
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 12/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  25 de Maio de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.40 horas  
Aprovada em:  8 de Junho de 2010 
 

   
 
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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS – ESTÁGIOS PROFISSIONAIS ---  
– AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – RELATÓRIO ANUAL DO ANO DE DOIS 
MIL E NOVE ---------------------------------------  
 

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: ------------  
– MARISA ISABEL DUARTE BATISTA – Construção de habitação – 
Loteamento dos Malhadais I – Lote trinta e sete – Odeceixe 
– vinte e nove de Abril de dois mil e dez --------------  
– SILVIE JEANNE GHISLLAINE DIRCKX – Empreendimento Turístico 
em Espaço Rural – Alterações – Vale da Ripa – Alfambras – 
Bordeira – dez de Maio de dois mil e dez --------------  
– MARIA PEREIRA SILVA MACHADO VIANA – Alterações em 
habitação – Rua Nova – Odeceixe – doze de Maio de dois 
mil e dez --------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois de ter 
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sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de onze de Maio de dois mil e 
dez. -------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número cinco barra dois mil e dez, da Assembleia da 
República, publicada na Primeira Série, do Diário da República 
número oitenta e sete, de cinco de Maio, que estabelece um 
regime transitório e excepcional de apoio aos desempregados 
com filhos a cargo. -------------------------------   
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
quatro de Maio 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: ---  
ESTRADAS DE PORTUGAL, SA: – Foi apresentado o ofício 
número trinta e dois mil quatrocentos e trinta e três, datado 
de catorze de Maio do corrente ano, enviando esclarecimentos 
acerca do deslizamento de terras na EN cento e vinte, junto 
à ponte sobre o Rio Seixe, em Odeceixe. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e vinte e nove, datado de onze de Maio do 
corrente ano, enviando cópia da factura número quatrocentos e 
quarenta e sete, no valor de trinta e quatro mil e duzentos e 
cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos, da empresa 
Mafaldo & Vilhena Construção Civil, Lda, referente à 
empreitada de Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição 
de novo Equipamento de Cozinha da Casa da Criança de 
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Rogil, no âmbito do Programa MASES e solicitando um 
adiantamento da referida verba para liquidação da mesma. ---  
No âmbito do ofício acima identificado, o qual vem 
acompanhado do Auto de Medição número quatro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança 
do Rogil uma verba, no montante de trinta e quatro mil e 
duzentos e cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos, 
para fazer face ao pagamento da referida factura. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que o valor agora 
transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o 
Centro Distrital de Segurança Social de Faro promova o 
devido pagamento da factura. ------------------------  
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SAGRES: – Foi apresentado o 
ofício datado de três de Maio do corrente ano, enviando cópia 
de Moção aprovada no passado dia vinte e nove de Abril, 
relativa à Proposta de Revisão do Plano de Ordenamento do 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”: – Foi apresentado o 
ofício número cento e sessenta e seis, datado de catorze de 
Maio do corrente ano, enviando copia da intervenção proferida 
pela Deputada Heloísa Apolónia, na Assembleia da República, 
acerca do Plano de Ordenamento do PNSACV. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
DIOCESE DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
vinte, datado de vinte e três de Abril do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado a apoiar a 
realização do VII Festival Diocesano Jovem da Canção 
Religiosa, que terá lugar no próximo dia vinte e nove de 
Maio. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
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PROGRAMA PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA – MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL: – Foi 
apresentada a carta sem data, transmitindo o agradecimento 
daquela entidade pela participação do Municipio de Aljezur e 
colaboração prestada aquando da realização da estafeta 
nacional “Pobreza e Exclusão: Eu Passo”, que decorreu entre 
os dias dezanove e vinte e dois do passado mês de Abril, 
no âmbito do Ano Europeu de Combate à Pobreza e à 
Exclusão Social. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MEGAEXPANSÂO – ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
NOVAS TECNOLOGIAS, LDA: – Foi apresentado o ofício datado 
de onze de Maio do corrente ano, apresentando um convite 
ao enquadramento de formandos do Curso “EFA – Educação 
e Formação de Adultos”. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que está 
disponível para receber um estágio conforme solicitado e 
destinado à Senhora Lícia Maria Amaro Fernandes. --------  
ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
número mil cento e dezanove, datado de trinta de Abril do 
corrente ano, solicitando apoio com vista à realização de 
“Academia de Verão – dois mil e dez – Terceiro Estágio 
para Orquestra de Cordas”, sob o lema “Férias com Música 
na Algarve”.-------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número sessenta, datado de cinco de Maio do corrente 
ano, informando da aprovação, em sessão ordinária realizada 
no passado dia trinta de Abril, dos valores a fixar para o 
seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número setenta e um, datado de cinco de Maio do 
corrente ano, informando que, em sessão ordinária realizada 
no passado dia trinta de Abril, foi aprovado por maioria e 
escrutínio secreto, designar a cidadã eleitora, Sara Margarida 
dos Santos Duarte, para integrar a Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens no Concelho de Aljezur. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número sessenta e dois, datado de cinco de Maio do 
corrente ano, informando da aprovação, em sessão ordinária 
realizada no passado dia trinta de Abril, da Prestação de 
Contas e Relatório de Gestão de dois mil e nove. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número oitenta e dois, datado de seis de Maio do 
corrente ano, enviando para apreciação a Tomada de Posição 
daquela Assembleia acerca da Discussão Pública do Plano de 
Ordenamento do PNSACV, aprovada em sessão ordinária 
realizada no passado dia trinta de Abril. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número vinte e cinco, datado de três de 
Maio do corrente ano, enviando cópia de Moção sobre o 
Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, do Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, apresentada pela Assembleia 
Municipal de Vila do Bispo e aprovada pela AMAL em reunião 
realizada no passado dia vinte e nove de Abril. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de três de 
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Maio do corrente ano, enviando cópia de Moção sobre o 
Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, do Instituto da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade, apresentada pela bancada do 
PCP e aprovada pela AMAL em reunião realizada no passado 
dia vinte e nove de Abril. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de sete de Maio do corrente 
ano, enviando cópia da acta referente à reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia três de Maio. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular numero sessenta 
e oito, datada de sete de Maio do corrente ano, acerca da 
criação da Secção de Municípios a integrarem o Fórum 
Europeu para a Segurança Urbana (FESU). -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO: – Foi 
apresentado o ofício número quarenta e nove, datado de três 
de Maio do corrente ano, enviando cópia da Moção aprovado 
por aquela Assembleia acerca da Discussão Pública do Plano 
de Ordenamento do PNSACV, em sessão extraordinária 
realizada no passado dia vinte e sete de Abril. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e dois, datado de dezoito de Maio do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de três mil euros, destinada a fazer face a 
despesas inerentes à promoção institucional do Pontal da 
Carrapateira e ao reforço da limpeza da zona de intervenção 
do Pontal. --------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 
da verba solicitada, no montante de três mil euros. --------   
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número dez mil duzentos e vinte e dois, 
datado de dezanove de Maio do corrente ano, enviando 
convite para a assinatura dos Acordos do Programa Modelar II 
– Atribuição de Apoio Financeiro para Unidade de Longa 
Duração e Manutenção de Rogil, que terá lugar no próximo 
dia cinco de Junho. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – MARGARIDA DE JESUS PACHECO – CANDIDATURA 
A CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: – Foi 
apresentada a candidatura ao Cartão Social do Município de 
Aljezur, referente à munícipe Margarida de Jesus Pacheco, 
residente em de Rua Nascer do Sol – 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, atribuir o Cartão Social do Município de Aljezur 
à munícipe Margarida de Jesus Pacheco. ----------------  
PONTO DOIS – CELESTE BATISTA SILVA MATOS – 
CANDIDATURA A CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: 
– Foi apresentada a candidatura ao Cartão Social do Município 
de Aljezur, referente à munícipe Celeste Batista Silva Matos, 
residente em Sítio da Queijeira – Rogil. ----------------  
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 
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unanimidade, atribuir o Cartão Social do Município de Aljezur 
à munícipe Celeste Batista Silva Matos. -----------------  
PONTO TRÊS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA, NO ÂMBITO DO 
APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

