
 

M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 07/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  28 de março de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  11.00 horas  

APROVADA EM:  11 de abril de 2017 
 

   
 

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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NOS TERMOS DO ARTº 78º, DA LEI Nº 169/99, 
DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI Nº5-A/2002, DE 11 DE JANEIRO: – 
Não compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de vinte e cinco de 

março, a informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, 

devido a ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos 

termos dos art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará 

substituir pelo elemento seguinte na lista candidata do Partido Social 

Democrata, Ana Maria Ferreira dos Santos. 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório, coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
 

   
 

 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do Município  

 ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------------------------  

1.1 -Aprovação de atas: -----------------------------------  

1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 14 de março; ------------------  
 

1.2. INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------------  

1.2.1 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Reunião do 

Conselho Intermunicipal de 10.03.2017 – Informações; ---------------  

1.2.1.1 - Proposta nº 20/CI/2017 – Modernizar e Capacitar a Administração 

Pública – Candidatura Intermunicipal - #Algarvemaisdigital; -----------  

1.2.1.2 - Proposta nº 19/CI/2017 – Protocolo com a Agência Nacional Para 

a Qualificação e Ensino Profissional - Desenvolvimento do Módulo de 

Aprofundamento Regional; ----------------------------------  
 

1.3. LEGISLAÇÃO; ----------------------------------------  
 

1.4. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  

1.4.1 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio das atas nºs 

1/17 e 2/17, das reuniões do Conselho Intermunicipal, realizadas nos dias 

13 de janeiro de 17 de fevereiro, respetivamente; ------------------  

1.4.2 - Município de Faro – Envio de moções acerca de: “Reabilitação do 
Parque de Campismo da Praia de Faro e denúncia do protocolo de 

comodato do espaço, instalações e equipamentos em vigor” e “Por uma 
Ponte Nova para a Praia de Faro, por uma nova e melhor acessibilidade”;  
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1.4.3 - Administração Regional de Saúde do Algarve – Novos membros do 

Conselho Diretivo daquela entidade; ---------------------------  

1.4.4 - Município de Odemira – Envia proposta “Pela Anulação das 
Licenças e Contratos de Concessão e Prospeção de Hidrocarbonetos no 

Litoral Alentejano e Costa Vicentina”, apresentada pela Mesa da 
Assembleia Municipal; ------------------------------------  

1.4.5 - Município de Odemira – Envia Moção sobre “Prospeção e 
Exploração de Petróleo na Costa Sudoeste de Alentejo e Algarve”, 
aprovada pela Câmara Municipal; -----------------------------  

1.4.6 - Assembleia Municipal de Monchique – Envio de Moções e voto de 

pesar; ------------------------------------------------  

1.4.7 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – 
Candidatura POSEUR – Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal; ---  

1.4.8 - ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA: ----------  

1.4.8.1 - Freguesia de Odeceixe – Relatório mensal referente ao mês de 

fevereiro; ----------------------------------------------  

1.4.8.2 - Freguesia de Rogil – Relatório mensal referente ao mês de 

fevereiro; ----------------------------------------------  

1.4.8.3 - Freguesia de Bordeira – Relatório mensal referente ao mês de 

fevereiro; ----------------------------------------------  

1.4.8.4 - Freguesia de Aljezur – Relatório mensal referente ao mês de 

fevereiro; ----------------------------------------------  
 

1.5. Antigas instalações da GNR na Praia de Odeceixe – Proposta; ------  
 

1.6. ÁGUA E SANEAMENTO: ----------------------------------  

1.6.1 - Filomena da Rosa Marreiros - Rotura no sistema privado de 

abastecimento de água em Monte Branco – Alfambras; --------------  
 

2. GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  

2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 27 de março de 2017; -------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  

1.1 – François Pierre Louis Poiroux e Marina Paulette Annette Poiroux – 
Pedido de certidão de compropriedade – de um prédio misto sito em Monte 

Serro das Pedras, Bordeira – Ratificação; -----------------------  
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III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO -----------------------------  

1.1 - I Jornadas Técnicas da Batata Doce de Aljezur – Apoio na realização 

do evento, no âmbito da parceria realizada entre Município, Associação de 

Produtores de Batata doce de Aljezur e Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Algarve; ---------------------------------------  

