIBUIR PARA O 
ANO LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE, PARA 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR -----------------------  
No âmbito da sua política educativa, o município de Aljezur 
atribui anualmente bolsas de estudo a estudantes de menores 
recursos económicos que prossigam estudos superiores. -----  
De acordo com o estipulado no ponto um, do artigo segundo 
do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo deste 
município, pode a Câmara Municipal fixar o número de bolsas 
a atribuir em cada ano lectivo. -----------------------  
Assim, proponho que seja fixado em trinta, o número de 
bolsas de estudo a atribuir no ano lectivo dois mil e onze – 
dois mil e doze.” ---------------------------------  



REUNIÃO DE 11.10.11 

Pág.  8 

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

V – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – CENTRO DE JARDINAGEM – OÁSIS DO VALE, 
LDA. – LOTE NÚMERO DEZOITO – PRIMEIRA FASE DA ZONA 
INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA – CADUCIDADE DA ATRIBUIÇÃO: 
– No seguimento da deliberação de doze de Julho do 
corrente ano e face ao teor constante na Informação número 
cinquenta e quatro barra dois mil e onze – DDeP, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, confirmar a caducidade da 
atribuição do Lote número dezoito, da Primeira Fase da Zona 
Industrial da Feiteirinha, assim como revogar o respectivo 
contrato de promessa de compra e venda celebrado com a 
empresa Centro de Jardinagem – Oásis do Vale, Lda, 
revertendo a verba já paga para o Município e ficando o 
mesmo disponível para futura atribuição. -----------------  
PONTO DOIS – CASALJEZUR – UNIPESSOAL, LDA. – LOTE 
NÚMERO DEZASSETE – PRIMEIRA FASE DA ZONA INDUSTRIAL 
DA FEITEIRINHA – CADUCIDADE DA ATRIBUIÇÃO: – No 
seguimento da deliberação de doze de Julho do corrente ano 
e face ao teor constante na Informação número cinquenta e 
cinco barra dois mil e onze – DDeP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, confirmar a caducidade da 
atribuição do Lote número dezassete, da Primeira Fase da 
Zona Industrial da Feiteirinha, assim como revogar o respectivo 
contrato de promessa de compra e venda celebrado com a 
empresa Casaljezur, Unipessoal, Lda, revertendo a verba já 
paga para o Município e ficando o mesmo disponível para 
futura atribuição. ----------------------------------  
 



REUNIÃO DE 11.10.11 

Pág.  9 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – AD NATURA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E 
TURÍSTICA, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM 
CARRIÇAL – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de 
nove de Março do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em que AD Natura – Sociedade Imobiliária e 
Turística, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio 
misto, sito em Carriçal, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo setenta e oito, da Secção AQ, e a parte urbana sob 
os artigos nove mil setecentos e noventa – P e nove mil 
setecentos e oitenta e nove – P, da freguesia e Municipio de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número oito mil cento e cinquenta, vem, nos 
termos do artigo decimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a construção de um Empreendimento Turístico 
em Espaço Rural, no local acima mencionado. ------------  
No âmbito da informação da Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, datada de quatro de 
Agosto do corrente ano e do parecer do Jurista desta 
Autarquia, Doutor José Mendes de Morais, datado de vinte e 
sete de Setembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir o pedido da requerente. ------------  
PONTO DOIS – AQUAZUL – INVESTIMENTOS TURÍSTICOS E 
HOTELEIROS, SA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM COVÃO 
DAS ESTEVES – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação 
de vinte e oito de Junho do corrente ano, foi novamente 
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apresentado o requerimento em que Aquazul – Investimentos 
Turísticos e Hoteleiros, SA, na qualidade de proprietária de 
um prédio urbano, sito em Covão das Esteves, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo dois, da Secção N, da 
freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur, vem nos termos 
do artigo décimo quarto, 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 possibilidade de construção 
de uma moradia, a afectar a Turismo em Espaço Rural e de 
um edifício destinado a apoio de actividades agrícolas, no 
local acima identificado. -----------------------------  
No âmbito da informação número cento e setenta e um barra 
dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número cinco mil novecentos e trinta e 
quatro barra dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. -------  
PONTO TRÊS – SONJA GISELA FRITZSCHE – ALTERAÇÃO DE 
CAMINHO EM MONTE VELHO – ALJEZUR: – No seguimento da 
deliberação de vinte e três de Fevereiro de dois mil e dez, 
foi novamente apresentado o requerimento em que Sonja 
Gisela Fritzsche, na qualidade de proprietária de um prédio 
sito em Monte Velho, freguesia e Municipio de Aljezur, vem 
solicitar informação prévia quanto à possibilidade de proceder à 
alteração de um caminho público, que atravessa a sua 
propriedade. -------------------------------------  
No âmbito da informação número catorze barra dois mil e 
onze – PC, da Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, datada de dez de Maio do corrente ano, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de 
indeferir a pretensão da requerente. --------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
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. ----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e quinze 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 Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


