
 

M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 03/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  07 de fevereiro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  13.40 horas  

APROVADA EM:  14 de fevereiro de 2017 
 

   
 

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 

Vítor 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 coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
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 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do Município  

 ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL -----------------------------------  

1.1 - Aprovação de atas: -----------------------------------  

1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 10 de janeiro; -----------------  

1.2 - Informações do Senhor Presidente da Câmara ----------------  

1.3 – Legislação -----------------------------------------  
 

1.4 CORRESPONDÊNCIA: ------------------------------------  

1.4.1 - Processo 410/16.BELLE – Portfuel, Petróleos e Gás de Portugal, 

Lda.  – Sentença; ----------------------------------------  

1.4.2 - Liga Para a Proteção da Natureza – Protocolo de colaboração e 

informação acerca da candidatura MARSW ao POSEUR; ------------  

1.4.3 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 3ª Adenda ao 

Acordo de Execução com a Junta de Freguesia de Aljezur; -----------  

1.4.4 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação das Adendas aos 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências com as 

Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil; ----------  

1.4.5 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da autorização prévia 

genérica para a celebração de compromissos plurianuais, no âmbito do 

previsto no art.º 12º, do Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, para o ano 

de 2017; ----------------------------------------------  

1.4.6 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação de apoio financeiro à 

Junta de Freguesia de Odeceixe; -----------------------------  

1.4.7 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do Plano de 

Pormenor da Área de Intervenção Específica de Equipamentos e Usos 

turístico a Norte de Aljezur (Zona Desportiva); --------------------  

1.4.8 - Freguesia da Luz – Abolição das portagens na Via do Infante - 

Envio de Moção; ----------------------------------------  

1.4.9 - Terras do Infante – Associação de Municípios – Contestação à 

classificação de candidaturas no âmbito do PDR 2020; --------------  

1.4.10 - Terras do Infante – Associação de Municípios – Reconhecimento da 

Equipa EMIF 0301, como equipa de Sapadores Florestais; -----------  
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1.4.11 - ANTRAL – Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários 

em Automóveis Ligeiros – Proposta de Lei 50/XIII – Regime Jurídico do 

Transporte em Veículo a partir de plataforma eletrónica; -------------  

1.4.12 - Autoridade Nacional de Proteção Civil – Submissão das 

candidaturas à campanha “Cidade Resiliente”; -------------------  

1.4.13 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Municípios 

algarvios contestam licença emitida para sondagem na costa de Aljezur; -  

1.4.14 - Kürnach – 30 Anos de Geminação; ----------------------  

1.4.15 - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima – Convite para 

participação no Forum Governação Integrada; --------------------  

1.5 ÁGUA E SANEAMENTO -----------------------------------  

1.5.1 – Balbina de Lima Gomes – Rotura no sistema de abastecimento de 

água, sito em Praia do Monte Clérigo – Ratificação; ----------------  
 

2. CONTRATAÇÃO PÚBLICA ----------------------------------  

2.1 – Relatório mensal dos contratos de aquisição de serviços celebrados 

ao abrigo do artº. 49º, da Lei 42/2016, de 18 de dezembro – Mês de janeiro 

de 2017; ----------------------------------------------  
 

3. RECURSOS HUMANOS ------------------------------------  

3.1 – Tiago Amador Portugal – Abono para falhas – Proposta da DDEP; 
 

4. GESTÃO FINANCEIRA ------------------------------------  

4.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 06 de fevereiro de 2017; -----  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------  

1.1 - Humberto Pimentel Esteves & filhos, Lda. - Empreitada de 

Construção de Ossários no Cemitério de Aljezur – Liberação de caução; --  

1.2 - Projeto de Execução do parque Verde da Ribeira de Aljezur – 
Requalificação Urbana da Rua “25 de Abril” – Aljezur - Aprovação de 

projeto/programa de Procedimento e Caderno de Encargos – Início de 

procedimento; ------------------------------------------  
 

2. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  

2.1 – Ana Cristina dos Santos José e Outros – Pedido de certidão de 

compropriedade de um prédio rústico sito em Azenha – Bordeira; -------  
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2.2 – Evert Stoffelinus Bernardus Van de Steeg e Outros – Pedido de 

certidão de compropriedade de um prédio misto sito em Poldra – Aljezur – 
Ratificação; --------------------------------------------  

