
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 19/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  27 de agosto de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  10 de setembro 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 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

António José Monteiro de Carvalho  
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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 
o Senhor Vereador António Carvalho, 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 OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– GRAHAM DALE – ROTURA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA ------------------------------------------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE UMA VERBA -----------------------------------  
– PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 
PARA A “ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DE EQUIPAMENTOS 
E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR” ----------------  
– PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 
PARA A “ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM 
OCEANO” ---------------------------------------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA DE UMA VERBA -----------------------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE 
TRANSFERÊNCIA DE UMA VERBA -----------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
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INFORMAÇÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E TREZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 
da Informação número sete barra dois mil e treze – Parecer 
genérico para celebração de contratos de prestação de serviço, 
ao abrigo do ponto IV do referido parecer, aprovado em 
reunião de Câmara de vinte e quatro de Janeiro de dois mil 
e doze, em que foram contempladas todas as adjudicações 
respeitantes ao mês de julho do corrente ano, cujos 
documentos ficam arquivados em pasta própria. -----------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
TREZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de treze de agosto 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 vinte e 
seis de agosto 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: ---  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número trinta, datado de 
vinte e sete de julho do corrente ano, informando do 
reposicionamento de meios do Corpo de Bombeiros, durante o 
mês de agosto, na terceira seção, em Odeceixe, alargando a 
atual cobertura ao período noturno e fim-de-semana. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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FUNDAÇÃO ODEMIRA: – Foi apresentada a carta datada de 
cinco de agosto do corrente ano, enviando informação acerca 
da externalização da atividade da Fundação Odemira. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO – 
NOITE “A” (VINTE E OITO DE AGOSTO) – RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor 
Presidente da Câmara, datado de vinte e um de agosto e 
exarado na Informação número vinte e um – MC, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Contratação Pública, 
datada de vinte de agosto do corrente ano, acerca da 
Prestação de Serviços de Animação – Noite “A” (vinte e oito 
de agosto) – Emissão de parecer prévio vinculativo favorável, 
previsto no número dez, do artigo setenta e cinco, do OGE 
de dois mil e treze. -------------------------------  
PONTO SEIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO – 
FERIADO MUNICIPAL (VINTE E NOVE DE AGOSTO) – 
RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e 
um de agosto e exarado na Informação número vinte e dois 
– MC, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – 
Contratação Pública, datada de vinte de agosto do corrente 
ano, acerca da Prestação de Serviços de Animação – Feriado 
Municipal (vinte e nove de agosto) ) – Emissão de parecer 
prévio vinculativo favorável, previsto no número dez, do artigo 
setenta e cinco, do OGE de dois mil e treze. -----------   
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS 
MIL E TREZE/DOIS MIL E CATORZE – CANDIDATURAS AO 
APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na 
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informação números vinte e dois – MV barra dois mil e treze, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, 
datada de vinte de agosto do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir os escalões aos alunos 
abaixo identificados, conforme se indica: ----------------  
– Summer Serafim D’arcy – Escalão A -----------------  
– Igor Francisco Gabriel Fernandes – Escalão B ----------  
– Francisca da Silva Viana – Indeferir ------------------  
– André Alexandre Fernandes Couto – Indeferir -----------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
interessados que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de dez dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA 
INADAPTADA: – Foi apresentado o e-mail datado de dois de 
agosto do corrente ano, enviando Relatório de Atividades 
referente ao ano de dois mil e doze. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DOIS – PROJETO ESPECIALMENTE – PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DA DOENÇA MENTAL: – Foi apresentado o e-
mail datado de dois de agosto do corrente ano, enviando 
Relatório do Projeto EspecialMente – Prevenção e Tratamento 
da Doença Mental. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

IV – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – CENTRO DE JARDINAGEM – OÁSIS DO VALE, 
UNIPESSOAL, LDA. – INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA Z.I.F. 
– ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – LOTE DEZASSETE – 
PRIMEIRA FASE: – No seguimento da deliberação de onze de 
junho do corrente ano e face ao teor constante na informação 
número sessenta e oito – PO barra dois mil e treze, datada 
de dezanove de agosto, da Divisão de Desenvolvimento 
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Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, confirmar a caducidade da atribuição do lote 
número dezassete – Primeira Fase, sito na Zona Industrial da 
Feiteirinha. --------------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – BERND JURGEM UHE RODRIGUES – DOAÇÃO DE 
CAMINHO – BREJO LONGO – ROGIL: – Foi apresentado o 
requerimento em que Bernd Jurgem Uhe Rodrigues, na 
qualidade de proprietário do artigo cento e sessenta, da Seção 
AC, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem 
informar que pretende proceder à doação de um caminho para 
o domínio público. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
 

