
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 13/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  14 de Junho de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  28 de Junho 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 
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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 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 ----------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações. ------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de sete de Junho de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia treze 
de Junho de dois mil e onze, 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: ---  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo da AMAL, realizada no passado dia seis 
de Junho. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de sete de Junho do corrente ano, 
enviando cópia da Nota de Imprensa “AMAL disponível para 
assumir novas competências”. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CERCICOA – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO 
DE CRIANÇAS INADAPTADAS E SOLIDARIEDADE SOCIAL NOS 
CONCELHOS DE OURIQUE, CASTRO VERDE E ALMODÔVAR: – 
Foi apresentada a carta datada de dois de Junho do corrente 
ano, solicitando a colaboração desta Autarquia, através da 
obtenção de autorização para colocação de publicidade, em 
outdoors ou fachadas de imóveis. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não está 
disponível para atribuir a colaboração solicitada, uma vez que 
não existe enquadramento legal para satisfazer o pedido. ----  
ROLLER DE LAGOS – CLUBE DE PATINAGEM: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte de Maio do corrente ano, 
dando conhecimento dos novos copos sociais daquele Clube, 
para o biénio de dois mil e onze – dois mil e treze. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PARÓQUIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA: – Foi apresentada a 
carta datada de sete de Junho do corrente ano, apresentando 
o agradecimento da Paróquia pela colaboração prestada 
aquando da realização do Encontro Diocesano de Taizé, que 
teve lugar entre os dias vinte e sete e vinte e nove do 
passado mês de Maio. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi apresentado o ofício número 
cento e noventa e um, datado de trinta e um de Maio do 
corrente ano, enviando cópia do Manifesto: “Defender os 
Direitos, o Emprego, o Futuro e o Poder Local Democrático”.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número mil cento e quarenta e sete, 
datado de três de Junho do corrente ano, enviando cópia do 
relatório referente ao Programa de Combate à Obesidade 
Infantil na Região do Algarve. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
EFÍGIE – AGÊNCIA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO, LDA: – Foi 
apresentada a carta sem data, oferecendo os serviços daquela 
empresa com vista à produção e colocação gratuita de peças 
de sinalização e informação de praias, no Municipio de 
Aljezur. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi 
apresentado o ofício número setenta e sete, datado de 
dezassete de Maio do corrente ano, solicitando um 
adiantamento do financiamento, no âmbito do Protocolo 
estabelecido com vista à Construção da Unidade de Longa 
Duração e Manutenção de Aljezur. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no 
valor de sessenta mil euros, por adiantamento, no âmbito do 
Protocolo estabelecido em vinte e um de Agosto de dois mil 
e nove, com vista à Construção da Unidade de Longa 
Duração e Manutenção de Aljezur, --------------------  
PONTO SEIS – CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES 
BARLAVENTO: – Foi apresentado o Relatório referente ao ano 
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de dois mil e dez e Plano de Acção para dois mil e onze, 
do Conselho da Comunidade do ACES Barlavento. ---------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
remeter os referidos documentos à Assembleia Municipal para 
conhecimento. ------------------------------------  
 

III – Associativismo 

 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE 
ALJEZUR – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXE ----------------  
Foi apresentada pelo Grupo Desportivo Odeceixense candidatura 
ao regulamento para atribuição de Apoios ao Desenvolvimento 
Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de 
Aljezur. O mesmo foi submetido fora do prazo estipulado para 
candidaturas, no entanto e pelo facto de esta associação ter 
atravessado um vazio directivo nos últimos anos e que desde 
meados de Abril terem sido validados novos corpos directivos 
e por conseguinte o Plano de Actividades e Orçamento para o 
ano de dois mil e onze, ter sido recentemente validado, a 
Comissão considerou que, havia motivos bastantes para 
analisar a candidatura e submeter a proposta à Câmara 
Municipal de Aljezur. -------------------------------  
Assim e conforme o estipulado no regulamento aprovado pela 
Câmara Municipal de Aljezur em reunião de vinte e oito de 
Agosto de dois mil e sete, submetida à apreciação da 
Assembleia em sessão realizada a vinte e oito de Setembro 
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de dois mil e sete entrando em vigor em nove de Novembro 
de dois mil e sete. -------------------------------  
A candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação 
que estão espelhados no artigo sétimo do referido 
regulamento. -------------------------------------  
Importa salientar que a presente proposta se centra 
exclusivamente nas actividades que foram melhor classificadas 
pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao apoio 
financeiro, mas os apoios que o Município de Aljezur irá 
conceder terão também incidências nos apoios técnicos e 
logísticos, como ficará reflectido nas fichas de candidatura. ---  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------  
Secção de BTT – Subsidio no valor de mil euros para apoio 
à modalidade e apoio logístico a organizações. -----------  
Jogos Tradicionais – Subsidio no valor de cem euros. ------  
Marchas Passeio – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 
euros.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Cemitérios 
 

PONTO UM – TAXAS PARA CONCESSÃO DE GAVETÕES E 
OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DO ROGIL: – Face ao teor 
constante na Informação número trinta e dois barra dois mil e 
onze – DDcP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, que fica anexa à presente acta e por proposta 
do Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, a 
fixação das seguintes taxas no Cemitério do Rogil, conforme 
se indica: ---------------------------------------  
– Gavetão – mil euros; ----------------------------  
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– Ossário – quatrocentos euros. ----------------------  
 

V – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – WEBBACO – MONTAGENS METÁLICAS, LDA. – 
LOTE NÚMERO VINTE E CINCO DA PRIMEIRA FASE E LOTE 
NÚMERO UM E DOIS DA SEGUNDA FASE DA ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – REVERSÃO DE LOTES: – No 
seguimento da deliberação de nove de Março do corrente ano 
e face ao teor constante na Informação número trinta barra 
dois mil e onze – DDeP, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, confirmar a caducidade da atribuição dos Lotes 
número vinte e cinco da Primeira Fase e Lotes número um e 
número dois da Segunda Fase da Zona Industrial da 
Feiteirinha, assim como revogar o respectivo contrato de 
promessa de compra e venda, revertendo a verba já paga 
para o Município, ficando os mesmos disponíveis para futura 
atribuição. ---------------------------------------  
 

VI – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – FÉRIAS DESPORTIVAS DOIS MIL E ONZE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
FÉRIAS DESPORTIVAS DOIS MIL E ONZE ----------------  
À imagem de anos anteriores o Município de Aljezur irá levar 
a cabo mais um programa das «Férias Desportivas», programa 
este que pretende dar uma ocupação activa e criativa das 
crianças do Concelho, no período de Ferias escolares. ------  
Considerando o facto que as aulas irão terminar no passado 
dia dezassete de Junho e que as mesmas só serão 
retomadas em Setembro; ----------------------------  
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Considerando que grande parte dos Encarregados de Educação 
das crianças que frequentam este programa, sentem maior 
dificuldade na organização da ocupação do tempo de ferias, 
no período de Julho e Agosto. -----------------------  
Conscientes destas dificuldades, o Município de Aljezur 
propõem-se organizar o programa «Ferias Desportivas» no 
período compreendido entre quatro de Julho e doze de 
Agosto, repartido por três quinzenas: -------------------  
 Primeira quinzena – quatro a quinze de Julho ----------  
 Segunda quinzena – dezoito a vinte e nove de Julho ----  
 Terceira quinzena – um a doze de Agosto ------------  
As actividades desenvolvem-se de segunda a sexta-feira, 
entre as nove horas e as treze horas, havendo pelo menos 
um dia por período com horário entre nove horas às 
dezassete horas. Os encarregados de educação serão 
previamente avisados com a antecedência mínima de quarenta 
e oito horas. ------------------------------------  
Público-alvo: Crianças dos seis aos quinze anos; ---------  
Actividades previstas: Praia, actividades lúdicas, actividades 
desportivas no pavilhão municipal, nas Piscinas Municipais, na 
praia e no campo de futebol municipal, desportos de natureza, 
cinema, acções de sensibilização com BVA e GNR e 
passeios. ---------------------------------------  
Preço a cobrar por quinzena: vinte e cinco euros por criança, 
o qual inclui: ------------------------------------  
– Seguro de acidentes pessoais; ----------------------  
– Transporte diário desde os locais de recolha no concelho, 
para o Complexo Desportivo Municipal e regresso, bem como 
para os locais das actividades; -----------------------  
– Material a utilizar nas actividades (não está incluído o valor 
das entradas em recintos de diversão e museus, bem como 
refeições). --------------------------------------  
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Proponho ainda que a inscrição seja gratuita para as crianças 
de famílias abrangidas pelo RSI.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IX – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MOVILOP – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO – EXISTÊNCIA DE CAMINHO 
PÚBLICO: – Foi novamente apresentado o requerimento em 
que Movilop – Imobiliária e Construção Civil, Lda, na 
qualidade de proprietária do prédio rústico, sito em Brejo da 
Moita – Rogil, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
cinquenta e quatro, da Secção M – M um – M dois, da 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem solicitar lhe 
seja emitida certidão quanto à existência de um caminho 
público, sito no local acima identificado. -----------------  
No âmbito da informação do jurista desta Autarquia, Doutor 
Mendes de Morais, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
emitir certidão quanto à existência do caminho público sito no 
local acima identificado. -----------------------------  
PONTO DOIS – ORLANDO MANUEL DE JESUS BARRADINHA – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE 
TERRENO SITA EM VALES – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Orlando Manuel de Jesus Barradinha, na 
qualidade de co-proprietário de um prédio urbano, sito em 
Vales, freguesia e Município de Aljezur, com a área total de 
dois mil cento e dezasseis metros quadrados, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo dois mil oitocentos e 
cinquenta e cinco, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Aljezur sob o número sete mil seiscentos e quarenta e 
dois, solicitando o destaque da parcela de terreno com a área 
de mil cento e três vírgula cinquenta metros quadrados. -----  
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Face ao teor constante na Informação número cento e 
cinquenta e três barra dois mil e onze – FR, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares e, na qual se 
conclui que a pretensão está conforme o ponto quatro, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e 
cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com 
a actual redacção dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o 
parecer favorável ao respectivo destaque. ----------------  
PONTO TRÊS – REMOALDO – CONSTRUÇÕES, LDA. – PROJECTO 
DE LOTEAMENTO EM FEITEIRA – ALJEZUR: – No âmbito da 
aprovação do Projecto de Loteamento efectuado em reunião 
realizada em vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e nove, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade com o 
teor constante na Informação número trinta e oito barra dois 
mil e onze, do Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo. --------------------------------------  
 

X – Trânsito 
 

PONTO UM – CRISTIANE CLÁUDIA SCHEUER: – Foi apresentado 
o requerimento em que Cristiane Cláudia Scheuer, residente 
em Moinho da Cruz, vem solicitar a colocação de um sinal 
de trânsito (A dezanove a – Animais) em Vale do Pereiro – 
Aljezur. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número seis barra dois 
mil e onze, da Divisão de Obras Municipais, Ambiente e 
Logística, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que 
não vê necessidade da colocação da sinalética solicitada. ----  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
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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, 

 
__________________________________ 
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