
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 05/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  09 de Março de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  23 de Março de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 
Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
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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 José Manuel Lucas Gonçalves, não pode 
estar presente na reunião por motivos profissionais, deliberou 
por unanimidade, considerar justificada a sua falta. --------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– SÍLVIA MARIA PACHECO CONSTÂNCIO CANDEIAS – Reconstruções 
– habitação – Rua “25 de Abril”, sessenta e sete e sessenta 
e nove – Odeceixe – dezanove de Fevereiro de dois mil e 
dez -------------------------------------------  
– SÍLVIA MARIA VIANA NOVAIS – Construção de habitação – 
Urbanização dos Malhadais – Lote trinta e nove – Odeceixe – 
vinte e seis de Fevereiro de dois mil e dez -------------  
– EVERT STOFFELINUS BERNARDUS VAN DE STEEG – Alterações 
em habitação – Poldra – Bordeira – dois de Março de dois 
mil e dez --------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e três de 
Fevereiro de dois mil e dez. ------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação, neste ponto da Ordem de Trabalhos. ----------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia oito 
de Março de dois mil e dez, 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: ---  
EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, SA: – Foi apresentado o fax 
número oito mil seiscentos e quarenta e oito, datado de 
quinze de Fevereiro do corrente ano, enviando informação 
acerca da Pontão do Areeiro – Obstrução da secção de 
vazão com corte de estrada. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte e três de Fevereiro do corrente ano, 
enviando cópia da Proposta aprovada em sessão ordinária 
daquela Assembleia acerca de uma rápida viabilização da 
ALICOOP. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número mil cento e dezoito, datado de 
onze de Novembro de dois mil e nove, enviando proposta de 
a atribuição de subsídio à AREAL, no montante de novecentos 
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euros e no âmbito do projecto “Pacto dos Autarcas do 
Algarve”. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cinco barra dois 
mil e dez, da Divisão de Desenvolvimento Local, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à AMAL acerca desta 
matéria a deliberação já tomada em reunião de vinte e oito 
de Julho de dois mil e nove. ------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número doze, datado de quatro de Março do corrente 
ano, o qual vem acompanhado pelo auto de medição número 
dois, solicitando a transferência de uma verba, no montante 
de vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e sete euros e 
sessenta e seis cêntimos, referente à execução de obras de 
remodelação do edifício sede da Junta de Freguesia de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de nove de Março do corrente 
ano, referente à execução das referidas obras, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe uma verba, no montante de vinte e 
seis mil quinhentos e cinquenta e sete euros e sessenta e 
seis cêntimos. -----------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número catorze, datado de oito de Março do corrente 
ano, solicitando a transferência de uma verba, no montante de 
seis mil e trezentos euros, referente à execução de obras de 
melhoramentos efectuados em diversos caminhos rurais da 
Freguesia de Odeceixe. ----------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de nove de Março do corrente 
ano, referente à execução das referidas obras, a Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção de Senhora 
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Vereadora Rosa Cigarra, transferir para a Junta de Freguesia 
de Odeceixe uma verba, no montante de seis mil e trezentos 
euros. -----------------------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número noventa e quatro, datado de vinte 
e cinco de Fevereiro do corrente ano, enviando cópia da acta 
da reunião da Assembleia Intermunicipal, realizada no dia 
passado dia trinta de Dezembro. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO – LAGOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e setenta e nove, datado 
de vinte e seis de Fevereiro do corrente ano, solicitando o 
apoio desta Autarquia para concretização do Projecto “Os 
Presépios: – Origem, Características e Evolução Histórica 
(Breve Estudo), através da aquisição de vinte e cinco 
exemplares da referida obra, pelo preço unitário de sete 
euros. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número setenta e nove, datado de vinte e dois de 