IV – Obras Municipais 
 

PONTO UM – CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA 
EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE 
MARMELETE (ESTRADA NACIONAL DUZENTOS E SESSENTA E 
SETE) ALJEZUR/CONCELHO DE MONCHIQUE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto, Mapa de 
Trabalhos e Orçamento, Programa de Concurso e Caderno de 
Encargos e, abrir Concurso Público para execução da 
empreitada de Repavimentação da Estrada de Marmelete 
(Estrada Nacional duzentos e sessenta e sete) 
Aljezur/Concelho de Monchique, ficando a adjudicação 
condicionada à obtenção de financiamento para a execução da 
referida obra. ------------------------------------  
Sendo que o valor apresentado no orçamento é de um milhão 
novecentos e sessenta mil trezentos e doze euros e oitenta e 
três cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, foi 
ainda deliberado, por unanimidade, fixar o valor base em um 
milhão novecentos e sessenta e um mil euros e fixar o prazo 
máximo de execução dos trabalhos em doze meses, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados no respectivo processo. ---------------------  
 

V – Obras Particulares 
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PONTO UM – RICHARD NEIL MATHESON E DAWN MATHESON – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 
MISTO SITO EM SEROMINHEIRO – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Anabela Amaro Galvanito, 
em representação de Richard Neil Matheson e sua mulher, 
Dawn Matheson, promitentes compradores de um prédio misto, 
sito em Serominheiro, freguesia e Município de Aljezur, inscrito 
na matriz cadastral rústica sob o artigo cento e quarenta e 
sete, da Secção AH e a parte urbana sob o artigo nove mil 
quinhentos e setenta e quatro, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil quinhentos e 
sessenta e sete, que pretendendo adquiri-lo em comum e 
partes iguais, vem requer o parecer da Câmara Municipal, nos 
termos do número um, do artigo cinquenta e quatro, da 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. ----------------------------------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido no dia onze do corrente mês, o qual 
conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo quinquagésimo quatro, do 
número dois, do Decreto-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 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS – ESTÁGIOS 
PROFISSIONAIS: – Foi apresentado o ofício número 
quatrocentos e quinze, datado de três de Maio do corrente 
ano, solicitando informação quanto à disponibilidade desta 
Autarquia para proporcionar um estágio do Curso Profissional 
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de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho – Nível III, a 
um aluno daquela escola, com a duração de duzentas e dez 
horas, a decorrer nos próximos meses de Junho e Julho. ---  
Face ao teor constante na Informação do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e do Sector de 
Educação, a Câmara deliberou, por unanimidade, informar a 
Escola que está disponível para receber o estagiário Maurício 
Alves Veiga, originário do Municipio de Aljezur, no 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Divisão de 
Obras Municipais. ---------------------------------   
PONTO DOIS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – ANO DE DOIS 
MIL E NOVE: – A Câmara tomou conhecimento do Relatório 
Anual da Avaliação de Desempenho, referente ao ano de dois 
mil e nove. -------------------------------------  
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 onze horas e quarenta minutos, 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 Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 