2.3 – Lynne Elvena Johns – Pedido de informação prévia para construção 

de Turismo no Espaço Rural, sito em Vilarinha – Bordeira; ------------  

2.4 – Altino Augusto Fernandes Padrão – Pedido de informação prévia para 

reconstrução e ampliação de habitação e construção de armazém agrícola, 

em estrada da Esteveira – Rogil; ------------------------------  
 

3. AMBIENTE --------------------------------------------  

3.1 – Programa Bandeira Azul/2017 – Serviços relativos ao processo de 

candidatura; --------------------------------------------  

3.2 – Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Aljezur, o 

GEOTA – Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente e a 

Ação Ambiental para o Barlavento – Ratificação;-------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  

1.1 - CPCJ de Aljezur – Plano anual de atividades; ----------------  

1.2 - CPCJ de Aljezur – Pedido de colaboração – Modalidade alargada; --  

1.3 - Ação Social Escolar – Ano Letivo de 2016/2017: ---------------  

1.3.1 - David Carlos Gata – Candidatura a apoio sócio/educativo; -------  

1.4 - Protocolo de colaboração com a Conferência de Nossa senhora 

D’Alva no âmbito do apoio às famílias social e economicamente 

desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação 

Social – Proposta; ----------------------------------------  

1.5 - Protocolo de colaboração com a Conferência de Santa Teresinha do 

Menino Jesus no âmbito do apoio às famílias social e economicamente 

desfavorecidas e Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação 

Social – Relatórios de maio a novembro de 2016 - Proposta; ----------  

1.6 - “Especialmente” – Adenda ao Protocolo para o desenvolvimento do 

Projeto Especialmente – Prevenção e Tratamento de Doença Mental – 
Proposta; ----------------------------------------------  
 

2. CULTURA --------------------------------------------  

2.1 – Ciclo de Exposições/2017. ------------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------  
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

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

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

ORDEM DO DIA 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e 

quatro de janeiro de dois mil e dezassete. -----------------------  

Não participou na votação de aprovação da ata o Senhor Vereador Vítor 

Vicente, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  

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

– Não foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

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

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – PROCESSO QUATROCENTOS E DEZ/DEZASSEIS 

PONTO BELLE – PORTFUEL, PETRÓLEOS E GÁS DE PORTUGAL, LDA.  – 
SENTENÇA: – Foi apresentado o email datado de vinte e sete de janeiro do 

corrente ano, enviando cópia da sentença proferida no âmbito do Processo 

quatrocentos e dez/dezasseis ponto BELLE – Portfuel, Petróleos e Gás de 

Portugal, Lda. ------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – LIGA PARA A PROTEÇÃO DA NATUREZA – 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E INFORMAÇÃO ACERCA DA CANDIDATURA 

MARSW AO POSEUR: – Foi apresentada a carta datada de vinte e cinco de 

janeiro do corrente ano, enviando informação e agradecendo a 
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disponibilidade e colaboração desta autarquia, no âmbito do Protocolo de 

colaboração relativo à candidatura dos projetos MARSW ao POSEUR. ---  

 

No âmbito do protocolo de colaboração estabelecido, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, transferir o valor de dezasseis mil seiscentos e sessenta 

e sete euros para a Liga Para a Proteção da Natureza. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA TERCEIRA ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA 

DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quatro, 

datado de vinte e sete de janeiro do corrente ano, informando que, em 

sessão extraordinária realizada no dia vinte e quatro do passado mês de 

janeiro, foi aprovado a terceira Adenda ao Acordo de Execução com a 

Junta de Freguesia de Aljezur. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DAS ADENDAS AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE  ALJEZUR, 

BORDEIRA, ODECEIXE E ROGIL: – Foi apresentado o ofício número cinco, 

datado de vinte e sete de janeiro do corrente ano, informando que, em 

sessão extraordinária realizada no dia vinte e quatro do passado mês de 

janeiro, foram aprovadas as Adendas aos Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia de  Aljezur, 

