
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 11/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  13 de maio de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em: 27 de maio de 2014 
 

   
 

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 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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. 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E 

CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a ata da reunião ordinária de seis de maio de dois mil e catorze. -  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – O Senhor 

Vereador Vitor Vicente deu conta da necessidade de regular o 

estacionamento que se vem fazendo, de forma informal, junto ao mercado 

da Igreja Nova. -----------------------------------------  

O Senhor Vereador Vitor Vicente reiterou a sua apreensão relativamente à 

diminuição do número de estacionamentos, decorrente da obra do Polis da 

Amoreira e, questionou o Senhor Presidente sobre a instalação da calha 

técnica para outra infraestruturação, nomeadamente eletrificação. Referiu 

ainda a preocupação quanto ao acesso ao plano de praia, em questões de 

emergência, por força da mesma requalificação. ------------------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – Não se 

verificaram quaisquer informações neste ponto da Ordem de Trabalhos. --  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia onze de maio de dois mil e catorze, do qual a 

Câmara tomou conhecimento. -------------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  

DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 

apresentado o e-mail datado de sete de maio do corrente ano, enviando 

Parecer Jurídico elaborado para aquela Associação, relativo à Privatização 

EGF. -------------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o e-

mail datado de seis de maio do corrente ano, enviando cópia da tomada de 

aposição do Conselho Intermunicipal, relativa à Privatização da ALGAR. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número cento e sete, datado de sete de maio do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a fazer 

face a despesas inerentes à aquisição de uma ambulância de transporte de 

doentes, cujos custos totais são num montante de trinta e dois mil 

quinhentos e cinco euros e noventa e seis cêntimos. ---------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de trinta e dois mil quinhentos e cinco euros e noventa e seis 

cêntimos. ----------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi apresentada a 

circular número quarenta e oito barra dois mil e catorze/LR, datada de 

vinte e nove de abril, acerca da “Alteração das condições mínimas, das 

quantias e riscos compreendidos no seguro de acidentes pessoais dos 

Bombeiros Voluntários e Profissionais”. ------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi apresentada o ofício 

número sessenta e oito, datado de sete de abril do corrente ano, 

solicitando a troca do edifício, sito na Rua do Forno, em Odeceixe, que 

atualmente vem ocupando com o funcionamento da SAD – Serviço de Apoio 

Domiciliário – Valencia de Odeceixe, pelo edifício onde funcionou a Cantina 

Escolar de Odeceixe, por o mesmo possuir melhores condições no que se 

refere à sua dimensão e localização.- -------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

desafetação da parcela de terreno onde se encontra implantada a Cantina 

Escolar de Odeceixe, do domínio público para o domínio privado do 

Município, por força da deslocalização das instalações escolares para os 

Malhadais, onde foi construído de raiz um centro escolar, de acordo com a 

Carta Educativa do Município, dotado de refeitório escolar, entre outras 

infraestruturas. ------------------------------------------  

Assim, a vulgarmente designada Cantina Escolar de Odeceixe, deixou de 

cumprir as funções para as quais tinha sido construída, não sendo viável a 

sua utilização para o efeito, entendendo a Câmara que se deverá manter o 
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espírito de desenvolvimento de ações de caráter social daquela 

infraestrutura. ------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à Santa Casa da 

Misericórdia de Aljezur que, a presente proposta merecendo a aprovação 

da Assembleia Municipal, este órgão nada tem a opor ao ora solicitado. --  

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de março, datado de oito de abril do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução (número um, do artigo cento e trinta e dois, 

da Lei número setenta a cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro). ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS AO 

ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

– A Câmara tomou conhecimento da informação número duzentos e oitenta e 

um/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, datada de sete de maio do corrente ano, a qual contempla a 

relação mensal dos contratos celebrados ao abrigo do parecer genérico de 

contratos de prestação de serviços, respeitante ao mês de abril do ano em 

curso. ------------------------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – GAL DONSKY E JOHANNA ELISABET UDDH – PEDIDO DE CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO NO LUGAR DE BOUÇA, FREGUESIA 

DE ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Miguel Mendes 

Serrão, na qualidade de legal representante de Gal Donsky e Johanna 

Elisabet Uddh, vem solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a 

constituição de compropriedade dos prédios mistos, sitos em Lugar da 

Bouça, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, com a área total de 

três mil e quinhentos metros quadrados e de três mil duzentos e cinquenta 

metros quadrados, inscritos na matriz predial rústica sob os artigos oitenta 

e três e oitenta e quatro, ambos da Seção P e a parte urbana sob os 

artigos mil oitocentos e setenta e seis e mil oitocentos e setenta e cinco, 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob os números 

mil duzentos e noventa e sete e mil duzentos e noventa e oito, 
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respetivamente, ficando os mesmos a pertencer a Gal Donsky e Johanna 

Elisabet Uddh, na proporção de um meio para cada um. -------------  

No âmbito do teor do Jurista desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, 

o qual concluí que o mesmo 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 setembro, com as 

alterações introduzidas 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 à pretensão dos requerentes. -----  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO: ------------------------   
UM PONTO UM PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de novembro de dois mil e sete. -----------------   

A candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação que estão 

espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa salientar que 

a presente proposta da Comissão de Avaliação. -------------------  

Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os seguintes 

apoios: -----------------------------------------------  
COMISSÃO ORGANIZADORA DO X CONVIVIO DOS BENFIQUISTAS DE ALJEZUR -  

– X Convívio dos Benfiquistas de Aljezur – Cedência do Espaço Multiusos 

de Aljezur, a título gratuito.” --------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
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UM PONTO UM PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SURF: – Pelo Senhor 

Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete.  