1.2 - Protocolo a estabelecer com a Vicentina – Associação Para o 

Desenvolvimento do Sudoeste; -------------------------------  

1.3 - Mercado de Odeceixe – Pedido de cedência; -----------------  
 

2. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  

2.1 - Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social – 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva – Relatório – Proposta; ---------  

2.2 - Regulamento de Apoio ás Condições de Habitação de Munícipes 

Carenciados – Abertura de candidaturas; ------------------------  
 

3. EDUCAÇÃO -------------------------------------------  

3.1 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve - Livro Didático de 

História dos Municípios – Plataforma Digital dos Concelhos de Portugal; --   

3.2 - Agrupamento de Escolas Júlio Dantas – Formação em Contexto de 

Trabalho – Curso Profissional Técnico de Organização de Eventos do 11º 

Ano; -------------------------------------------------  
 

4. ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------  

4.1 - Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur – Pedido de Máquina 

de Rastos Caterpillar D6D; ---------------------------------  

4.2 - Associação de Nadadores Salvadores dos Mares do Infante – Pedido 

de cedência de instalações municipais (Piscinas Municipais e Pavilhão 

Gimnodesportivo), para realização pelo ISN de EEAT (exames específicos 

de aptidão técnica. ---------------------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------  
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

VOTO DE PESAR: ----------------------------------------  
 

A Câmara Municipal de Aljezur, reunida em sua reunião ordinária de dia 

vinte e oito de março de dois mil e dezassete, guardou um minuto de 
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silêncio em memória do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Bordeira, falecido no passado dia vinte e três de março do ano em curso e 

aprovou por unanimidade o presente Voto de Pesar: ----------------  

“A Câmara Municipal de Aljezur quer, nesta hora de dor, recordar e 
homenagear o cidadão e autarca Senhor João Paulo da Encarnação 
Santos.-----------------------------------------------
-  
Destacamos o legado associativo e politico que nos deixa!--------- 
Homem exemplar, altruísta, de um sentido cívico ímpar, dedicado e de 
conduta irrepreensível!------------------------------------- 
O seu empenho e dedicação ao concelho, muito particularmente à sua 
Freguesia foram sempre uma constante.------------------------ 
Destacamos também nesta ocasião a sua coragem, generosidade e 
amizade para com todos! -----------------------------------  

Trata-se de um profundo e rude golpe! -------------------------  
Perdemos um grande homem e um grande Autarca! ----------------  
O Presidente da Câmara e o Executivo Municipal manifestam o seu 
profundo pesar, endereçando à família enlutada as mais sentidas 
condolências, transmitindo-lhe o teor deste voto de pesar.” ----------  
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
 

ORDEM DO DIA 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de catorze de março de 

dois mil e dezassete. -------------------------------------  

Não participou na votação de aprovação da ata a Senhora Vereadora Ana 

Santos, por não ter estado presente na reunião em causa. -----------  

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ------  
UM PONTO DOIS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DEZ DE MARÇO DE DOIS MIL E 
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DEZASSETE – INFORMAÇÕES: – A Câmara tomou conhecimento das 

informações relativas à reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, 

realizada no passado dia dez de fevereiro. ----------------------  

 
UM PONTO DOIS PONTO UM PONTO UM – PROPOSTA NÚMERO VINTE/CI/DOIS MIL E DEZASSETE – 
MODERNIZAR E CAPACITAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CANDIDATURA INTERMUNICIPAL - 

#ALGARVEMAISDIGITAL: – A Câmara tomou conhecimento do teor da Proposta 

número vinte/CI/dois mil e dezassete – Modernizar e Capacitar a 

Administração Pública – Candidatura Intermunicipal - #Algarvemaisdigital, 

aprovada em Conselho Intermunicipal da AMAL, dando conhecimento da 

aprovação da respetiva candidatura e deliberou, por unanimidade, 

conforme a seguir se indica: --------------------------------  

-Transferir para a AMAL a importância de três mil setecentos e cinquenta 

e sete euros e onze cêntimos, referente à contrapartida nacional, conforme 

valores constantes no Quadro III, anexo à proposta e com registo de 

entrada no Município número dois mil trezentos e vinte e seis, de catorze 

de março de dois mil e dezassete.--------  

-Cabimentar a despesa referente ao investimento previsto para o Município 

no âmbito dos projetos candidatados, conforme o quadro II anexo à 

referida proposta.---------------------------------- 
UM PONTO DOIS PONTO UM PONTO UM – PROPOSTA NÚMERO DEZANOVE/CI/DOIS MIL E 