Bordeira, Odeceixe e Rogil. ---------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A CELEBRAÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, NO ÂMBITO DO PREVISTO NO ARTIGO DÉCIMO 

SEGUNDO, DO DECRETO-LEI CENTO E VINTE E SETE BARRA DOIS MIL E DOZE, 

DE VINTE E UM DE JUNHO, PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 

apresentado o ofício número três, datado de vinte e sete de janeiro do 

corrente ano, informando que, em sessão extraordinária realizada no dia 

vinte e quatro do passado mês de janeiro, foi aprovada a autorização 

prévia genérica para a celebração de compromissos plurianuais, no âmbito 

do previsto no artigo décimo segundo, do Decreto-Lei cento e vinte e sete 

barra dois mil e doze, de vinte e um de junho, para o ano de dois mil e 

dezassete. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 

apresentado o ofício número seis, datado de vinte e sete de janeiro do 

corrente ano, informando que, em sessão extraordinária realizada no dia 

vinte e quatro do passado mês de janeiro, foi aprovado o apoio financeiro à 

Junta de Freguesia de Odeceixe. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA 

DE EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR (ZONA 

DESPORTIVA): – Foi apresentado o ofício número sete, datado de vinte e 

sete de janeiro do corrente ano, informando que, em sessão extraordinária 

realizada no dia vinte e quatro do passado mês de janeiro, foi aprovado o 

Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica de Equipamentos e 

Uso Turístico a Norte de Aljezur (Zona Desportiva). ----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – FREGUESIA DA LUZ – ABOLIÇÃO DAS PORTAGENS 

NA VIA DO INFANTE - ENVIO DE MOÇÃO: – Foi apresentado o email datado de 

dezanove de janeiro do corrente ano, enviando cópia da moção intitulada 

“Só com a abolição das portagens na Via do Infante se resolverão os 

vários problemas que esta medida gerou”. ----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS – CONTESTAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATURAS NO ÂMBITO 

DO “PDR 2020”: – Foi apresentada cópia do ofício número quatro, datado de 

dezoito de janeiro do corrente ano, enviado ao Ministro da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural, acerca da Contestação à classificação 

de candidaturas no âmbito do “PDR 2020”. ----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 

– RECONHECIMENTO DA EQUIPA EMIF ZERO TREZENTOS E UM, COMO EQUIPA 

DE SAPADORES FLORESTAIS: – Foi apresentada cópia do ofício número sete, 

datado de vinte de janeiro do corrente ano, enviado ao Presidente do 

Conselho Diretivo do ICNF, acerca do Reconhecimento da Equipa EMIF 

zero trezentos e um, como equipa de Sapadores Florestais. ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ANTRAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 

TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS EM AUTOMÓVEIS LIGEIROS – PROPOSTA DE 
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LEI CINQUENTA/XIII – REGIME JURÍDICO DO TRANSPORTE EM VEÍCULO A PARTIR 

DE PLATAFORMA ELETRÓNICA: – Foi apresentada carta registada no MGD no 

dia de vinte de janeiro do corrente ano, acerca da Proposta de Lei 

cinquenta/XIII – Regime Jurídico do Transporte em Veículo a partir de 

plataforma eletrónica. -------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 
SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS À CAMPANHA “CIDADE RESILIENTE”: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e quatro de janeiro do corrente ano, 

enviando informação relativa à submissão das candidaturas à campanha 

“Cidade Resiliente”. --------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – MUNICÍPIOS ALGARVIOS CONTESTAM LICENÇA EMITIDA PARA 

