
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 31/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  28 de Dezembro de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  12 de Janeiro de 2011 
 

   
 
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 
 

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: ------------  
– MADALENA DE JESUS JOÃO ALBANO – Alterações em habitação 
– Azia – Rogil – três de Dezembro de dois mil e dez -----  
– CASAS DO MOINHO – Investimentos Turísticos, Lda. – 
Alterações e Ampliação – Empreendimento Turístico – Rua “25 
de Abril”, número cem – Odeceixe – catorze de Dezembro de 
dois mil e dez -----------------------------------  
– LILIAN ELISABETH BAUTSCH – Legalização/Alteração e 
ampliação de habitação – Perdigão – Rogil – dezasseis de 
Dezembro de dois mil e dez ------------------------  
– ROBERT ADRIAN CHOWN – Construção – Habitação e Piscina 
– Espartal – Aljezur – dezassete de Dezembro de dois mil e 
dez -------------------------------------------  
– FILIPE JORGE DOS SANTOS ALMEIDA – Alteração e Adaptação 
– Empreendimento Turístico – Monte Velho da Seiceira – 
Aljezur – vinte de Dezembro de dois mil e dez ----------  
– SOZUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA – Nova 
Construção Agrícola – Herdade do Serrão – Aljezur – vinte e 
dois de Dezembro de dois mil e dez ------------------  
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II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE CATORZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de catorze de Dezembro 
de dois mil e dez. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número mil duzentos e trinta e sete – A barra dois 
mil e dez, publicada no D.R. número duzentos e trinta e 
nove, Suplemento, Série I, de treze de Dezembro, do 
Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, 
que define as componentes que integram o serviço básico de 
funeral social, bem como o seu preço máximo. -----------  
LEI número cinquenta e dois barra dois mil e dez, publicada 
no D.R. número duzentos e quarenta, Série I, de catorze de 
Dezembro, da Assembleia da República, sobre redução do 
vencimento mensal ilíquido dos membros das Casas Civil e 
Militar do Presidente da República, dos gabinetes dos 
membros do Governo, dos gabinetes dos Governos Regionais, 
dos gabinetes de apoio pessoal dos presidentes e vereadores 
de câmaras municipais e dos governos civis). -----------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número noventa e 
sete barra dois mil e dez, publicada no D.R. número 
duzentos e quarenta, Série I, de catorze de Dezembro, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que aprova a Estratégia 
Nacional para a Deficiência dois mil e onze – dois mil e 
treze (ENDEF). ---------------------------------  
LEI ORGÂNICA número três barra dois mil e dez, publicada no 
D.R. número duzentos e quarenta e um, Série I, de quinze 
de Dezembro, da Assembleia da República, que altera o 
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regime jurídico das eleições do Presidente da República, da 
Assembleia da República, dos órgãos das autarquias locais, do 
Parlamento Europeu e dos referendos nacional e local, 
designadamente alargando e uniformizando o regime do 
exercício do voto antecipado. ------------------------  
LEI número cinquenta e três barra dois mil e dez, publicada 
no D.R. número duzentos e quarenta e quatro, Série I, de 
vinte de Dezembro, da Assembleia da República, acerca do 
regime da prática de naturismo e da criação de espaços de 
naturismo. --------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO número trinta e oito barra 
dois mil e dez, publicada no D.R. número duzentos e 
quarenta e nove, Série I, de vinte e sete de Dezembro, da 
Presidência do Conselho de Ministros – Centro Jurídico que 
fixa os montantes do abono de família para crianças e jovens, 
do abono de família pré-natal e das respectivas majorações 
do segundo titular e seguintes, e situações de 
monoparentalidade. --------------------------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e cinco barra dois mil e 
dez, publicado no D.R. número duzentos e quarenta e nove, 
Série I, de vinte e sete de Dezembro, do Ministério da 
Administração Interna, que revê as regras aplicáveis à emissão 
de alvarás e licenças, bem como respectivos averbamentos, 
para o exercício de actividades de segurança privada. ------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
sete de Dezembro 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: ---  



