
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 19/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  26 de agosto de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.30 horas  

Aprovada em:  9 de setembro 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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho 
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
 

 
 

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. 
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Deliberações Tomadas 
 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 

CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 

NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 

Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora 

Vereadora Fátima Neto, não pode estar presente na reunião por se 

encontrar de férias, deliberou, por unanimidade, considerar justificada a 

sua falta. ----------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE AGOSTO DE DOIS 

MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, por não ter estado 

presente, aprovar a ata da reunião ordinária de doze de agosto de dois mil 

e catorze. ---------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

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

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício dirigido à Inspeção Geral 

de Finanças, no âmbito da Auditoria ao Município de Aljezur – Urbanismo e 

Ordenamento do Território, Sumário Executivo/Relatório número dois mil e 

quinze barra dois mil e treze. --------------------------------  
 

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 vinte e cinco de agosto 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. -------------------------------  
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DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

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

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento 

e noventa e nove, datado de sete de agosto do corrente ano, enviando 

Relatório Mensal relativo ao passado mês de julho, ao abrigo do Acordo de 

Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  

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

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

relativo ao mês de julho, datado de oito de agosto do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

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

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o email datado de oito de 

agosto do corrente ano, enviando Relatório Mensal relativo ao mês de 

julho, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e 

aquela Freguesia. ----------------------------------------  

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

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

relativo ao mês de julho, datado de oito de agosto do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

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

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  

NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO INCLUSO: – Foi apresentada 

a carta datada de onze de agosto do corrente ano, dando conhecimento do 

pedido de atribuição de subsídio para aquisição de viatura. -----------  

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

MÃOZORRA ASSOCIAÇÃO CULTURAL: – Foi apresentada a carta datada de 

vinte e oito de julho do corrente ano, solicitando a isenção de taxas de 

licenciamento, referentes à realização do evento E.S.T.A.R dois mil e 

catorze. -----------------------------------------------  

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

TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e oitenta e cinco, datado de doze de agosto do corrente 
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ano, enviando cópia da ata número três barra dois mil e catorze, realizada 

no passado dia catorze de julho. -----------------------------  

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

ATAM – ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi 

apresentado o ofício número quatro mil e setenta e seis, datado de catorze 

de agosto do corrente ano, acerca da RAP de Aljezur, a decorrer no dia 

quinze do próximo mês de setembro. --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar as despesas inerentes ao 

fornecimento de coffe breack e almoço, para os participantes da RAP de 

Aljezur, a decorrer no dia quinze do próximo mês de setembro. --------   
DOIS PONTO TRÊS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA -----------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – IRMGARD WILHELMINE ALICE ELSE EY: – Foi 

apresentada a reclamação de Irmgard Wilhelmine Alice Else Ey, referente 

à fatura de abastecimento de água da sua moradia sita em Carvalhal – 
Aljezur. -----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e dez/AL 

barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, datada de vinte e oito de julho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir a importância de cento e trinta e oito euros e trinta e 

quatro cêntimos, correspondente a água (cento e trinta euros e cinquenta 

cêntimos) e IVA (sete euros e oitenta e quatro cêntimos), de acordo com os 

cálculos anexos à informação acima identificada. ------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – CABRAL MENEZES – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA: – 
Foi apresentado o requerimento em que Cabral Menezes – Sociedade 

Imobiliária, Lda, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao 

consumo do mês de agosto 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 B – Lote sete – Aljezur. ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de catorze de agosto e exarado na 

informação quatrocentos e noventa e cinco/AL barra dois mil e catorze, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de treze de agosto, 

o qual determina que seja emitida nota de crédito no valor total de 

novecentos e trinta e três euros e dezoito cêntimos, correspondente a água 
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(oitocentos e quarenta e quatro euros e dois cêntimos), resíduos sólidos 

variáveis (trinta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos) e IVA (cinquenta 

euros e sessenta e quatro cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à 

informação acima identificada, nos termos do número cinco, do artigo 

sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de 

Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ----------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – CARLA MACIAS DORISSA: – Foi apresentado o 

requerimento em que Carla Macias Dorissa, vem solicitar lhe seja cobrada 

a fatura referente ao consumo do mês de agosto 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 Urbanização 

do Vale da Telha – Setor H – Lote dezasseis – Aljezur. ---------------  

No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e vinte/JR 

barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, datada de vinte e dois de agosto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a fatura referente ao mês de agosto, nos termos do 

número cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo 

sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. -  

DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – ZÉLIA SIMÕES PAQUITO VIEIRA: – Foi 

apresentada a reclamação de Zélia Simões Paquito Vieira, referente à 

fatura de abastecimento de água da sua moradia sita em Rua do Rio, 

número dezoito, em Odeceixe. -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conhecimento do teor constante 

na informação número quinhentos e vinte e dois/JR barra dois mil e 

catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 

vinte e dois de agosto. ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – JOSÉ BATISTA MARREIROS: – Foi apresentado o 

requerimento de José Batista Marreiros que, na qualidade de proprietário 

do Restaurante Paraíso do Mar, sito na Praia da Amoreira – Aljezur, vem 

solicitar que a limpeza da fossa que serve o seu estabelecimento passe a 

ser gratuita, como contrapartida pelo facto dos utentes daquela praia 

utilizarem as instalações sanitárias do restaurante, uma vez que a mesma 

não se encontra dotada de balneários públicos. -------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que, entre outras, os 

concessionários de apoios de praia têm o dever de disponibilizar, aos 

utentes, casas de banho. -----------------------------------  

Assim, o serviço público evocado resulta de uma obrigação do 

concessionário não havendo enquadramento legal para satisfazer o 

solicitado pelo requerente. ----------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – CENTRO METALÚRGICO DE LAGOS, LDA – PARQUE DE FEIRAS E 