SONDAGEM NA COSTA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o email datado de 

trinta e um de janeiro do corrente ano, enviando cópia de moção intitulada 

“AMAL mantém posição contra prospeção de hidrocarbonetos no Algarve - 

Municípios algarvios contestam licença emitida para sondagem na costa de 

Aljezur”. ----------------------------------------------   

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

UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – KÜRNACH – TRINTA ANOS DE GEMINAÇÃO: – Foi 

apresentada carta datada de vinte e sete de janeiro do corrente ano, 

relativa a “Trinta Anos de Geminação Kürnach - Aljezur”. -----------  

A Câmara tomou conhecimento do assunto e teve oportunidade de refletir 

sobre o mesmo, tendo deliberado, por unanimidade, reunir com caráter de 

urgência, com a Associação de Geminação. ---------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA – 
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM GOVERNAÇÃO INTEGRADA: – Foi 

apresentado o email datado de um de fevereiro do corrente ano, enviando 

Convite para adesão desta autarquia no Fórum para a Governação 

Integrada (Fórum GovInt). ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do Fórum 

para a Governação Integrada (Fórum GovInt), mas considera não justificar-

se de momento a atribuição do apoio solicitado. -------------------  
 

UM PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO: --------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – BALBINA DE LIMA GOMES – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SITO EM PRAIA DO MONTE CLÉRIGO – RATIFICAÇÃO: 
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– Face ao teor constante na informação número setecentos e noventa e 

oito, datada de trinta e um de janeiro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, 

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

Presidente da Câmara, efetuado no dia trinta e um do passado mês de 

janeiro, na aplicação informática MGD, o qual determinou a emissão de 

nota de crédito no montante total de trezentos e noventa e um euros e 

sessenta e um cêntimos, referente a consumo de água (trezentos e 

quarenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos), IVA (vinte euros e 

cinquenta e cinco cêntimos) e resíduos sólidos variável (vinte e oito euros 

e quarenta e dois cêntimos) referente ao processamento do mês de 

dezembro do ano transato, 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 – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------------  
DOIS PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS CELEBRADOS AO ABRIGO DO ARTIGO QUARENTA E NOVE, DA LEI 

QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS, DE DEZOITO DE DEZEMBRO – 
MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Para cumprimento dos 

números quatro e doze, do artigo quarenta e nove, da Lei quarenta e dois 

barra dois mil e dezasseis, de dezoito de dezembro, a Câmara tomou 

conhecimento da informação número novecentos e um, datada de um de 

fevereiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos – Serviço de Contratação Pública. ----------------------  
 

TRÊS – RECURSOS HUMANOS: ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – TIAGO AMADOR PORTUGAL – ABONO PARA FALHAS – PROPOSTA 

DA DDEP: – No âmbito da informação  do Chefe da Divisão Desenvolvimento 

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

abono para falhas, nos termos da Lei em vigor, ao Assistente Operacional, 

Tiago Amador Portugal, porquanto reúne os requisitos devidos para o 

efeito, por efetuar a cobrança e guarda de valores referente à utilização 

das infraestruturas do Complexo Desportivo Municipal. --------------  
 

QUATRO – GESTÃO FINANCEIRA: --------------------------------  
QUATRO PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO SEIS DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia seis de fevereiro de dois mil e dezassete, do qual a Câmara tomou 
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conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo de 

um milhão duzentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e um euros 

e setenta cêntimos e, em Operações não Orçamentais, um saldo de cento 

e cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois euros e vinte e um 

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

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS: ------------------------------------  
UM PONTO UM – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. - EMPREITADA DE 

CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DE ALJEZUR – LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO: – No âmbito da informação número quinhentos e trinta e seis, 

datada de dezanove de janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo - Serviço de Apoio ao Departamento Técnico, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de receção 

definitiva e consequentemente liberar a caução apresentada sob a forma 

de garantia bancária número “2545.000533.893”, emitida pela CGD, no 

valor atual de mil cento e sessenta e um euros e quarenta e três cêntimos.  
UM PONTO DOIS – PROJETO DE EXECUÇÃO DO PARQUE VERDE DA RIBEIRA DE 

ALJEZUR – REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA “25 DE ABRIL” – ALJEZUR - 

APROVAÇÃO DE PROJETO/PROGRAMA DE PROCEDIMENTO E CADERNO DE 

ENCARGOS – INÍCIO DE PROCEDIMENTO: – Face ao teor constante na 

informação número novecentos e sessenta e oito, datada de três de 

fevereiro do corrente ano, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de 

