
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 21/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  25 de setembro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  9 de outubro 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 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 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DOZE ------------------------------------------  
– DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES – 
PROPOSTA ---------------------------------------  
– HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE ARREMATAÇÃO, EM HASTA PÚBLICA DE 
UM DE UM QUIOSQUE DESTINADO À ATIVIDADE DE RESTAURAÇÃO E 
BEBIDAS, VENDA DE JORNAIS, REVISTAS E ARTESANATO, SITO NO 
LARGO “1º DE MAIO”, EM ROGIL – ATA DE ARREMATAÇÃO ------  
 

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: ------------  
– HENRIQUE DA SILVA MANUEL – Construção rural – Cardal – 
Odeceixe – vinte e sete de agosto de dois mil e doze -----  
– MARIA HELENA DE CARVALHO MARREIROS ALMEIDA SEQUEIRA – 
Construção de habitação – Rua da Praça – Aljezur – três de 
setembro de dois mil e doze ------------------------  
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INFORMAÇÃO NÚMERO SETE BARRA DOIS MIL E DOZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número sete 
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 
julho do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de onze de setembro de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
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 vinte e 
quatro de setembro 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: ---  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunta da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta e nove, datado de vinte e dois de 
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setembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio, no montante de dois mil duzentos e cinquenta euros, 
destinado a apoiar as despesas inerentes à organização de 
um evento que visa comemorar a vitoria da Praia de 
Odeceixe, no concurso “7 Maravilhas Praias de Portugal”, na 
categoria de Praia com Arribas.-----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de dois mil euros. -------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
datado de onze de setembro do corrente ano, enviando cópia 
de Voto de Congratulação aprovado em reunião que teve lugar 
no passado dia cinco, relativo à “Manutenção da Urgência 
Básica do Hospital de Lagos”. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
REFORMA ADMINISTRATIVA: – Foi apresentado o ofício número 
mil trezentos e quarenta, datado de doze de setembro do 
corrente ano, endereçando as felicitações daquele organismo 
no âmbito da vitória obtida pela Praia de Odeceixe, no 
concurso das “7 Maravilhas Praias de Portugal”. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
PONTO CINCO – PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO 
INTERNO DE HORÁRIO DE TRABALHO E CONTROLO DE 
ASSIDUIDADE DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – RIHTCA – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da ordem de trabalhos.--------------
-------------------------------- 
PONTO SEIS – AMÉRICO LOPES DA SILVA – EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADE PECUÁRIA: – Foi apresentado o ofício da ASCAL – 
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Associação de Criadores de Gado do Algarve, datado de vinte 
de agosto do corrente ano, solicitando a emissão de parecer 
acerca do pedido efetuado por Américo Lopes da Silva, 
quanto à localização para o desenvolvimento de atividade 
pecuária no prédio rústico, inscrito sob o artigo sétimo, da 
Seção V, sito em Monte Clérigo, freguesia e Município de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Com base na informação número cinquenta e um barra dois 
mil e doze – DDeP, datada de três de setembro, 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 SEIS PONTO UM – AMÉRICO LOPES DA SILVA – 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PECUÁRIA: – Foi apresentado o 
ofício número quatro mil seiscentos e dois, datado de vinte e 
nove de agosto do corrente ano, da Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Algarve, solicitando a emissão de 
parecer acerca do pedido efetuado por Américo Lopes da 
Silva, quanto à localização para o desenvolvimento de 
atividade pecuária no prédio rústico, inscrito sob o artigo 
sétimo, da Seção V, sito em Monte Clérigo, freguesia de 
Odeceixe, Município de Aljezur. -----------------------  
Com base na informação número cinquenta e seis barra dois 
mil e doze – DDeP, datada de vinte e sete de setembro, 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 – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – No âmbito do teor 
constante nas informações números cinquenta e três barra dois 
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mil e doze – DDeP e trinta e quatro barra dois mil e doze – 
DEASCD, datadas de quatro de setembro e três de setembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento e 
da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, 
respetivamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a Adenda ao Protocolo celebrado em vinte e sete de 
dezembro de dois mil e onze – Formação na área seiscentos 
e vinte e um – Produção Agrícola e Animal, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
PONTO OITO – COMEMORAÇÕES DOS VINTE E CINCO ANOS DE 
GEMINAÇÃO KÜRNACH – ALJEZUR – MIL NOVECENTOS E 
OITENTA E SETE – DOIS MIL E DOZE: – A Câmara tomou 
conhecimento do ofício datado de vinte e nove de agosto do 
corrente ano, enviando convite para as comemorações dos 
vinte e cinco anos de Geminação entre os Municípios de 
Kürnach/Aljezur. ----------------------------------  
PONTO NOVE – MARIA EUFÉMIA DE OLIVEIRA SILVESTRE 
FONSECA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, 
EM ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de dezassete 
de setembro do corrente ano, em que Maria Eufémia de 
Oliveira Silvestre Fonseca, na qualidade de arrendatária do 
estabelecimento comercial sito na Rua “25 de Abril”, em 
Aljezur, denominado “O Pintainho”, vem solicitar uma redução 
de cinquenta porcento no valor da renda mensal, uma vez 
que não tem possibilidades de continuar a suportar o atual 
valor, dadas as graves dificuldades financeiras que assolam o 
País. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
 