Fevereiro do corrente ano, solicitando o parecer desta 
Autarquia para concessão de licença de ocupação da via 
pública, por parte de Ana Maria Rosário Lopes Ferreira Müller, 
na Rua D. Francisco Gomes de Avelar – Aljezur. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número trinta e um barra dois mil e dez, datado de dezoito 
de Fevereiro do corrente ano, enviando para conhecimento 
cópia de facturas no montante de quatro mil duzentos e 
quarenta e quatro euros e trinta e um cêntimos, relativas a 
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despesas inerentes à instalação da Sala de Berçário na 
Creche de Aljezur. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi novamente apresentado 
o ofício número vinte e dois barra dois mil e dez, datado de 
dois de Fevereiro do corrente ano, enviando cópia da decisão 
de aprovação, por parte do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional – Centro de Emprego de Lagos, referente ao 
Estágio Profissional de Rita Miguel Morgado da Silva, 
Educadora de Infância e solicitando a comparticipação 
correspondente ao valor assegurado pela Instituição. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a 
comparticipação de estágio profissional de Rita Miguel Morgado 
da Silva Rosa, no montante de quatro mil e vinte e quatro 
euros e cinquenta e um cêntimos. --------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número sessenta e nove, 
datado de dezoito de Fevereiro do corrente ano, enviando 
Orçamento e Plano de Actividades para dois mil e dez. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número setenta, datado 
de dezanove de Fevereiro do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um subsídio, no montante de quinze mil 
seiscentos e dez euros e oitenta e um cêntimos, destinado a 
apoiar a realização de obras de beneficiação e remodelação 
do Quartel da Secção de Odeceixe. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número dez, datado de 
quinze de Fevereiro do corrente ano, informando que, por ter 
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sido concedida licença por motivo de férias ao Comandante do 
Corpo de Bombeiros, no período de vinte e dois de Fevereiro 
a vinte e dois de Março do corrente ano, as suas funções 
foram assumidas pelo Comandante Interino e segundo 
Comandante, o Senhor José Manuel dos Santos Marreiros. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e vinte e seis, datado de dez de Fevereiro do 
corrente ano, comunicando o fim de estágio profissional da 
Doutora Swantje Rabea Seumer. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES: – Foi apresentado 
o ofício datado de dezanove de Fevereiro do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro, destinado a 
apoiar a realização do oitavo Congresso do MDM. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS – GABINETE DO 
PRIMEIRO-MINISTRO: – Foi apresentado o ofício número mil 
trezentos e trinta e seis, datado de vinte e quatro de 
Fevereiro do corrente ano, enviando informação acerca do 
Processo Judicial em que a Ré é a Administração Regional 
de Saúde do Algarve. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e dois de Fevereiro do 
corrente ano, enviando cópia da minuta da acta número dois 
barra dois mil e dez, referente à reunião realizada no passado 
dia oito de Fevereiro. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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FPN – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATURISMO: – Foi 
apresentada a proposta de Minuta de Protocolo, a estabelecer 
com a FPN – Federação Portuguesa de Naturismo. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
ASSOCIAÇÃO RODAS DO RELÓGIO: – Foi apresentado o ofício 
datado de dezanove de Fevereiro do corrente ano, propondo a 
realização de um espectáculo no próximo dia sete de Março e 
solicitando a atribuição de um subsídio no montante de dois 
mil trezentos e cinquenta euros, destinado a apoiar a 
realização da XIX Grande Gala Internacional de Acordeão. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – SECÇÃO DE MOTO-
RATOS: – Foi apresentado o ofício datado de quinze de 
Fevereiro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba, no montante de vinte e cinco mil euros, destinado a 
apoiar as obras de requalificação da Escola da Azia – Rogil.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – CANDIDATURAS A APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: ---  
Foi apresentado o ofício número duzentos e sessenta e 
quatro, datado de vinte e cinco de Fevereiro do corrente ano, 
do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando o Boletim de Candidatura a apoio sócio-educativo, 
da aluna Lara Sofia Pinheiro Costa, só agora matriculada 
naquela escola. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão B, para 
a Lara Sofia Pinheiro Costa. -------------------------  