Execução do Parque Verde da Ribeira de Aljezur – Requalificação Urbana 

da Rua “25 de Abril” – Aljezur e abrir concurso público para a competente 

empreitada, aprovando para o efeito o caderno de encargos, programa de 

procedimento e, fixando o preço base em duzentos e setenta e dois mil 

euros e, o prazo de execução da obra, em quatro meses. ------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, nomear o júri do concurso conforme 

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

– Presidente: João Manuel Beles Carreiro, Diretor do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo; ------------------------------------  

– Primeiro Vogal: Ângelo Miguel Gonçalves Martins, Assistente Técnico; --  

– Segundo Vogal: Sandra Rute Oliveira, Assistente Técnico; ----------  

– Suplente: Carla Margarida Ramos Claro, Assistente Técnico; ---------  

– Suplente: José Júlio dos Santos, Assistente Técnico. --------------  
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Foi igualmente deliberado, por unanimidade, delegar no júri as seguintes 

competências: ------------------------------------------  

– Prestação de esclarecimentos ao abrigo do número dois, do artigo 

cinquenta, do Código dos Contratos Públicos; --------------------  

– Aceitar ou rejeitar erros ou emissões do caderno de encargos ao abrigo 

do artigo sessenta e um, do Código dos Contratos Públicos. ----------  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, delegar no Senhor Presidente da 

Câmara a seguinte competência: -----------------------------  

– Prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas, ao abrigo do 

número quatro, do artigo sessenta e quatro, do Código dos Contratos 

Públicos, caso venha a ser necessário. -------------------------  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte 

assunto, passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------  

DOIS – OBRAS PARTICULARES: ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ANA CRISTINA DOS SANTOS JOSÉ E OUTROS – PEDIDO DE 

CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM AZENHA – 
BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento de Paula Reis Amarelinho, na 

qualidade de Solicitadora de Ana Cristina dos Santos José, Inácio José 

Inácio, Rui Manuel dos Santos Inácio, Nelson Miguel dos Santos Inácio, 

Vanessa Cristina dos Santos Inácio, Cátia Sofia dos Santos Inácio que, 

pretendendo celebrar escritura de partilhas ou Documento Particular 

Autenticado de Partilhas, solicitam lhes seja emitida certidão onde conste 

que este Município não vê inconveniente na constituição de 

compropriedade entre os acima mencionados como adquirentes e os 

abaixo identificados como proprietários em comunhão, do prédio rústico, 

sito em Azenha, freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo dez, da Seção O e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil novecentos 

e dois; -----------------------------------------------  

Atuais proprietários: --------------------------------------  

- Américo José dos Santos; --------------------------------  

- Ana Cristina dos Santos José; -----------------------------  

- Idália Maria dos Santos Duarte, casada com Manuel Francisco Duarte; -  

- Manuel António dos Santos, casado Eduarda Maria da Silva Machado 

Santos; -----------------------------------------------  
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- Maria José Duarte; -------------------------------------  

- Inácio José Inácio; -------------------------------------  

- Rui Manuel dos Santos Inácio; -----------------------------  

- Nelson Miguel dos Santos Inácio; ---------------------------  

- Vanessa Cristina dos Santos Inácio, casada com Nuno Flávio Martins 

Duarte; -----------------------------------------------  

- Cátia Sofia dos Santos Inácio. -----------------------------  

Ficando o referido prédio na proporção de ½ para Ana Cristina dos Santos 

José, 1/8 para Inácio José Inácio, 3/32 para Rui Manuel dos Santos Inácio, 

3/32 para Nelson Miguel dos Santos Inácio, 3/32 para Vanessa Cristina dos 

Santos Inácio e 3/32 para Cátia Sofia dos Santos Inácio. -------------  

Face ao parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, 

datado de dezoito de janeiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável à 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara regressou à sala, passando de imediato a presidir os trabalhos da 

reunião.-----------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – EVERT STOFFELINUS BERNARDUS VAN DE STEEG E OUTROS – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO SITO EM 

