
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 19/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  06 de Setembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.00 horas  
Aprovada em:  13 de Setembro de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
António José Monteiro de Carvalho  
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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 Vice-Presidente declarou 
aberta a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho 
Amarelinho e o Senhor Vereador António José Monteiro de 
Carvalho, não podem estar presentes na reunião, o primeiro, 
por motivos profissionais e o segundo, por se encontrar de 
férias, deliberou por unanimidade, considerar justificadas as 
suas faltas. -------------------------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– ROGÉRIO LUZ, LDA – SPAR SUPERMERCADOS – PROCESSO DE 
EXECUÇÃO FISCAL ---------------------------------  
 

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: ------------  
– GISELA BRIGITTE ORTHOFER – Alteração/Legalização habitação 
– Urbanização do Vale da Telha – Sector A – Lote quarenta 
e cinco – Aljezur – onze de Agosto de dois mil e onze ----  
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– ANTÓNIO PEDRO PACHECO ROCHA – Nova Construção Agrícola 
– Vidigal – Aljezur – dezassete de Agosto de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– ROBERT GEORGE ROWLEY – Legalização/Alteração e 
ampliação em habitação – Rochinha – Aljezur – vinte e seis 
de Agosto de dois mil e onze -----------------------  
– MARIA CARMO PEDRO ESTEVES GALLET – Ampliação de 
habitação – Carrascalinho – Aljezur – vinte e seis de Agosto 
de dois mil e onze -------------------------------  
– RUI AMARO, UNIPESSOAL, LDA – Alteração e Ampliação 
Alojamento Local – Charneca dos Boeiros – Bordeira – trinta 
de Agosto de dois mil e onze -----------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e três de Agosto 
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 cinco 
de Setembro de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – SEGUNDA REVISÃO AO PPI E ORÇAMENTO – 
PO ALGARVE VINTE E UM – EIXO UM – SIMPLEX 
AUTÁRQUICO – CRM GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS 
MUNICÍPIOS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a segunda Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e ao 
Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos documentos 
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ficam arquivados em pasta própria, e remeter o assunto à 
Assembleia Municipal para aprovação. ------------------  
PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
CASA DO ALENTEJO: – Foi apresentado o ofício datado de 
vinte de Julho do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio no montante de duzentos e cinquenta euros, 
destinado a apoiar a realização da vigésima oitava Semana 
Cultural Alentejana no Canadá. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e dezassete, datado de 
onze de Agosto do corrente ano, agradecendo a cedência de 
um autocarro municipal, no passado dia dez de Agosto. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e sessenta e dois, 
datado de dezassete de Agosto do corrente ano, enviando 
cópia das actas números quatro e cinco, atinentes às 
Reuniões do Conselho Directivo, realizada nos passados dias 
onze e vinte e sete de Julho, respectivamente. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – PEDIDO 
DE REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO DA ALUNA LEONOR FILIPA 
DOS RAMOS TIRO: – Foi apresentado o requerimento datado 
de doze de Agosto do corrente ano, em que Ana Catarina de 
Oliveira Ramos, na qualidade de encarregada de educação, 
vem solicitar a reapreciação do processo referente à atribuição 
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do escalão B de apoio sócio-educativo à sua filha, Leonor 
Filipa dos Ramos Tiro, por graves dificuldades económicas que 
o seu agregado familiar atravessa. ---------------------  
Analisada a situação da requerente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, fixar o escalão A, para a aluna Leonor Filipa 
dos Ramos Tiro. ---------------------------------  
PONTO DOIS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado ofício número novecentos e cinquenta e quatro, 
datado de dezassete de Agosto do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur 
enviando documentação da Segurança Social e candidatura 
para a aluna Ânia Filipa Oliveira, só agora entregue naquela 
escola. -----------------------------------------  
Face à declaração apresentada, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Ânia Filipa Oliveira.  
Foi igualmente apresentado o ofício número novecentos e vinte 
e sete, datado de cinco de Agosto do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur 
enviando as candidaturas dos Maksym Moniuk, Maria Carolina 
Carriço, Mycola Moniuk, Yurii Moniuk e Joana Trindade Jesus, 
só agora entregues naquela escola. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os escalões para 
os referidos alunos conforme a seguir discriminados: --------  
– Maksym Moniuk – Escalão A; ----------------------  
– Maria Carolina Carriço – Escalão B; -----------------  
– Mycola Moniuk – Escalão A; -----------------------  
– Yurii Moniuk – Escalão A; ------------------------  
– Joana Trindade Jesus – Escalão A. ------------------  
 

IV – Cultura 
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PONTO UM – DOAÇÃO DE PINTURA DE JOÃO MONIZ: – Face 
ao teor constante na Informação da Divisão de Educação, 
Acção Social, Cultura e Desporto, datada de dezoito de 
Agosto do corrente ano e por proposta do Senhor Vice-
Presidente da Câmara, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aceitar a doação de uma obra de arte da autoria do artista 
João Moniz, atribuindo o valor patrimonial de quatro mil euros 
à referida pintura. ---------------------------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO 
SECUNDÁRIO NA AQUISIÇÃO DE MENSALIDADES, PARA 
UTILIZAÇÃO DE CARREIRAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS 
PARA O ANO LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E 
DOZE: – A Câmara tomou conhecimento do teor da 
Informação número SA barra sete barra dois mil e onze, 
datada de um de Setembro, do Gabinete de Educação e 
Transportes Escolares, que a seguir se transcreve: ---------  
“INFORMAÇÃO -------------------------------------- 
O Decreto-Lei número duzentos e noventa e nove barra 
oitenta e quatro, de cinco de Setembro que regula a 
transferência para os municípios do continente das novas 
competências em matéria de organização, financiamento e 
controle de funcionamento dos transportes escolares, define no 
ponto quatro, do artigo terceiro que “O transporte dos 
estudantes do ensino secundário deverá ser comparticipado 
pelos interessados nos termos a definir em portaria conjunta 
dos Ministérios da Administração Interna e da Educação, 
ouvida a Associação Nacional dos Municípios Portugueses”. 
Refere ainda o ponto três, do artigo décimo terceiro do 
mesmo Decreto-Lei, que “O preço dos bilhetes de assinatura 
para estudantes terá a redução a fixar em portaria conjunta 



