
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 17/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  07 de agosto de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.00 horas  
Aprovada em:  14 de agosto 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: ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– MARIA DA BOA HORA BENTO MARTINS SÉRGIO – Alterações – 
Comércio e Serviços -Palheirinho – Aljezur – dezassete de 
julho de dois mil e doze ---------------------------  
– AMÂNDIO NOBRE RODRIGUES – Habitação/Legalização – Brejo 
do Chabouco – Odeceixe – vinte de julho de dois mil e doze  
– MARIA OLIVEIRA FERREIRA – Habitação – Alteração e 
ampliação – Legalização – Vale da Murta – Rogil – vinte e 
quatro de julho de dois mil e doze -------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e quatro de julho 
de dois mil e doze. -------------------------------  
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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 seis 
de agosto 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: ---  
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA SÉ – FARO: – Foi 
apresentado o ofício número quarenta e três, datado de quatro 
de julho do corrente ano, enviando cópia da Moção “Contra a 
extinção da Freguesia da Sé – Em defesa do Poder Local 
Democrático”, aprovada em sessão realizada no dia vinte e 
oito do passado mês de junho. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e dezasseis, datado de vinte e cinco de julho 
do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio 
destinado a apoiar a iniciativa com vista à alteração da 
imagem/logotipo daquela associação. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de mil e quinhentos euros, condicionado à existência 
de fundos disponíveis. ------------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e dezassete, datado de vinte e cinco de julho 
do corrente ano, solicitando um adiantamento do financiamento, 
no montante de cem mil euros e, no âmbito do Protocolo 
estabelecido com vista à Construção da Unidade de Longa 
Duração e Manutenção de Aljezur. --------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no valor de cem 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. ---------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número cento e oitenta e quatro, datado 
de vinte e três de julho do corrente ano, agradecendo todo o 
apoio logístico e financeiro prestado por esta Autarquia, na 
organização das festas em honra da Rainha Santa Isabel, que 
decorreram nos dias vinte e um e vinte e dois do corrente 
mês de julho. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o email datado de vinte e cinco de julho 
do corrente ano, enviando cópia do Projeto de Lei que proíbe 
a cobrança a munícipes, utentes ou consumidores de encargos 
sobre o uso do subsolo do domínio público, entregue pelos 
Deputados daquele Grupo Parlamentar. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e sessenta, datado de dez de julho do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante total de mil oitocentos e quinze euros e sessenta e 
um cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes à 
execução de diversas obras naquela freguesia. ------------  
Atenta à informação do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, datada de trinta de julho do corrente ano, 
referente à execução dos referidos trabalhos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Aljezur a verba solicitada, no montante de mil 
oitocentos e quinze euros e sessenta e um cêntimos. ------  
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PONTO CINCO – SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE 
SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA – ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO: – Foi apresentado o ofício 
número seis mil seiscentos e dezassete, datado de dezanove 
de junho do corrente ano, enviando informação relativa ao 
aditamento ao Contrato de Arrendamento estabelecido com o 
SIRESP – Gestão de Redes Digitais de Segurança e 
Emergência, SA, no âmbito do arrendamento dos Prédios sitos 
em Carrapateira e Vale da Telha. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
PONTO SEIS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 
ALGARVE, IP/IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE ALJEZUR – CONTRATO DE TRANSAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
PONTO SETE – AVENTURAS LITORAL ATLÂNTICO, LDA. – 
CONCESSÃO DE CARTÃO DE LIVRE-TRÂNSITO DE ACESSO À 
PRAIA DA AMOREIRA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador 
António Carvalho, datado de dois de agosto do corrente ano 
e exarado no requerimento apresentado por Aventuras Litoral 
Atlântico, Lda., solicitando a concessão de um cartão de 
livre-trânsito de acesso à Praia da Amoreira, para a viatura 
com a matricula zero um – DU – quinze, que serve de apoio 
recreativo naquela praia. ----------------------------  
PONTO OITO – COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
SAÍDA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. -----------  
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III – Educação 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR: –  
Foi apresentado o ofício número oitocentos e sete, datado de 
vinte e quatro de julho do corrente ano, enviando listagem 
dos melhores alunos, no ano letivo de dois mil e onze – 
dois mil e doze, no âmbito do Prémio de Mérito Escolar. ---  
A Câmara tomou conhecimento do apuramento dos alunos 
para atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e onze 
– dois mil e doze e deliberou, por unanimidade, atribuir o 
mesmo aos alunos a seguir identificados: ---------------  
– Madalena Lopes Silva – Quinto ano -----------------  
– Ana Beatriz Rodrigues Castor – Quinto ano ------------  
– Rita João Silva Encarnação – Sexto ano --------------  
– Patrícia Alexandra dos Santos Nobre – Sexto ano -------  
– Cristina Roberto Fernandes – Sétimo ano -------------  
– Andreia Filipa Pires Coelho – Sétimo ano -------------  
– Liliane Dias Araújo – Oitavo ano --------------------  
– Isabel Alexandra Furtado Francisco – Oitavo ano --------  
– Daniela Alexandra Nascimento Gonçalves – Nono ano ----  
– Marta Filipa Batista Oliveira – Nono ano --------------  
ENTRADA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. -------  
 