POLDRA – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de dezanove 

de janeiro do corrente ano e exarado no parecer do Advogado desta 

autarquia, Dr. José Mendes de Morais, registado na aplicação informática 

MGD no dia dezassete do passado mês de janeiro, referente ao pedido de 

parecer solicitado por Nélia Martins da Silva, na qualidade de Solicitadora, 

requerendo lhe seja certificado em como esta Câmara não vê 

inconveniente na aquisição em regime de compropriedade, em comum e 

partes iguais, a favor de Evert Stoffelinus Bernardus Van de Steeg, Marina 

Alexandra Weseman e Esto Holding, B.V, do prédio misto sito em Poldra, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo vinte e quatro, da Seção BH, 

da freguesia e Município de Aljezur e a parte urbana sob o artigo mil cento 

e noventa e dois e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número sete mil duzentos e dezoito. ----------------------  
DOIS PONTO TRÊS – LYNNE ELVENA JOHNS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE TURISMO NO ESPAÇO RURAL, SITO EM VILARINHA – 
BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de seis de dezembro de dois 
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mil e dezasseis, foi novamente apresentado o requerimento de Lynne 

Elvena Johns, na qualidade de promitente-compradora de um prédio misto 

sito em Herdade do Beiçudo, Vilarinha, da freguesia de Bordeira e 

Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

cinquenta e nove, da Seção O e a parte urbana sob os artigos mil 

trezentos e cinquenta e quatro e mil trezentos e cinquenta e seis, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil cento e 

trinta e três, solicitando informação prévia quanto à possibilidade de levar 

a efeito a instalação de um Turismo em Espaço Rural e Área de Serviço 

para Autocaravanas, no local acima identificado. ------------------  

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

quatro/FA barra dois mil e dezasseis, datada de dezassete de novembro e 

na informação/saneamento número dezassete/SB barra dois mil e 

dezassete, datada de dezasseis de janeiro, ambas do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo e do parecer desfavorável da CCDR 

Algarve, emitido relativamente à informação número IO três mil e dezasseis 

– duzentos e um mil seiscentos e onze-INF-ORD, de dez de novembro de 

dois mil e dezasseis, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 

pretensão da requerente. -----------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – ALTINO AUGUSTO FERNANDES PADRÃO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM AGRÍCOLA, EM ESTRADA DA ESTEVEIRA – ROGIL: –  
Foi apresentado o requerimento em que Altino Augusto Fernandes Padrão, 

na qualidade de promitente comprador de um prédio misto sito em Estrada 

da Esteveira, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo setenta e nove, da Seção G-G um-G 

dois e a parte urbana sob o artigo oitocentos e vinte e três, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quinhentos e 

cinquenta e oito, vem solicitar informação prévia quanto à possibilidade de 

levar a efeito a reconstrução e ampliação de uma ruína existente, bem 

como a construção de armazém agrícola, no local acima identificado. ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, 

de acordo com o teor constante na informação número vinte/FR barra dois 

mil e dezassete, datada de trinta de janeiro, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, nomeadamente no referido no ponto oito da mesma. -  
 

TRÊS – AMBIENTE: -----------------------------------------  
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TRÊS PONTO UM – PROGRAMA BANDEIRA AZUL/DOIS MIL E DEZASSETE – SERVIÇOS 

RELATIVOS AO PROCESSO DE CANDIDATURA: – No âmbito do teor constante 

na informação número quinhentos e sessenta e dois, datada de vinte de 

janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo-

Serviço de Ambiente e da informação número  

seiscentos e vinte e sete, datada de vinte e três de janeiro do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de 

Contratação Pública, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado na aplicação 

informática (MGD), datado de vinte e seis de janeiro do corrente ano, que 

autorizou submeter as praias de Amoreira, Arrifana, Monte Clérigo e 

Odeceixe a processo de candidatura ao Programa Bandeira Azul dois mil e 

dezassete e, adjudicar os serviços apresentados pela ABAE – Associação 

Bandeira Azul da Europa, pelo valor unitário de quatrocentos euros, cujo 

montante total para a concretização das candidaturas ao referido galardão 

perfaz o montante de mil e seiscentos euros, isento de IVA. ----------  
TRÊS PONTO UM – ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR, O GEOTA – GRUPO DE ESTUDOS DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E AMBIENTE E A AÇÃO AMBIENTAL PARA O BARLAVENTO – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o ato em 

