
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 18/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  13 de agosto de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  27 de agosto de 2013 
 

   
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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 
 

 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 
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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, não pode estar presente na reunião por estar em 
representação do Município, numa reunião em Coimbra, 
deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– TRIBUNAL JUDICIAL DE LAGOS – SEGUNDO JUÍZO – PROCESSO 
ELEITORAL – AUTO DE SORTEIO- ------------------------  
- CANDIDATURAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE EMPREGO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – ENTRADA EM VIGOR DA PORTARIA 

NÚMERO DUZENTOS E QUATRO-B BARRA DOIS MIL E TREZE, DE 
DEZOITO DE JUNHO- --------------------------------  
- AÇÃO SOCIAL DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E CATORZE--------
----------------- 
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente exarados nas décima primeira, décima segunda e 
décima terceira Modificações às Grandes Opções do Plano – 



REUNIÃO DE 13.08.13 

Pág.  2 

PPI, nas décima primeira, décima segunda, décima terceira e 
décima quarta Modificações às Atividades mais Relevantes – 
AMR e nas décima terceira, décima quarta, décima quinta e 
décima sexta Modificações ao Orçamento para o ano dois mil 
e treze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, 
ficam arquivados em pasta própria. --------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de seis de agosto de dois mil e treze. -  
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 doze 
de agosto de dois mil e treze, 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 assunto da ordem de 
trabalhos. ---------------------------------------  
PONTO CINCO – EDP – IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES, S.A: – 
Foi apresentada a carta número sessenta e cinco, datada de 
vinte e um de junho do corrente ano, em que a EDP – 
Imobiliária e Participações, S.A, na qualidade de procuradora 
da EDP – Energias de Portugal, S.A, proprietária do prédio 
urbano sito na Rua da Escola, número vinte e sete, em 
Aljezur, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz 
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predial urbana sob o artigo trinta e três mil e sete e, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
mil seiscentos e sessenta e quatro, vem informar que o valor 
atribuído pela EDP ao prédio atrás descrito é de cento e dez 
mil euros. --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o valor 
proposto pela EDP – Imobiliária e Participações, SA e adquirir 
o referido imóvel pelo valor de cento e dez mil euros.- ----  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO 
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA 
SENHORA D`ALVA – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D`ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva, relativos ao mês de 
julho de dois mil e treze, em anexo; ------------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d`Alva a verba de setecentos e noventa e oito euros e 
oitenta e sete cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  

 
IV – Água e Saneamento  

 

PONTO UM – CHARLOTTE LUISE KOHNKE – ROTURA NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITO NOS VALINHOS 
– ALFAMBRAS: – Foi apresentado o requerimento em que 
Charlotte Luise Kohnke vem solicitar lhe seja cobrado o recibo 
de água referente ao mês de maio do corrente ano, pela 
tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro 
cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor 
médio pago no ano imediatamente anterior, conforme previsto 
na Tabela de Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, por 
se ter verificado uma rotura no sistema de distribuição de 
água da sua moradia, sita em Valinhos – Alfambras. -------  
No âmbito do teor constante na Informação número cento e 
quarenta e quatro – AL barra dois mil e treze, datada de 
seis de agosto, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atender à 
solicitação da requerente e restituir à consumidora o valor de 
cento e um euros e noventa e três cêntimos, sendo oitenta 
euros e vinte e nove cêntimos, correspondente a água, 
dezasseis euros e oitenta e dois cêntimos, resíduos sólidos 
variável e IVA quatro euros e oitenta e dois cêntimos, de 
acordo com o previsto no número cinco, do artigo sessenta e 
quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de 
Aljezur.- ---------------------------------------   
 

V – Cultura 
 

PONTO UM – ACEITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE – PINTURA A 
ÓLEO DE MARIA JOSÉ FERREIRA E ESCULTURA EM PEDRA 
DE CARLOS BAJOUCA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-
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Presidente foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ACEITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE –  ---------------------  
Propõe-se a aceitação das seguintes obras:- ----------
------------------ 
- Pintura óleo sobre tela de Maria José Ferreira, com o título 
“A criança que dormita no fundo dos anos”, à qual foi 
atribuído o valor de mil e oitocentos euros;- 
- Escultura em pedra de Carlos Bajouca, com o título de 
Marambaia “homenagem a marinheiro vaidoso e conquistador”, 
à qual foi atribuído o valor de dez mil euros.- 
Estas obras passarão a fazer parte do património e acervo do 
Município de Aljezur.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VI – Educação 
 

