
 

 

  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 10/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  7 de Maio de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.20 horas  
Aprovada em:  14 de maio de 2013 
 

   
 
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  
 
 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

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 maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

 
 

Deliberações Tomadas 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
a Senhora Vereadora Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha, 
não pode estar presente na reunião por se motivos 
profissionais, deliberou, por unanimidade, considerar justificada 
a sua falta. -------------------------------------  
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
- PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GIP – GABINETE 
DE INSERÇÃO PROFISSIONAL.--------------- 

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: ------------  
– RICARDO VON GILSA MIGUEL – Alteração e Ampliação – Rua 
vinte e cinco de Abril, número setenta e sete-A – Aljezur – 
dezassete de abril de dois mil e treze -----------------  
– WERNER THIRY – Legalização - Penedo – Courela do Monte 
- Aljezur – dezassete de abril de dois mil e treze --------  
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- BORJE RICLKARD JOSEPHSON – Alteração e Ampliação – 
Monte Alegre – Odeceixe Aljezur – dezanove de Abril de dois 
mil e treze--------------------------- 
- FRANCISCO CONCEIÇÃO OLIVEIRA – Nova Construção – Rogil – 
trinta de Abril de dois mil e treze---------------------
------------------------------ 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E TRÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e três de abril de 
dois mil e treze. ---------------------------------  
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 seis 
de maio de dois mil e treze, 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: ---  
DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE – RIBAT DA 
ARRIFANA – PONTA DA ATALAIA – VALE DA TELHA – 
ALJEZUR – PROPOSTA DE RESTRIÇÕES PREVISTAS NO 
ARTIGO CINQUENTA E QUATRO DO DECRETO-LEI NÚMERO 
TREZENTOS E NOVE BARRA DOIS MIL E NOVE, DE VINTE E 
TRÊS DE OUTUBRO: – Foi apresentado o oficio número cento 
e trinta mil duzentos e sessenta barra rp, datado de catorze 
de abril, enviando proposta de restrições previstas no artigo 
cinquenta e quatro do decreto-lei número trezentos e nove 
barra dois mil e nove, de vinte e três de outubro. --------   
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Tomado conhecimento. -----------------------------   
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número oitenta e quatro, 
datado de dezassete de abril do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um apoio financeiro, no valor de vinte e oito mil 
setecentos e cinquenta euros, destinado a fazer face a 
despesas inerentes a execução do projeto de obras de 
remodelação e alteração do espaço onde funciona o “Bar”, da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ----------     
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
valor de vinte e cinco mil euros para os devidos efeitos.----
---------------------------------- 
CASA DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício, datado de 
quinze de abril do corrente ano, enviando Relatório e Contas 
da Direção, referente ao ano de dois mil e doze. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o ofício número mil quinhentos e cinquenta, datado de onze 
de abril do corrente ano, informando da dissolução da 
Fundação para o Desenvolvimento da Universidade do Algarve, 
bem como da cessação do Protocolo celebrado em dezassete 
de dezembro de dois mil e sete entre a Fundação para o 
Desenvolvimento da Universidade do Algarve e o Município de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício  número oitenta e nove, datado de 
dezassete de abril do corrente ano, enviando cópia da ata 
número dois barra dois mil e treze, relativa à reunião 
ordinária do Conselho Diretivo, realizada no dia oito de abril 
de dois mil e treze. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – Foi apresentado o 
oficio número três barra treze, datado de vinte e quatro de 
abril do corrente ano, procedendo à apresentação dos Corpos 
Sociais daquela Associação.--------------------------  
Tomado conhecimento.- ----------------------------  
PONTO CINCO – FULLPOCKET, LDA. – QUIOSQUE MUNICIPAL 
SITO NO LARGO DA LIBERDADE: – Foi apresentada a carta 
datada de dezassete de abril do corrente ano, em que a 
empresa Fullpocket, Lda., na qualidade de arrendatária do 
Quiosque Municipal, sito no Largo da Liberdade, em Aljezur, 
informa da necessidade de serem feitas obras de conservação 
no referido Quiosque, por forma a dar cumprimento às normas 
legais de higiene e segurança e solicita que a verba 
orçamentada para execução das mesmas, no valor de onze 
mil oitocentos e onze euros e sessenta e nove cêntimos, seja 
deduzida mensalmente no valor da respetiva renda, até que 
seja integralmente liquidado o montante investido pela 
arrendatária. -------------------------------------  
No âmbito do Parecer do Jurista desta Autarquia, Dr. Cordeiro 
da Cunha, datado de dois de maio do corrente ano, a 
câmara deliberou por unanimidade, remeter à comissão de 
vistorias da qual deverá fazer parte integrante, a Engenheira 
Alimentar, Zita Glória, com intuito de atestar a 
imprescindibilidade, bem como validar os custos suportados em 
documentação anexa, corrigir ou determinar outros.- --------  
PONTO SEIS – PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA NAS PRAIAS DOIS 
MIL E TREZE – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José 
Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
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PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA NAS PRAIAS DOIS MIL E TREZE – 
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR --------  
Aproxima-se mais uma época balnear, que ira trazer às 
praias do Concelho de Aljezur milhares de visitantes. Época 
em que as nossas praias são invadidas por milhares de 
banhistas, que querem desfrutar das belezas que as mesmas 
oferecem. 
Na salvaguarda da Vida Humana, proponho que se aprove o 
protocolo, para vigilância de praias com a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, assim como as cláusulas do protocolo a estabelecer 
com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
PONTO SETE – CANDIDATURA “REEQUIPAMENTO ESTRATÉGICO 
DA PROTEÇÃO CIVIL DO ALGARVE: - No âmbito do teor 
constante na informação número trinta barra dois mil e treze – 
DDEP, datada de vinte e três de abril, do corrente, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, e da 
candidatura “Reequipamento Estratégico da Proteção Civil do 
Algarve”, a Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir trinta 
e cinco calças uniforme número três para incêndios Florestais, 
trinta e cinco casacos uniforme número três para incêndios 
Florestais, trinta e cinco botas para incêndios Florestais, trinta 
e sete cogulas para incêndios Florestais, nove botas para 
incêndios urbanos e industriais, nove luvas para incêndios 
urbanos e industriais, nove capacetes para incêndios urbanos e 
industriais e dez aparelhos respiratórios isolante de circuito 
aberto (ARICA), ao abrigo do acordo quadro para a 
aquisição de Equipamento de Proteção Civil.- ------------  
 