REUNIÃO DE 06.09.11 

Pág.  6 

dos Ministérios da Administração Interna, da Educação e do 
Equipamento Social”. ------------------------------  
Já na Portaria número cento e oitenta e um barra oitenta e 
seis, de seis de Maio, são definidos os termos em que 
deverá ser comparticipado pelos interessados o transporte dos 
estudantes do ensino secundário, onde é referido na alínea a) 
“Quando utilizem carreiras públicas, em metade do custo do 
bilhete de assinatura fixado pela portaria que estabeleça as 
tarifas para os serviços de transportes colectivos;”. --------  
Deverá ser deliberada pelo executivo da Câmara Municipal 
esta comparticipação a abranger os alunos do ensino 
secundário que se deslocam para as Escolas Secundárias de 
Lagos matriculados nos décimo, décimo primeiro e décimo 
segundo anos de escolaridade, e que utilizam carreiras 
públicas no ano lectivo dois mil e onze – dois mil e doze.” -  
Face à Informação atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comparticipar em cinquenta por cento do valor 
dos títulos de transporte, referentes aos alunos do Ensino 
Secundário que se deslocam para as Escolas Secundárias de 
Lagos, matriculados nos décimo, décimo primeiro e décimo 
segundo anos de escolaridade, e que utilizam carreiras 
públicas no ano lectivo dois mil e onze – dois mil e doze. --  
 

VI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ER 
DUZENTOS E SESSENTA E SETE ALJEZUR/LIMITE DO 
CONCELHO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS: –  
Em deliberação de Câmara de treze de Julho de dois mil e 
dez e, sessão da Assembleia Municipal de dez de Agosto de 
dois mil e dez foi aprovada a repartição de encargos da 
empreitada de Repavimentação da Estrada Regional número 
duzentos e sessenta e sete Aljezur/Limite do Concelho. -----  
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Acontece porém que, não tendo ainda sido consignada a 
referida empreitada, originou forçosamente uma alteração da 
calendarização da execução da obra, com a consequente 
implicação na alteração dos compromissos financeiros. -------  
Assim, e de acordo com o solicitado pelo Tribunal de Contas, 
conforme a Informação número cinquenta e três barra dois mil 
e onze, do Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal, para aprovação, a reformulação da 
repartição de encargos para a referida empreitada conforme se 
indica: -----------------------------------------  
– Ano de dois mil e onze – cento e trinta mil euros; ------  
– Ano de dois mil e doze – um milhão trezentos e quinze 
mil novecentos e trinta e oito euros. -------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – JOÃO PEDRO SILVA PACHECO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, 
SITO EM BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de vinte 
e quatro de Maio do corrente ano, foi novamente apresentado 
o requerimento em que João Pedro Silva Pacheco, na 
qualidade de promitente-comprador de dois prédios rústicos, 
sitos em Vale Joanes ou Vale Joncena e em Selões, inscrito 
na matriz predial rústica sob os artigos cento e cinquenta e 
sete e cinquenta e três, ambos da Secção H, freguesia de 
Bordeira e Municipio de Aljezur e, descritos na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 
oitenta e cinco e sob o número mil e cinquenta e três, 
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 pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
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barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
quanto à viabilidade de construção de uma moradia, no local 
acima identificado. ---------------------------------  
No âmbito da informação número oitenta e três barra dois mil 
e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
PONTO DOIS – MIGUEL BRÁS RIBEIRO DE ALMEIDA E ROGÉRIO 
ALEXANDRE ESTEVES SÃO PEDRO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, 
SITO EM VALE JUNCAL, FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 
apresentado o requerimento em que Miguel Brás Ribeiro de 
Almeida e Rogério Alexandre Esteves São Pedro, na qualidade 
de co-proprietarios de um prédio misto sito em Vale Juncal, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo sessenta e seis, 
da Secção M – M um – M dois e, a parte urbana sob os 
artigos oito mil duzentos e noventa e quatro e oito mil 
duzentos e noventa e cinco, da freguesia de Rogil e 
Municipio de Aljezur e, descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e oitenta e 
cinco e sob o número mil e cinquenta e três, 
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 pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
quanto à viabilidade de levar a efeito a ampliação de uma 
habitação existente e parcial afectação a Turismo em Rspaço 
Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número cento e setenta e quatro 
barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
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e de Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número catorze mil quinhentos e setenta e 
nove barra dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 
pretensão dos requerentes. --------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ROGÉRIO LUZ, LDA – SPAR SUPERMERCADOS: – 
Face ao teor constante na Informação número cento e dezoito, 
da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, datada de 
cinco de Setembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, anular o débito e o respectivo processo de 
execução fiscal número dois mil oitocentos e treze barra dois 
mil e onze, referente à factura número trinta e sete mil 
quinhentos e quarenta e três barra dois mil e onze, no valor 
de trinta e oito euros e vinte cêntimos. -----------------  
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. ----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze 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. -----------------------  

 
     

 
O Vice-Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 

 