PONTO UM – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E 
DOZE/DOIS MIL E TREZE: –  Foi apresentado o e-mail do 
Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur datado de 
um de agosto do corrente ano, enviando listagem dos 
melhores alunos, no ano letivo de dois mil e doze/dois mil e 
treze, no âmbito da atribuição do Prémio de Mérito Escolar. -  
A Câmara tomou conhecimento do apuramento dos alunos 
para atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e 
doze/dois mil e treze e deliberou, por unanimidade, atribuir o 
mesmo aos alunos a seguir identificados: ----------------  
– João Artur Roberto Fernandes – Quinto ano ------------  
– Rodrigo Miguel Nunes Timóteo – Quinto ano -----------  
– Diogo Miguel Santos Rosa – Sexto ano ---------------  
– Madalena Lopes Silva – Sexto ano ------------------  
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– Patrícia Alexandra dos Santos Nobre – Sétimo ano -------  
– Joana Sofia Rafael Pereira – Sétimo ano --------------  
– Andreia Filipa Pires Coelho – Oitavo ano --------------  
– Cristina Roberto Fernandes – Oitavo ano --------------  
– Liliane Dias Araújo – Nono ano ---------------------  
– Inês Sofia Araújo Dias – Nono ano ------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA – POSTO DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ODECEIXE – PEDIDO 
DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL: – No seguimento 
da deliberação de sete de julho do corrente ano, foi 
apresentado novo requerimento de Francisco da Silva de 
Oliveira, na qualidade de proprietário de um Posto de 
Abastecimento de Combustíveis, em Touril – Odeceixe, 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, solicitando lhe 
seja comunicado o reconhecimento deste projeto de interesse 
municipal, no âmbito do pedido de consulta prévia a 
apresentar junto da RAN, pedido este que deverá ser 
aprovado pela Assembleia Municipal de Aljezur. -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conta do 
reconhecimento de interesse municipal de que se reveste o 
projeto de implementação de um Posto de Abastecimento de 
Combustíveis, em Touril – Odeceixe, freguesia de Odeceixe e 
Município de Aljezur, e propor à Assembleia Municipal a 
aprovação de declaração de interesse Municipal. -----------  
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – SINALÉTICA DE TRÂNSITO – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
SINALÉTICA DE TRÂNSITO ----------------------------  
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No âmbito da sinalética e trânsito e identificadas que foram 
algumas necessidades e deficiências proponho:------------
----------------------------------- 
A colocação de um sinal de stop na saída da área de 
estacionamento junto ao estabelecimento “Sol e Mar”, em 
Arrifana, freguesia e concelho de Aljezur;------- 
Colocação de sinal de stop em Picão, freguesia e concelho 
de Aljezur, em acesso à Estrada Municipal mil e três-um e 
de sinal de estrada sem saída;------------- 
Colocação de estacionamento dedicado a pessoas de 
mobilidade reduzida na Rua dos Bombeiros Voluntários, 
freguesia e concelho de Aljezur;------------------- 
Colocação de sinal de via sem saída no início da rua Serro 
do Mosqueiro, em Aljezur, freguesia e concelho de Aljezur.-
 ---------------------------- 
Da presente proposta fazem parte as plantas de localização 
dos locais acima referenciados.------------------------
----------------------------- 
Proponho ainda que da presente proposta seja dado 
conhecimento ao Comando da Guarda Nacional Republicana de 
Aljezur, à Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e 
ao Comandante Municipal da Proteção Civil.”-------------
---------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – TRIBUNAL JUDICIAL DE LAGOS – SEGUNDO JUÍZO 
– PROCESSO ELEITORAL – AUTO DE SORTEIO: – Foi 
apresentado o ofício datado de sete de agosto do corrente 
ano, enviando cópia do auto de sorteio referente ao processo 
eleitoral.- ---------------------------------------  
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Tomado conhecimento.- ----------------------------   
PONTO DOIS – CANDIDATURAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO 
DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – ENTRADA EM 
VIGOR DA PORTARIA NÚMERO DUZENTOS E QUATRO-B 
BARRA DOIS MIL E TREZE, DE DEZOITO DE JUNHO: - De 
acordo com a informação número trinta e um barra SP barra 
dois mil e treze, de dois de agosto, da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos e considerando que ao abrigo da 
deliberação tomada em reunião de câmara de doze de março 
de dois mil e treze, das quinze possíveis candidaturas para as 
medidas CEI Património, Passaporte Emprego e Passaporte 
Emprego Economia Social, apenas foram elaboradas cinco e 
que ao abrigo da deliberação tomada em reunião de Câmara 
de nove de abril do corrente ano, das possíveis dez 
candidaturas ao Programa de Estágios Profissionais, apenas 
foram consideradas cinco e atendendo a que de acordo com 
a Portaria número duzentos e quatro – B barra dois mil e 
treze, de dezoito de junho, a legislação que regulamentava as 
medidas atrás mencionadas foi revogada com efeitos a dezoito 
de julho do corrente ano, a câmara deliberou, por 
unanimidade desenvolver até duas candidaturas para a medida 
CEI Património e até treze candidaturas para o Programa de 
Estágios Emprego.-------------------- 
PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E 
CATORZE: – No âmbito do teor constante na informação 
número vinte e um barra dois mil e treze – DDEP/MV, 
datada de nove de agosto, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir ao aluno Santiago de Azevedo Delfim 
Gomes Rendeiro, do Polo Escolar de Odeceixe, o Escalão 
B.- -------------------------------------------  
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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 Vice- Presidente José Manuel 
Lucas Gonçalves, foi encerrada a reunião, eram onze horas e 
trinta 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 Vice - Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 