REUNIÃO DE 28.12.10 

Pág.  4

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número quatrocentos e cinquenta e oito, datado de dezasseis 
de Dezembro do corrente ano, enviando cópia da factura 
número quatrocentos e sessenta e três, no valor de dois mil 
quinhentos e um euros e quarenta 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 
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 um de Trabalhos a 
Mais, bem como da Informação do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Casa da Criança do Rogil a 
verba solicitada, no montante de dois mil quinhentos e um 
euros e quarenta 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. ------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número quatrocentos e cinquenta e nove, datado de dezasseis 
de Dezembro do corrente ano, enviando cópia das facturas 
número trezentos e três e número trezentos e quatro, ambas 
no valor de nove mil e seiscentos e oitenta euros, referentes 
à prestação de Serviços da empresa Paulo Louro, Lda, para 
elaboração dos projectos da “Unidade de Longa Duração e 
Manutenção de Aljezur”, no âmbito do Programa MODELAR II 
e solicitando a transferência de uma verba no montante de 
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dois mil e quinhentos euros, correspondente à comparticipação 
desta Autarquia no âmbito do protocolo outorgado. ---------  
No âmbito do ofício acima identificado, bem como da 
Informação do Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 
para a Casa da Criança do Rogil a verba solicitada, no 
montante dois mil e quinhentos euros. -----------------  
ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e cinquenta e dois, datado de quinze 
de Dezembro do corrente ano, enviando Plano de Actividades 
e Orçamento Previsional para dois mil e onze. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número trezentos e cinquenta, datado de vinte e um de 
Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba, no montante de mil trezentos e sessenta e quatro 
euros e um cêntimo, referente à execução de várias obras na 
Junta de Freguesia de Aljezur. -----------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e sete de 
Dezembro do corrente ano, referente à execução das referidas 
obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
Junta de Freguesia de Aljezur a verba solicitada, no montante 
de mil trezentos e sessenta e quatro euros e um cêntimo. --  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado ofício 
número quarenta e oito, datado de sete de Outubro do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no 
montante de seis mil seiscentos e noventa e três euros e 
quarenta e sete cêntimos, destinada a fazer face a uma 
divida à ADSE. ----------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 
da verba solicitada, no montante de seis mil seiscentos e 
noventa e três euros e quarenta e sete cêntimos. ---------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número sessenta e sete, datado de vinte e sete de 
Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba, no montante de três mil e quarenta e cinco euros, 
referente à execução de várias obras na Junta de Freguesia 
de Odeceixe. ------------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e oito de 
Dezembro do corrente ano, referente à execução das referidas 
obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
Junta de Freguesia de Odeceixe a importância de três mil e 
quarenta e cinco euros. ----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte e sete de Dezembro do corrente ano, 
solicitando a transferência de uma verba, no montante de mil 
e novecentos e trinta e dois euros, referente à execução de 
várias obras na Junta de Freguesia de Odeceixe. ---------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e oito de 
Dezembro do corrente ano, referente à execução das referidas 
obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
Junta de Freguesia de Odeceixe a importância de mil e 
novecentos e trinta e dois euros. ---------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o ofício número mil 
novecentos e vinte e cinco, datado de vinte e cinco de 
Novembro do corrente ano, informando da suspensão do 
projecto ALGAR, no âmbito da Gestão de Óleos Alimentares 
Usados. ----------------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas Informações referentes à Reunião do 
Conselho Executivo que teve lugar no passado dia treze de 
Dezembro. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cento e setenta e oito, datada 
de sete de Dezembro do corrente ano, acerca da 
responsabilidade financeira dos eleitos locais. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício datado de nove de 
Dezembro do corrente ano, informando da admissão dos 
sócios, Miguel Ângelo Candeias dos Santos e Francisco Paulo 
C. Nunes de Oliveira, com efeitos retroactivos a um de 
Novembro do presente ano. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar na quota 
dos referidos sócios, através da concessão de um subsídio 
mensal no valor de sete euros, cada. ------------------  
SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE LAGOS: – Foi 
apresentado o ofício número dois milhões dezanove mil 
quinhentos e cinquenta, datado de três de Dezembro do 
corrente ano, informando do arquivamento do Processo número 
seiscentos e oitenta e um barra dez ponto sete TALGS. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO COMÉRCIO 
ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS DE PORTUGAL: – Foi apresentado 
o ofício número cento e oitenta e sete, datado de seis de 
Dezembro do corrente ano, acerca da Regulamentação do 
Horário de Funcionamento do Comércio e Serviços. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número sessenta e quatro, datado de 
seis de Dezembro do corrente ano, informando que já se 
encontram disponíveis os calendários com as escalas de turnos 
das Farmácias para dois mil e onze. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado número quatrocentos e vinte e oito, datado de 
vinte e seis de Novembro do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba no montante de treze mil 
oitocentos e quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos, 
correspondente à comparticipação desta Autarquia, no âmbito 
da Celebração dos quinhentos e cinquenta anos sobre a Morte 
do Infante D. Henrique. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à transferência 
da verba solicitada, no montante de treze mil oitocentos e 
quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos. ----------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quinhentos e 
setenta e oito, datado de três de Dezembro do corrente ano, 
enviando Plano de Actividades e Orçamento dois mil e onze.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A: – Foi 
apresentado o ofício número cento e treze, datado de dois de 
Dezembro do corrente ano, enviando revisão do Plano de 
Actividades e Orçamento dois mil e dez. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
número mil novecentos e sessenta, datado de catorze de 
Dezembro do corrente ano, solicitando a comparticipação desta 
Autarquia para o ensino artístico especializado de Música às 
alunas Salomé Matias, Jéssica Lourenço e Daniela Serafim. --  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Academia de 
Música de Lagos que o Município não irá custear os estudos 
das alunas, uma vez que os mesmos já são comparticipados 
pelo Ministério da Educação. -------------------------  
GRATO – GRUPO DE APOIO AOS TOXICODEPENDENTES: – 
Foi apresentada a carta datada de seis de Dezembro do 
corrente ano, solicitando a atribuição de apoio financeiro, 
destinado a apoiar a instituição nas actividades que se 
propõe. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. -----------  
ANTÓNIO ROSEIRA: – Foi apresentada a carta datada de sete 
de Dezembro do corrente ano, solicitando o apoio da 
Autarquia para promoção do livro “Sonata ao Douro”, através 
da aquisição de alguns exemplares da referida obra. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
S.S.V.P. CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D’ALVA: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e um de Dezembro do 
corrente ano, apresentando votos de Boas Festas e 
agradecendo todo o apoio concedido ao longo do ano. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MOVIJOVEM: – Foi apresentado o e-mail datado de trinta de 
Novembro do corrente ano, informando da alteração de preço 
do Cartão Jovem Municipal. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SAÍDA DOS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO CARVALHO E 
ROSA CIGARRA: – Os Senhores Vereadores António Carvalho 
e Rosa Cigarra, ausentaram-se da reunião, não participando 
na discussão do seguinte assunto. --------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – SECÇÃO MOTO-RATOS: – 
Foi apresentado o ofício datado de seis de Dezembro do 
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corrente ano, solicitando informação acerca da cedência a 
terceiros para exploração das instalações onde funciona a sede 
da Secção de Motociclismo do Juventude Clube Aljezurense 
(ex-Escola da Azia). -----------------------------  
Face ao teor constante na Informação número quinze, do 
Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, informar o Juventude 
Clube Aljezurense que em presença do Protocolo de Cedência 
da Escola da Azia, em vigor, não pode ser autorizada a 
cedência a terceiros para exploração das referidas instalações.  
ENTRADA DOS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO CARVALHO 
E ROSA CIGARRA: – Os Senhores Vereadores António 
Carvalho e Rosa Cigarra regressaram à sala, passando de 
imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. ----------  
 