VI – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – FRIEDRICH E MARYA GERMANN – ATRIBUIÇÃO DE 
NOME DE RUA E NÚMERO DE POLÍCIA – PORTELA ALTA – 
ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de quatro de 
julho do corrente ano, em que Friedrich e Marya Germann 
vêm solicitar a atribuição de nome de rua e respetivo número 
de polícia, ao arruamento onde se situa a sua moradia, sita 
em Portela Alta – Aljezur. --------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número oitenta e 
sete barra dois mil e treze – JC, datada de dez de julho do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, que o 
referido prédio será inserido no arruamento denominado “Rua 
das Figueiras”, ao qual será atribuído o número dois. ------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – GRAHAM DALE: – Foi apresentada a exposição 
em que Graham Dale vem solicitar lhe seja cobrado o recibo 
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de água referente ao mês de maio do corrente ano, pela 
tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro 
cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor 
médio pago no ano imediatamente anterior, conforme previsto 
na Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por 
se ter verificado uma rotura no sistema de distribuição de 
água da sua moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, 
Setor L – Lote cento e setenta e oito – Aljezur. ---------  
Face ao teor constante na Informação número cento e 
cinquenta e três – JR barra dois mil e treze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de treze de 
agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão do requerente, uma vez que, não tendo o 
consumidor pago voluntariamente a fatura de água nos termos 
do Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho de 
Aljezur, tendo sido remetida nos termos do referido 
Regulamento para processo de execução fiscal para cobrança 
coerciva, não existem razoes de direito que permita a 
faculdade dada pelo número cinco, do artigo sessenta e 
quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, do Anexo 
I, do Regulamento da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur, pelo que, deverá o consumidor/devedor 
pagar o valor total da fatura e dos encargos inerentes ao 
processo de execução fiscal. -------------------------  
PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e sete, datado 
de treze de agosto do corrente ano, solicitando a transferência 
de uma verba no montante de dezassete mil cento e sessenta 
e cinco euros e vinte e seis cêntimos, destinado a fazer face 
a despesas inerentes a trabalhos executados naquela freguesia.  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte 
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de agosto do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Rogil a 
verba solicitada, no montante de dezassete mil cento e 
sessenta e cinco euros e vinte e seis cêntimos. ----------  
PONTO TRÊS – PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 
DE PORMENOR PARA A “ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA 
DE EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE 
ALJEZUR”: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
alteração à cláusula número dez, do Caderno de Encargos, 
aprovado na reunião de Câmara de nove de julho de dois mil 
e treze, de acordo com a informação datada de vinte e seis 
de agosto do corrente ano, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a qual passará a ter a seguinte redação:  
“Dez – Caução e Garantias -------------------------  
Dez ponto um – Não será exigida caução nos termos do 
número dois, do artigo oitenta e oito, do Código dos 
Contratos Públicos ---------------------------------  
Dez ponto dois – (…)”. ---------------------------  
PONTO QUATRO – PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO 
PLANO DE PORMENOR PARA A “ÁREA DE INTERVENÇÃO 
ESPECÍFICA DA PAISAGEM OCEANO”: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a alteração à cláusula número dez, 
do Caderno de Encargos, aprovado na reunião de Câmara de 
nove de julho de dois mil e treze, de acordo com a 
informação datada de vinte e seis de agosto do corrente ano, 
do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a qual 
passará a ter a seguinte redação: ---------------------  
“Dez – Caução e Garantias -------------------------  
Dez ponto um – Não será exigida caução nos termos do 
número dois, do artigo oitenta e oito, do Código dos 
Contratos Públicos ---------------------------------  
Dez ponto dois – (…)”. ---------------------------  
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PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 
apresentado o ofício datado de vinte e seis de agosto do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de sete mil trezentos e vinte e oito euros e 
sessenta e dois cêntimos, destinado a fazer face a despesas 
inerentes a trabalhos executados naquela freguesia. --------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, exarada no 
ofício da Junta de Freguesia, datada de vinte e sete de 
agosto do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a verba 
solicitada, no montante de sete mil trezentos e vinte e oito 
euros e sessenta e dois cêntimos. --------------------  
PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 
apresentado o ofício datado de vinte e seis de agosto do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de quatro mil oitocentos e vinte e quatro euros e 
cinquenta cêntimos, destinado a fazer face a despesas 
inerentes a trabalhos executados naquela freguesia. --------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, exarada no 
ofício da Junta de Freguesia, datada de vinte e sete de 
agosto do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a verba 
solicitada, no montante de quatro mil oitocentos e vinte e 
quatro euros e cinquenta cêntimos. --------------------  
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 
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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 onze horas e trinta 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 Secretario, 

 
__________________________________ 

 
 
 