III – Ação Social 
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PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: ----------------------------------------  
TOMÁS MIGUEL MARREIROS MARTINS: – Foi apresentado o 
ofício número oitocentos e oitenta e sete, datado de três de 
setembro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas 
do Concelho de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, do aluno Tomás Miguel Marreiros Martins.  
Face ao teor da Informação número trinta e nove barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de catorze de setembro, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno Tomás 
Miguel Marreiros Martins, o escalão A. -----------------  
SIMÃO RODRIGUES PALMINHA: – Foi apresentada a exposição 
de José António da Silva Palminha, na qualidade de 
encarregado de educação do aluno Simão Rodrigues Palminha, 
solicitando a reanálise do seu processo no âmbito da Ação 
Social Escolar – Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-
escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico. --------------  
Face ao teor da Informação número quarenta barra dois mil e 
doze – DEASCD, datada de catorze de setembro, da Divisão 
de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno Simão 
Rodrigues Palminha, no escalão B. --------------------  
ALINE DOS SANTOS PINHEIRO E LETÍCIA DOS SANTOS 
PINHEIRO: – Foi apresentado o ofício número novecentos e 
dezoito, datado de treze de setembro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, das 
alunas Aline dos Santos Pinheiro e Letícia dos Santos 
Pinheiro. ---------------------------------------  
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Face ao teor da Informação número quarenta e três barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de dezanove de 
setembro, da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir às 
alunas Aline dos Santos Pinheiro e Letícia dos Santos 
Pinheiro, o escalão A. -----------------------------  
DANIEL ESTEVES MORENO: – Foi apresentado o ofício número 
novecentos e dezoito, datado de treze de setembro do 
corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljezur, enviando Boletins de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, do aluno Daniel Esteves Moreno. ---------------  
Face ao teor da Informação número quarenta e dois barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de dezanove de 
setembro, da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao 
aluno Daniel Esteves Moreno, o escalão A. --------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – MARIA JOÃO – ANULAÇÃO DE 
REQUISIÇÃO/CONTRATO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 
QUINTA NOVA DE MARIA VINAGRE: – Face ao teor constante 
na informação número cento e setenta e sete barra AL, 
datada de sete de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, anular a requisição/contrato de abastecimento 
de água efetuado, por lapso, pela Senhora Maria João, para 
uma moradia sita em Quinta Nova de Maria Vinagre e, 
restituir a quantia de trinta e dois euros e trinta e nove 
cêntimos, paga em vinte e quatro de agosto do corrente ano, 
através da guia número três mil trezentos e um. ----------  
 

V – Cultura 
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PONTO UM – ACEITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE: – Face ao teor 
constante na Informação da Divisão de Educação, Ação Social, 
Cultura e Desporto, datada de doze de setembro do corrente 
ano e por proposta do Senhor Vice-Presidente, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aceitar a doação de uma obra de 
arte da autoria do artista Victor Lage, denominada “Um dia 
de cada vez” e, de uma outra, da autoria do artista Jorge 
Dinis, denominada “Reflexo”, atribuindo o valor patrimonial de 
oitocentos euros e duzentos euros, respetivamente, às referidas 
pinturas. ----------------------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – MARIA ISABEL LEMOS – REVISÃO DE RENDA 
HABITACIONAL DA MORADIA SITA NO BAIRRO “25 DE ABRIL”, 
LOTE B – UM, FRACÇÃO B, CASA NÚMERO DEZ – ALJEZUR: 
– No seguimento da deliberação de doze de Julho do 
corrente ano, foi apresentado o requerimento em que Maria 
Isabel Lemos, na qualidade de arrendatária da moradia sita no 
Bairro “25 de Abril”, Lote B – Um, fração B, Casa número 
dez – Aljezur, vem solicitar a reavaliação do valor da renda 
mensal do referido fogo, por considerar o mesmo bastante 
excessivo, uma vez que se encontra em processo de divórcio.  
Face ao teor da Informação número cento e oitenta e um, 
datada de catorze de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, fixar em cinquenta euros o valor da renda 
mensal, com efeitos ao mês de Outubro do corrente ano. ---  
 