REUNIÃO DE 09.03.10 

Pág.  8

PONTO DOIS – CARTÃO SOCIAL – MARIA ONDINA PEREIRA 
DIAS: – Foi apresentada a candidatura de renovação do 
Cartão Social do Município de Aljezur, referente à munícipe 
Maria Ondina Pereira Dias, residente em Rua do Vento, 
número dezanove – Aljezur. -------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pelo Sector 
de Saúde e Acção Social, parecer favorável, para renovação 
do referido Cartão Social, a Câmara deliberou por 
unanimidade, renovar o Cartão Social do Município de Aljezur 
da munícipe Maria Ondina Pereira Dias. ----------------  
 

IV – Educação  
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, SUBSÍDIOS 
DE TRANSPORTE E SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta, que 
a seguir se transcreve: -----------------------------   
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, 
SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO A ALUNOS DO 
ENSINO SECUNDÁRIO -------------------------------  
No âmbito da acta número três, elaborada pelo Júri de 
Selecção para atribuição de Bolsas de Estudo para o ensino 
Superior, Subsídios de Transporte e Alojamento a alunos do 
Ensino Secundário, proponho que a Câmara delibere da 
seguinte forma: -----------------------------------  
UM – Considerar que as reclamações apresentadas por Liliana 
Margarida Ramos e Salvador, Joana Margarida da Rosa 
Oliveira, Catarina Alexandra de Jesus Veiga e Juliana de 
Oliveira Pacheco, apresentam dados que justificam o 
deferimento das mesmas, pelo que se propõe a atribuição de 
Bolsas de Estudo no valor de novecentos euros, 
correspondente a dez mensalidades de noventa euros (vinte 
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porcento do Salário Mínimo Nacional/dois mil e nove), a 
estas candidatas, fixando assim esta Câmara o limite definitivo 
em vinte e nove Bolsas para a ano lectivo de dois mil e 
nove – dois mil e dez, a invés do número fixado em reunião 
de Câmara de vinte e seis de Janeiro do corrente ano, que 
era de vinte e cinco. ------------------------------  
DOIS – Homologar as Actas do Júri de Selecção para 
atribuição de Bolsas de Estudo para o ensino Superior, 
Subsídios de Transporte e Alojamento a alunos do Ensino 
Secundário.” -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e homologar as actas do júri de selecção que 
propõem os subsídios a conceder, as quais depois de 
devidamente rubricadas ficam apensas à presente acta. -----  
PONTO DOIS – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR – PROPOSTA: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
 

IV – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – CORTIÇAS FEITEIRINHA, LDA. – INCUMPRIMENTO 
DAS NORMAS DA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – Foi 
apresentada a informação número três barra dois mil e dez, 
do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, 
informando que tendo sido atribuído em vinte e três de 
Setembro de dois mil e três, os lotes número trinta e um e 
trinta e quatro – Primeira Fase, da Zona Industrial da 
Feiteirinha à Empresa Cortiças Feiteirinha, Lda, a mesma não 
está dando cumprimento às respectivas Normas. ----------  
Face ao teor da informação supra mencionada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que é sua intenção 
declarar a caducidade da atribuição dos Lote número trinta e 
um e trinta e quatro – Primeira Fase, da Zona Industrial da 
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Feiteirinha, podendo a empresa em causa, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo, dizer o que tiver por conveniente 
sobre o assunto. ---------------------------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA EFEITOS 
DE VIABILIZAÇÃO EMPRESARIAL – PROJECTO SAIVE: – Face 
ao teor constante na Informação número sete barra dois mil e 
dez, do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da 
Minuta de Protocolo de Cooperação para efeitos de 
Viabilização Empresarial – Projecto SAIVE, a estabelecer com 
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados, ficam apensos 
à presente acta. ----------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – JOSÉ MANUEL DA CONCEIÇÃO AFONSO – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 
EM SAICEIRA – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em 
José Manuel da Conceição Afonso, na qualidade de 
proprietário de um prédio misto, sito em Saiceira, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo quarenta e três, da Secção 
R e a parte urbana sob o artigo sete mil setecentos e 
dezassete, da freguesia de Rogil e Municipio de Aljezur, vem 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a relocalização e ampliação de uma moradia, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número trinta e dois 
barra dois mil e dez – FA, da Divisão de Urbanismo e 
Habitação a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão do requerente, condicionada ao parecer prévio 
favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola Nacional.   
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PONTO DOIS – TELAS E RUELAS, LDA. – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CASA DE CAMPO – RUA DO FORNO 
– ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Telas 
e Ruelas, Lda, na qualidade de proprietária de três prédios 
urbanos, sitos em Rua do Forno e Rua de Traz – Odeceixe, 
inscrito na matriz predial urbana sob os artigos duzentos e 
trinta e dois, mil setecentos e trinta e um e mil e seiscentos, 
todos da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 
os números quatrocentos e setenta e oito, setecentos e 
cinquenta e seis e duzentos e vinte e quatro, respectivamente, 
vem nos termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia com vista à possibilidade 
de levar a efeito a construção de um empreendimento 
turístico, inserido em Turismo no Espaço Rural, na categoria 
de Casas de Campo, no local acima identificado. ---------  
Face ao teor constante na informação número vinte e nove 
barra dois mil e dez – FA, da Divisão de Urbanismo e 
Habitação a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de indeferir a pretensão da requerente. ----------   
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que, poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VI – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO NO TRAMELO – 
BORDEIRA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António 
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Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
ALTERAÇÃO AO TRÂNSITO NO TRAMELO – BORDEIRA --------  
No âmbito da melhoria efectuada no troço da estrada 
Espinhaço de Cão/Tramelo, foi construída uma Ponte junto a 
localidade do Tramelo que marca uma configuração diferente 
do traçado rodoviário, neste sentido e por forma a garantir 
uma maior segurança no local, proponho a seguinte alteração 
de transito exemplificada no mapa em anexo. ------------  
Mais proponho, que no sítio do Monte Ruivo sejam colocados 
nos dois sentidos, sinais de limite de velocidade de cinquenta 
quilómetros/hora pelo facto de representar um pequeno 
aglomerado habitacional, conferindo assim maior segurança aos 
residentes.” -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 

 