As candidaturas foram avaliadas segundo os critérios para apreciação que 

estão espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa 

salientar que a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades 

que foram melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo 

assim ao apoio financeiro, mas os apoios que o Município de Aljezur irá 

conceder terão também incidências nos apoios técnicos e logísticos, como 

ficará refletido nas fichas de candidatura. Perante o atrás exposto, 

proponho que sejam aprovados os seguintes apoios: ---------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SURF ------------------------------  

– Etapa Algarve do circuito MOCHE – Subsidio no valor de sete mil e 

quinhentos euros para apoio. Apoio logístico a ser solicitado pela entidade 

e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. -------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte a 

Associação, que a transferência da verba só será feita após a comunicação 

da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamento.” ------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO UM PONTO TRÊS – PORTIMONENSE SPORTING CLUB – SECÇÃO DE 

BASQUETEBOL: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 
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desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete.  

As candidaturas foram avaliadas segundo os critérios para apreciação que 

estão espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa 

salientar que a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades 

que foram melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo 

assim ao apoio financeiro, mas os apoios que o Município de Aljezur irá 

conceder terão também incidências nos apoios técnicos e logísticos, como 

ficará refletido nas fichas de candidatura. Perante o atrás exposto, 

proponho que sejam aprovados os seguintes apoios: ---------------  
PORTIMONENSE SPORTING CLUBE -----------------------------  

– Campus de Verão – Cedência de instalações para a realização de treinos, 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município, a título gratuito.” --   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – URBANIZAÇÃO --------------------------------------  
DOIS PONTO UM – UIS – UNIVERSE INTERNACIONAL SERVICES, LDA. – LOTE 

NÚMERO SETE – SEGUNDA FASE, DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – 
INCUMPRIMENTO DAS NORMAS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  
DOIS PONTO DOIS – PISCINAS COSTIN, UNIPESSOAL, LDA – LOTE NÚMERO VINTE – 
PRIMEIRA FASE, DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO DAS 

NORMAS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
TRÊS – EDIFÍCIOS MUNICIPAIS ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA – 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO: – No seguimento da deliberação tomada pela 

Câmara Municipal, em sua reunião de vinte e dois de abril último, na qual 

foi aprovada a minuta do respetivo contrato de arrendamento, por proposta 

da Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, considerar sem efeito a minuta aprovada na referida 

reunião e aprovar a nova minuta agora proposta. ------------------  
QUATRO – CULTURA ----------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – FIXAÇÃO DO VALOR PARA VENDA DA REVISTA CULTURAL 

NÚMERO SEIS – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
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FIXAÇÃO DO VALOR PARA VENDA DA REVISTA CULTURAL AL-RIHANA (NÚMERO SEIS) -  

Proponho que se fixe o valor de venda ao público, da Revista Cultural Al-

Rihana, número seis, por doze euros mais IVA, com base no estudo em 

anexo.” -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
CINCO – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – PAINEL DE AZULEJO 

PARA AS E.B UM DE ROGIL E ODECEIXE – PROPOSTA: – Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PAINEL DE AZULEJO PARA AS EB UM DE ROGIL E ODECEIXE ----------------  

No âmbito da área da Expressão Plástica das atividades de enriquecimento 

curricular, no primeiro ciclo (AEC), foi solicitado ao Município de Aljezur 

autorização e apoio para a realização de painéis de azulejo a colocar em 

duas EB Um – Rogil e Odeceixe, reproduzindo trabalhos realizados pelos 

alunos e previamente selecionados. ---------------------------  

Considerando que é competência do Município apoiar as escolas do 

concelho nas suas atividades, proponho a atribuição de um apoio no valor 

de mil duzentos e quarenta euros, ao Agrupamento de Escolas de Aljezur 

para a aquisição dos materiais necessários à realização de dois painéis em 

azulejo, a colocar nas Escolas Básicas de primeiro ciclo de Rogil e 

Odeceixe.” --------------------------------------------  

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

CINCO PONTO DOIS – ACORDO DE COLABORAÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR: – 
No âmbito do teor constante na informação número trinta e nove/RF barra 

dois mil e catorze, datada de doze de maio, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

as cláusulas do Acordo de Colaboração, no âmbito da Educação Pré-

Escolar e referente ao ano letivo de dois mil e treze/dois mil e catorze, 

celebrado entre a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Centro 

Distrital de Segurança Social de Faro e o Município de Aljezur, cujos 

documentos, depois de devidamente rubricados, ficam apensos à presente 

ata. --------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer intervenção 

por parte do público presente. -------------------------------   
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APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 

três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze 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 Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 


