
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 13/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  12 de junho de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  10.50 horas  
Aprovada em:  26 de junho de 2012 
 

   
 
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 pela Técnico Superior, Maria de 
Lurdes Rosa. 
 

 
 
 

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: ---------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E DOZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número quatro 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes ao mês de 
maio do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de cinco de junho de dois mil e doze. -  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
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PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia onze 
de junho de dois mil e doze, 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: ---  
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME: – Foi apresentado o 
email datado de quatro de junho do corrente ano, procedendo 
ao agradecimento do subsídio atribuído por esta autarquia. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o ofício número dois mil oitocentos e onze, datado de 
dezasseis de maio do corrente ano, solicitando autorização 
para afixação de publicidade, com isenção de taxas, relativa à 
realização da décima sétima Feira de Caça, Pesca e do 
Mundo Rural do Algarve. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que todo o 
processo relativo à publicidade deste evento deverá ser 
acertado diretamente com o Senhor Vereador António Carvalho.  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentada as Informações prestadas na reunião do 
Conselho Executivo realizada no dia quatro do corrente mês 
de junho. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – PROMAR – PROGRAMA OPERACIONAL DAS 
PESCAS – SEGURANÇA A BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE 
PESCA – AQUISIÇÃO DE COLETES: – Face ao teor constante 
na informação número vinte e oito barra dois mil e doze – 
DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder 
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à aquisição de oitenta coletes automáticos insufláveis, pelo 
preço base de cinquenta e dois euros a unidade, no valor 
total de quatro mil cento e sessenta euros, acrescido de IVA.  
PONTO SEIS – RUI MIGUEL DA ENCARNAÇÃO NETO: – Foi 
apresentado o ofício número dois mil seiscentos e três datado 
de vinte e quatro de maio do corrente ano, da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, solicitando a 
emissão de parecer acerca do pedido efetuado por Rui Miguel 
da Encarnação Neto, quanto à localização para o 
desenvolvimento de atividade pecuária no prédio rústico, sito 
em Samouqueira, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur.  
Com base na informação número vinte e sete barra dois mil 
e doze – DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer declarando não haver inconveniente na localização da 
referida exploração, conforme o Plano Diretor Municipal. -----  
PONTO SETE – RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS: – 
Foi apresentada a Informação número trinta e cinco, datada 
de um de junho do corrente ano, do Departamento de Obras 
Municipais, procedendo à apresentação do Relatório de recolha 
de Óleos Alimentares Usados, relativo ao primeiro trimestre de 
dois mil e doze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO OITO – PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO DO 
AGRICULTOR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
submeter a inquérito público, nos termos do artigo cento e 
dezoito do Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo 
de trinta dias, o Projeto de Regulamento do Mercado do 
Agricultor. ---------------------------------------  
 

III – Água e Saneamento 
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PONTO UM – MARGARETH ANN DUNHAM – RESTITUIÇÃO DO 
VALOR PAGO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: – No 
seguimento da deliberação de sete de fevereiro do corrente 
ano, foi novamente apresentada a Informação número noventa 
e dois, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
datada de dezoito de maio do corrente ano, referente ao 
assunto supra mencionado. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. ----------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – JEAN JACQUES ROBERT GUIGNARD E MADALENA 
FERREIRA HENRIQUES – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM VALE DA MURTA 
– ROGIL – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, 
datado de cinco de junho do corrente ano e exarado no 
parecer do Jurista desta Autarquia, referente ao requerimento 
apresentado por Paula Reis Amarelinho, Solicitadora de Jean 
Jacques Robert Guignard e Madalena Ferreira Henriques que, 
na qualidade de proprietários de um prédio misto sito em Vale 
da Murta, freguesia de Rogil e Município de Aljezur, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo quarenta e um, da 
Secção AC e a parte urbana sob o artigo oitocentos e oitenta 
e oito, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número quatrocentos e cinquenta e três, vem solicitar 
lhe seja emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
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compropriedade no prédio supra descrito, ficando o mesmo na 
proporção de um meio para cada um dos constituintes. -----  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – JOSÉ BATISTA MARREIROS: – Foi apresentado o 
requerimento em que José Batista Marreiros, na qualidade de 
proprietário do restaurante “Paraíso do Mar”, sito na Praia da 
Amoreira, vem solicitar autorização de estacionamento para oito 
viaturas, diretamente ligadas ao mesmo, nomeadamente da 
propriedade dos empregados, nadadores salvadores e do 
próprio. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar ao 
concessionário da Praia da Amoreira o estacionamento das 
viaturas constantes na listagem enviada e do facto dar 
conhecimento à GNR de Aljezur. ----------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ATA 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 ata em minuta. -----------------  
 
 
 
 
 



REUNIÃO DE 12.06.12 

Pág.  6

 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram dez horas e cinquenta minutos, mandando que, 
de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, 
Maria de Lurdes Rosa, Técnico Superior, a redigi e 
subscrevo. ---------------------------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