III – Educação 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 
ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO PARA A COMPARTICIPAÇÃO ÀS 
REFEIÇÕES ESCOLARES: ----------------------------  
– Foi apresentado o ofício número mil novecentos e sessenta, 
datado de seis de Dezembro corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, da aluna Soraia Filipa 
Moreira Marques, só agora entregue naquela escola. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
a aluna Soraia Filipa Moreira Marques. -----------------  
PONTO DOIS – PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOIS MIL E 
DEZ – DOIS MIL E ONZE – PROPOSTA: – A Câmara 
deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de Plano de 
transporte escolar dois mil e dez – dois mil e onze, 
apresentada pela Senhora Vereadora Fátima Neto, cujos 
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documentos depois de devidamente rubricados ficam arquivados 
no respectivo processo. -----------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – CASAS DO MOINHO – INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS, LDA. – PEDIDO DE ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO 
– ODECEIXE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 
catorze de Dezembro do corrente ano, exarado na Informação 
número duzentos e dezassete – FA, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, referente ao requerimento 
em que Casas do Moinho – Investimentos Turísticos, Lda, na 
qualidade de entidade exploradora de um prédio urbano, sito 
em Rua “25 de Abril” – Odeceixe, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo mil setecentos e trinta e nove, da 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, 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 a aprovação do Projecto de Arquitectura referente a 
alterações e ampliação de um empreendimento turístico inserido 
em Turismo no Espaço Rural, na categoria de Casas de 
Campo, em que o conjunto integrará um “Turismo de Aldeia” 
denominado “Casas do Moinho”, sito no local acima 
identificado. -------------------------------------  
 

V – Turismo e Outras Actividades Económicas 
 

PONTO UM – ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALGARVE: 
– A Câmara tomou conhecimento do Orçamento e Plano de 
Actividades dois mil e onze, enviado pela Entidade Regional 
de Turismo do Algarve. ----------------------------  
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PONTO DOIS – VIA ALGARVIANA DOIS – ECOTURISMO NO 
INTERIOR DO ALGARVE – DECLARAÇÃO DE INTERESSE E 
APOIO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a 
Declaração de Interesse e Apoio, emitida pelo Senhor 
Presidente da Câmara em três de Agosto do corrente ano, no 
âmbito do projecto Via Algarviana Dois – Ecoturismo no 
Interior do Algarve. --------------------------------  
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 trinta 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. ---------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 
 

O Secretário, 
 

__________________________________ 