VII – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – PROPOSTA DE EXTENSÃO DO PROTOCOLO 
ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE, NO 
ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS: – A 



REUNIÃO DE 25.09.12 

Pág.  9 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunta 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
 

V – Obras Particulares  
 

PONTO UM – TURIVICENTINA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 
TURÍSTICOS, LDA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE HOTEL RURAL EM SILVEIRA – FREGUESIA 
DE BORDEIRA: – Foi apresentada a informação número cento 
e trinta e quatro barra dois mil e doze – FA, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares, acerca do assunto 
supra mencionado, da qual a Câmara tomou conhecimento. --  
PONTO DOIS – JOSÉ CARLOS DE MOURA GAGO DA SILVA E 
OUTROS – PROJETO DE LOTEAMENTO – BORDEIRA: – No 
seguimento da deliberação de vinte e sete de julho de dois 
mil e dez, foi apresentado o requerimento de José Carlos de 
Moura Gago da Silva e outros, solicitando a receção provisória 
das obras de urbanização do Loteamento titulado pelo Alvará 
número um barra dois mil e onze, sito em Bordeira. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à homologação 
do Auto de Receção Provisória das obras de urbanização do 
Loteamento titulado pelo Alvará número um barra dois mil e 
onze, sito em Bordeira. ----------------------------   
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O 
ANO DE DOIS MIL E DOZE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a segunda Revisão ao Orçamento para o 
ano dois mil e doze, cujos documentos ficam arquivados em 
pasta própria e, remeter o assunto à Assembleia Municipal 
para aprovação. ----------------------------------  
PONTO DOIS – DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS 
DIRIGENTES – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da 
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Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES -------  
Sabendo que: ------------------------------------  
UM – Se encontram a desempenhar funções neste Município 
como dirigentes, o Engenheiro João Manuel Beles Carreiro e o 
Dr. José da Silva Gregório, nos cargos de diretor de 
departamento e de chefe de divisão, respetivamente; -------  
DOIS – De acordo com o ponto dois, do artigo trinta e um, 
da Lei número dois barra dois mil e quatro, de quinze de 
janeiro, na redação dada pela Lei número sessenta e quatro 
barra dois mil e um, de vinte e dois de dezembro, são 
abonadas despesas de representação ao pessoal dirigente; ---  
TRÊS – Todavia, a Lei número quarenta e nove barra dois 
mil e doze, de vinte e nove de agosto, que procede à 
adaptação à Administração Local da Lei número dois barra 
dois mil e quatro, de quinze de janeiro e respetivas 
alterações, veio no seu artigo vinte e quatro introduzir 
alteração de aplicação do referido direito para os dirigentes da 
administração local, prevendo o abono de despesas de 
representação, de montante igual ao fixado para o pessoal 
dirigente da administração central, a ser aprovado pela 
Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal; ----  
QUATRO – Aos referidos dirigentes, por força da legislação 
anterior lhes era devido o abono de despesas de 
representação e que para os dirigentes da administração 
central continua a ser um direito; ---------------------  
PROPONHO: --------------------------------------  
Que a Câmara Municipal se pronuncie no sentido de continuar 
a atribuir despesas de representação aos dirigentes acima 
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referidos, devendo para o efeito submeter o assunto à 
aprovação da Assembleia Municipal.” -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE ARREMATAÇÃO, EM 
HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DE UM QUIOSQUE, SITO NO LARGO “1º DE 
MAIO”, EM ROGIL, DESTINADO À ATIVIDADE DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, VENDA DE JORNAIS, REVISTAS E 
ARTESANATO – ATA DE ARREMATAÇÃO: – A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata 
de Arrematação, referente à concessão do direito de 
ocupação, em hasta pública de um Quiosque destinado à 
atividade de restauração e bebidas, venda de jornais, revistas 
e artesanato, sito no Largo “1º de Maio”, em Rogil, 
adjudicando assim o mesmo à Senhora Dorinda da Conceição 
Inácio, pelo prazo de quinze anos com início a um de 
outubro de dois mil e doze, pela importância de vinte e cinco 
mil euros. --------------------------------------  
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. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