III – Ação Social 



REUNIÃO DE 07.05.13 

Pág.  6 

 

PONTO UM – MANUEL MARIA – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO 
CARTÃO SOCIAL: – Foi apresentada a candidatura de 
renovação do Cartão Social do Município de Aljezur, referente 
ao munícipe Manuel Maria, residente em Monte Novo do Porto 
das Parreiras, Rogil. -------------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número dois do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento parecer 
favorável, para atribuição do Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur ao munícipe Manuel Maria. -----------  
 

IV – Ambiente 
 

PONTO UM – ADESÃO AO PROGRAMA “ECO EVENTO”: – Foi 
apresentado pela Algar – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, SA, o Programa de adesão do Município de 
Aljezur ao “ECO evento”. ---------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número vinte e 
nove barra dois mil e treze, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aderir ao Programa “ECO evento”, conforme programa que 
depois de rubricado fica anexo à presente ata.- ----------  

V – Educação 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES – 
ESCOLA SECUNDÁRIA GIL EANES - Foi apresentado o oficio 
número trezentos e sessenta e três, datado de nove de abril 
do corrente ano, solicitando a possibilidade do município 
receber três estagiários – Formação em contexto de trabalho. -  
No âmbito do teor constante na informação número quarenta e 
seis barra dois mil e treze – DDEP/SE/RF, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, acolher três estagiários – formação 
em contexto de trabalho, do Curso Técnico de Comunicação e 
Marketing, relações Públicas e Publicidade. ---------------  
 

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS NUNES 
FRANCISCO: - ARRENDAMENTO DO FOGO NÚMERO 
QUARENTA E SEIS B – RUA JOÃO DIAS MENDES- ALJEZUR: 
– No âmbito do teor constante na informação número vinte e 
oito barra dois mil e treze – DDEP/PO, datada de dezoito 
de abril, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de tomar posse do imóvel número quarenta e 
seis- B, sito na Rua João Dias Mendes, até agora arrendado 
a Maria Nogueira dos Santos Nunes Francisco, pelo 
comprovado não uso do locado por mais de um ano, para 
residência própria e permanente, requisito nuclear em que se 
baseou o arrendamento em causa. --------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à arrendatária 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo.- -------------------------  