IV – Obras Municipais 
 

PONTO UM – SOTECNISOL, SA – REMODELAÇÃO DA 
COBERTURA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO – 
RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: –  
Face ao teor constante na Informação número quarenta e três 
barra dois mil e doze, do Diretor do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à Receção Definitiva e ao cancelamento da caução 
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prestada pela empresa Sotecnisol, SA, referente empreitada de 
Remodelação da cobertura do edifício dos Paços do Concelho 
– Aljezur, através de garantia bancária no valor de três mil 
seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta e dois 
cêntimos, emitida pelo Banco BPI, S.A, não havendo reforço 
de garantia em dinheiro. ----------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – GUIDO JEAN KARL ZINN – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
VALE DA TELHA – SETOR M – LOTE NOVENTA E QUATRO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Guido 
Jean Karl Zinn, 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 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
uma moradia, no prédio urbano sito em Urbanização do Vale 
da Telha – Sector M – Lote noventa e quatro – Aljezur, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo seis mil 
trezentos e dezoito e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número setecentos e cinquenta e 
quatro, da freguesia e Municipio de Aljezur. -------------  
No âmbito da informação número cento e vinte e quatro barra 
dois mil e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e 
de Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número doze mil e duzentos e trinta e 
dois barra dois mil e doze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do 
teor da deliberação tomada em reunião de dez de julho do 
corrente ano, acerca da construção em Vale da Telha. -----  
PONTO DOIS – MARIA MADALENA DOS SANTOS JACINTO 
MIGUÉIS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
VEDAÇÃO/OCUPAÇÃO – ROGIL: – Foi apresentado o 
requerimento de Andreia Gonçalves que, na qualidade de 
Advogada de Maria Madalena dos Santos Jacinto Miguéis, vem 
solicitar lhe seja concedida licença para colocação de uma 
vedação com estacas de madeira acompanhadas de rede 
ovelheira, nos prédios urbanos sitos em Maria Vinagre, 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob os números 
cento e quatro e cento e três, respetivamente. -----------  
No âmbito da informação número cento e sete barra dois mil 
e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares e do parecer do Jurista desta Autarquia, datado 
de vinte e cinco de julho do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, remeter à requerente, planta que, 
no entendimento da Câmara, preconiza a melhor solução, 
atendendo ao interesse público relevante que existe na 
necessidade de rematar a nascente a ligação das ruas, 
nomeadamente no acesso à emergência médica. ----------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, propor a aquisição de 
cento e quarenta e seis metros quadrados da propriedade 
localizada a sul, conforme planta de localização que se anexa.  
PONTO TRÊS – PERCIVAL CHARLES CLEMENTS – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE – PRÉDIO SITO EM AMEIXEIRA – 
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ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Percival 
Charles Clements, residente em Ameixeira, vem requerer que 
lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da Câmara 
Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno, de 
um prédio misto com a área total de sessenta e nove mil 
novecentos e quarenta metros quadrados, situado em 
Ameixeira, inscrito na matriz predial rustica sob o artigo oitenta 
e sete, da Seção AH, da freguesia e Município de Aljezur e 
a parte urbana sob os artigos nove mil quinhentos e cinquenta 
e oito e nove mil trezentos e setenta e sete, com as áreas 
cobertas de cento e sete vírgula dez metros quadrados e 
descobertas de quinhentos e quarenta e dois vírgula noventa 
metros quadrados e noventa e sete vírgula oitenta metros 
quadrados. --------------------------------------  
a) – A parcela a destacar (B): – Prédio misto com a área 
total de dezoito mil trezentos e sessenta metros quadrados, 
composto por cultura arvense e um prédio de r/c, destinado 
a habitação, com a área coberta de cento e sessenta e seis 
vírgula noventa metros quadrados e descoberta de noventa e 
sete vírgula oitenta metros quadrados, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo nove mil trezentos e setenta e sete. ---  
b) – A parcela restante (A): – Prédio misto com a área 
total de cinquenta e um mil quinhentos e oitenta metros 
quadrados, composto por cultura arvense e um prédio de r/c, 
destinado a habitação, com a área coberta de cento e sete 
vírgula dez metros quadrados e descoberta de quinhentos e 
quarenta e dois vírgula noventa metros quadrados, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo nove mil quinhentos e 
cinquenta e oito. ---------------------------------  
c) – Será constituída servidão de passagem a pé (três por 
noventa e quatro metros), num total de duzentos e oitenta e 
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dois metros quadrados, junto à extrema a norte da parcela a 
destacar, a favor do prédio que constitui a parcela restante. -  
Face ao teor constante na informação número cento e vinte e 
três barra dois mil e doze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares e, na qual se conclui que 
a pretensão não está conforme os pontos seis e sete, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e 
cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, com 
a atual redação dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de março, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO QUATRO – WOLF-WERNER HUEP – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM 
ATALAIA – ALJEZUR: – Foi novamente apresentado o 
requerimento em que Graça Palhau, na qualidade de 
Advogada de Wolf-Werner Huep, proprietário de um prédio 
rústico sito em Atalaia – Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo um, da Secção AN, da freguesia e 
Concelho de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número seis mil setecentos e vinte e 
oito, vem solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
construção de uma moradia, no local acima mencionado. ----  
Face ao teor constante na Informação número cento e dezoito 
barra dois mil e doze – FA, da Divisão de Urbanismo e 
Habitação e ao parecer desfavorável do ICNB, constante no 
ofício número vinte e três mil novecentos e noventa e nove 
barra dois mil e onze DGAC-Sul (PNSACV), a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
 