EXPOSIÇÕES – REQUALIFICAÇÃO DOS PORTÕES – COBRANÇA DE CRÉDITOS: – 
Foi apresentada a carta de Filipa Soares, na qualidade de Administradora 

de Insolvência da empresa Centro Metalúrgico de Lagos, Lda, solicitando o 

pagamento do valor de mil euros à Massa Insolvente, em conformidade 

com o ordenado pelo Tribunal. -------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número oitenta e dois/JC barra 

dois mil e catorze, datada de oito de agosto, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois 

mil e oito, de vinte e nove de janeiro, bem como do ofício número quatro 

mil setecentos e sessenta e quatro, de doze de agosto do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não há lugar à 

liberação de qualquer valor referente à caução apresentada pelo Centro 

Metalúrgico de Lagos, Lda, pelo que considera executada a respetiva 

caução a favor do Município, pela existência de defeitos em obra, bem 

como ausência da sua correção, em valor superior à caução existente.---  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA – CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, LDA. – PROJETO DE ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE DEZ 

MORADIAS EM BACELOS – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em 

que em que ETNEVIC – Urbanizações, S.A e ERALMA – CONSTRUÇÕES 

UNIPESSOAL, Lda, na qualidade de proprietárias de um prédio rústico, sito 

no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e dois, da 

Seção 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, vem solicitar a aprovação de um projeto de arquitetura 
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referente à construção de dez moradias que pretende levar a efeito, no 

local acima mencionado. -----------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e 

cinco/FA barra dois mil e catorze, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, conforme se indica: ---  

– Trata-se de um projeto para um condomínio de dez moradias em banda 

do tipo T um, apresentado na sequência de um Pedido de Informação 

Prévia (PIP) aprovado por deliberação de Câmara, datada de vinte e três 

de agosto de dois mil e doze. -------------------------------  

De acordo com os pontos quatro e cinco da informação supra referida, foi 

deliberado, conceder a referida dispensa à criação dos três lugares em 

falta, de acordo com o número cinco do Regulamento do PDM, devendo 

ser compensada com a taxa prevista no número dois, do mesmo artigo, que 

corresponderá ao valor de três mil quatrocentos e cinquenta euros. -----  

No âmbito do ponto sete, da mesma informação, a Câmara deliberou 

estabelecer o valor da compensação relativa às áreas de cedência de 

espaço verde e de utilização coletiva e, de equipamento de utilização 

coletiva, respetivamente em: --------------------------------  

a) – dezassete mil setecentos e sessenta e três euros e quarenta e oito 

cêntimos; ----------------------------------------------  

b) – vinte e dois mil duzentos e quatro euros e trinta e cinco cêntimos. ---  

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a pretensão solicitada, 

condicionada ainda ao cumprimento do estipulado nos pontos oito, nove e 

dez da informação acima identificada. --------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

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

UM PONTO UM – TECIDO EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara 

tomou conhecimento da Síntese do Tecido Empresarial do Município de 

Aljezur, elaborada pela empresa Informa D&B – Sociedade Unipessoal, Lda 

e anexa à informação número cinquenta e três/PO barra dois mil e catorze, 

datada de onze de agosto, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento. -------------------------------------------  
DOIS – APOIO AO ASSOCIATIVISMO ------------------------------  
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DOIS PONTO UM – OLÍMPICO CLUBE DE LAGOS – CORRIDAS ROTA DO INFANTE – 
ETAPA DE ALJEZUR: – 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 se centra exclusivamente nas atividades que foram 

melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao 

apoio financeiro, mas o apoio que o Município de Aljezur irá conceder terá 

também incidência no apoio técnico e logístico, como ficará refletido na 

ficha de candidatura. Perante o atrás exposto proponho que sejam 

aprovados os seguintes apoios: ------------------------------  
OLIMPICO CLUBE DE LAGOS – CORRIDA ROTA DO INFANTE --------------  

– Corrida Rota do Infante – Cedência de um autocarro, apoio logístico 

cedido pelos serviços do Município, lembranças e um apoio financeiro de 

duzentos e cinquenta euros.” --------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – DESEMPREGO NO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara tomou 

conhecimento da Síntese do Desemprego no Município de Aljezur, 

verificado no primeiro semestre do ano em curso e anexa à informação 

número cinquenta e dois/PO barra dois mil e catorze, datada de oito de 

agosto, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. -----  

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 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 
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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 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 Secretário, 
 

_____________________________ 