VII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – 
DUAFAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LIMITADA 
– ANALISE DE PROPOSTAS DE TRABALHO A MAIS: – Face 
ao teor constante na informação número dez barra dois mil e 
treze - AM, datada de vinte e nove de abril do corrente 
ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 
Trabalhos a Mais, no valor de mil setecentos e oitenta e oito 
euros e setenta e um cêntimos e Trabalhos a Menos, no 
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valor de menos três mil seiscentos e noventa e nove euros, 
apresentando um saldo de menos mil novecentos e dez euros 
e vinte e nove cêntimos.- --------------------------  

VIII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – VANESSA ISABEL PIRES FÉLIX - PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM 
INDUSTRIAL E SECADOR SOLAR, LOTE DEZASSETE , DA 
ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA – ROGIL: – Foi 
apresentado o requerimento em que Vanessa Isabel Pires 
Félix, vem solicitar informação prévia sobre a possibilidade de 
levar a efeito a construção de um armazém industrial e 
secador solar, no lote dezassete, na Zona Industrial da 
Feiteirinha – Rogil.------- 
Considerando que o lote número dezassete não se encontra 
disponível, caso os requerentes pretendam desenvolver o 
projeto no lote número dezoito, o qual se encontra livre para 
atribuição, a Câmara manifesta, por unanimidade, para o 
referido lote dezoito, parecer favorável à referida informação 
prévia.------------------- 
PONTO DOIS – ANABELA MARIA RODRIGUES ÁGUAS E ANTÓNIO 
JOSÉ DA SILVA MARREIROS SIMÕES – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – RECONSTRUÇÕES – 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL NA 
MODALIDADE DE CASA DE CAMPO, EM AZIA – ROGIL: – No 
seguimento da deliberação tomada em reunião de Câmara 
datada de doze de março do corrente ano, foi apresentado o 
requerimento em que Anabela Maria Rodrigues Águas e 
António José da Silva Marreiros Simões, na qualidade de 
promitentes proprietários de um prédio misto sito em Azia, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e oito, da 
Secção AC e a parte urbana sob o artigo novecentos e trinta 
e dois, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur e, 
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descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número quinhentos e vinte, vêm nos termos do número um, 
do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com a nova redação dada com a nova redação 
dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e 
dez, de trinta de março, vêm apresentar os elementos 
referidos no ponto três da informação número cinquenta e dois 
barra treze – FA, datada de onze de março do corrente ano, 
do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo.- ---------  
Tomado conhecimento.- ----------------------------  
PONTO TRÊS – CHARLES DAVID BETTICE – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM 
PARREIRA – BORDEIRA - ALJEZUR: –  
Foi apresentado o requerimento em que Célia Maria Pacheco 
Ramos, na qualidade de solicitadora de Charles David Bettice, 
promitente-comprador de um prédio rústico, sito em Parreira, 
da freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo doze, da Secção R, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur, sob o 
número mil e trinta e sete, vem solicitar lhe seja emitida 
certidão do parecer quanto à constituição de copropriedade no 
prédio supra descrito, uma vez que pretende efetuar escritura 
de compra e venda, ficando o prédio a pertencer, em comum 
e partes iguais a Charles David Bettice, William Robert 
Fairweather e Laurie Anthony Bottone. ------------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, Dr. José Mendes de Morais, emitido em dezanove 
de abril do corrente ano, o qual conclui que o referido 
pedido, não põe em causa os interesses públicos, que o 
número um,  do artigo cinquenta e quatro, do Decreto-Lei 
número noventa e um barra noventa e cinco, de dois de 
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setembro, com a redação dada pela Lei número sessenta e 
quatro barra dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa 
salvaguardar, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer favorável ao pedido de certidão de copropriedade 
solicitado. ---------------------------------------  

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O “GIP” – GABINETE 
DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: – No âmbito do teor constante 
na Informação da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos – Contratação Pública, datada de seis de maio do 
corrente ano e da Informação da senhora vereadora Fátima 
Neto, de seis de maio, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação de 
Prestação de Serviços Especializados para o “GIP – Gabinete 
de Inserção Profissional”. ---------------------------  
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 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 ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e vinte 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. ----------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 