que o Senhor Presidente da Câmara, no dia vinte e seis de janeiro do ano 

em curso, outorgou a Adenda ao Protocolo de Colaboração estabelecido 

entre o Município de Aljezur, o GEOTA – Grupo de Estudos do 

Ordenamento do Território e Ambiente e a Acção Ambiental para o 

Barlavento, cujo documento, depois de rubricado, fica apenso à presente 

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

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 
 

UM – AÇÃO SOCIAL: ----------------------------------------  

UM PONTO UM – CPCJ DE ALJEZUR – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES: – Foi 

apresentado o email datado de trinta e um de janeiro do corrente ano, 

solicitando informação relativa às atividades que o Município de Aljezur 

pretende desenvolver, no âmbito da proteção das crianças e jovens, uma 

vez que a CPCJ de Aljezur se encontra a definir o seu Plano Anual de 

Atividades para dois mil e dezassete. --------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à CPCJ de Aljezur que 

este Município pretende desenvolver as seguintes atividades, no âmbito do 

Plano Anual de Atividades para dois mil e dezassete: ---------------  

- Participar em duas campanhas de sensibilização para a promoção dos 

direitos da criança e prevenção dos maus tratos, através de apoio logístico 

às atividades dos restantes parceiros da CPCJ e, incluindo até duas vezes 

por ano, introdução de banners nas comunicações eletrónicas do 

Município, que deverão ser previamente articuladas com o setor de 

informática; --------------------------------------------  

- Custear uma ação de formação no âmbito das competências da CPCJ; -  

- Custear a participação, até três membros da CPCJ, no Encontro Nacional 

das Comissões de Proteção, sendo o/a representante do Município, um 

representante da Assembleia Municipal e o/a Presidente da CPCJ de 

Aljezur. -----------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – CPCJ DE ALJEZUR – MODALIDADE ALARGADA - PEDIDO DE 

COLABORAÇÃO: – Foi apresentado o ofício número um, datado de dezasseis 

de janeiro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro 

para fazer face a despesas inerentes à realização de um workshop com a 

duração de sete horas, sobre a metodologia “World Café. ------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, promover o referido workshop, nos 

termos solicitados, suportando as despesas inerentes ao mesmo. ------  
UM PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: -----------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO UM – DAVID CARLOS GATA – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

quinhentos e oitenta e oito, datada de vinte de janeiro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, ao aluno David Carlos 

Gata. ------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – 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 AÇÕES 

SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – PROPOSTA: – Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
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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 AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de dezembro de dois mil e 

dezasseis, em anexo; -------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e vinte e 

um euros e noventa e dois cêntimos, relativa ao mês em causa, de acordo 

com o definido em protocolo.” -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO CINCO – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE 

SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 

SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 

SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – RELATÓRIOS DE MAIO A 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS - PROPOSTA: – A Câmara deliberou, 

por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ----  
UM PONTO SEIS – “ESPECIALMENTE” – ADENDA AO PROTOCOLO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESPECIALMENTE – PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por 

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

DOIS – CULTURA: ------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – CICLO DE EXPOSIÇÕES/DOIS MIL E DEZASSETE: – Pelo Senhor 

Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

CICLO DE EXPOSIÇÕES/DOIS MIL E DEZASSETE -----------------------  

O ano de dois mil e dezassete, apresenta-se mais um ciclo de exposições 

para o Concelho de Aljezur, em colaboração com as Juntas de freguesia. -  

Exposições que apresentam uma grande abrangência, quer em termos de 

temas, historia, ambiente, gastronomia, etc. ----------------------  

Artistas locais, artistas vindo de fora do concelho, onde utilizam as mais 

variadas técnicas, pintura, fotografia, instalações, etc. Destaca-se a 
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preocupação de descentralização pelo concelho, dando assim deste tipo de 

cultura, ir mais junto das pessoas.” ---------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do calendário das exposições previstas 

para o ano de dois mil e dezassete. ---------------------------  

PERÍODO DE 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 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 treze horas e quarenta 

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, 
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