 

VI – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA DE TRÂNSITO EM 
ROGIL – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA DE TRÂNSITO EM ROGIL -----------  
Com a reformulação do mercado municipal de Rogil e a 
intervenção na zona envolvente exterior, importa regular agora 
a zona envolvente do edifício por forma a garantir as 
acessibilidades ao mesmo e ordena-las para assim ficarem 
garantidos os pressupostos de bom funcionamento. ---------  
Assim e conforme mapa anexo propõem-se a criação de um 
local especifico para cargas e descargas dos operadores do 
mercado sendo proibido estacionar outras viaturas durante o 
período de funcionamento do mercado (sete horas – quinze 
horas) na Rua da Feira. ---------------------------  
Colocação de sinal de parque específico para velocípedes, um 
lugar de estacionamento reservado para Junta de Freguesia de 
Rogil, um lugar para pessoas com mobilidade reduzida e 
colocação de sinal proibição de estacionamento para cargas e 
descargas na Avenida “16 de Junho” (E.N. cento e vinte).  
Ainda na Rua do Camarate pela especificidade da mesma e 
da existência de passeios de reduzida dimensão que não 
permitem colocação de sinalética vertical, uma vez que esta 
criaria obstáculos à mobilidade, propõem-se a marcação no 
asfalto de uma linha amarela desde a Avenida “16 de Junho” 
(E.N. cento e vinte) até sinal de final de proibição. ------  



REUNIÃO DE 07.08.12 

Pág.  11

Faz parte desta proposta o mapa anexo que define os locais 
de colocação dos sinais acima descritos.” ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas, 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, 

 
__________________________________ 

 