DEZASSETE – PROTOCOLO COM A AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E ENSINO 

PROFISSIONAL - DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE APROFUNDAMENTO REGIONAL: – A 

Câmara tomou conhecimento do teor da Proposta número dezanove/CI/dois 

mil e dezassete – Protocolo com a Agência Nacional Para a Qualificação e 

Ensino Profissional - Desenvolvimento do Módulo de Aprofundamento 

Regional, aprovada em Conselho Intermunicipal da AMAL e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a comparticipação do Municipio no valor máximo de 

três mil seiscentos e sessenta e três euros e setenta e cinco cêntimo. ---  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– ENVIO DAS ATAS NÚMEROS UM E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSETE, DAS 

REUNIÕES DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADAS NOS DIAS TREZE DE 

JANEIRO DE DEZASSETE DE FEVEREIRO, RESPETIVAMENTE: – Foi apresentado 
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o email datado de dezasseis de março do corrente ano, enviando cópia das 

Atas supra identificadas. -----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – MUNICÍPIO DE FARO – ENVIO DE MOÇÕES ACERCA 

DE: “REABILITAÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DE FARO E DENÚNCIA 

DO PROTOCOLO DE COMODATO DO ESPAÇO, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

EM VIGOR” E “POR UMA PONTE NOVA PARA A PRAIA DE FARO, POR UMA NOVA 

E MELHOR ACESSIBILIDADE”: – Foi apresentado o ofício número três mil e 

seiscentos, datado de dezassete de março do corrente ano, enviando cópia 

das Moções supra identificadas. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 

ALGARVE – NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETIVO DAQUELA ENTIDADE: – 
Foi apresentado o ofício número dois mil quatrocentos e trinta e dois, 

datado de sete de março do corrente ano, enviando informação acerca dos 

novos membros do Conselho Diretivo daquela entidade, nomeadamente 

nos cargos de Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Paulo Morgado e 

Vogal, Dra. Josélia Gonçalves. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – MUNICÍPIO DE ODEMIRA – ENVIA PROPOSTA 

“PELA ANULAÇÃO DAS LICENÇAS E CONTRATOS DE CONCESSÃO E PROSPEÇÃO 

DE HIDROCARBONETOS NO LITORAL ALENTEJANO E COSTA VICENTINA”, 
APRESENTADA PELA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: – Foi apresentado o 

ofício número trinta e sete, datado de um de março do corrente ano, 

enviando cópia da Moção supra identificada. ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – MUNICÍPIO DE ODEMIRA – ENVIA MOÇÃO SOBRE 

“PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA COSTA SUDOESTE DE 

ALENTEJO E ALGARVE”, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e seis, datado de um de março do 

corrente ano, enviando cópia da Moção supra identificada. -----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONCHIQUE – ENVIO 

DE MOÇÕES E VOTO DE PESAR: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

um de março do corrente ano, enviando cópia das Moções: “Exploração de 

massas minerais de feldspato em área sita em Corte Grande, freguesias de 

Alferce e de Monchique, concelho de Monchique”, “Exploração de massas 

minerais de feldspato em área sita em Carapitotas, sítio da Maia, freguesia 
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de Alferce, concelho de Monchique” e “Contra o encerramento das 

Extensões de Saúde de Alferce e de Marmelete” e, Voto de Pesar pelo 

falecimento do Arquiteto Martim Gracias.------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – CANDIDATURA POSEUR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

TANQUE TÁTICO FLORESTAL: – Foi apresentado o email datado de vinte e um 

de março do corrente ano, enviando cópia da comunicação recebida 

notificando aquela Associação do projeto de decisão de aprovação da 

Candidatura ao POSEUR – Aquisição de Veículo Tanque Tático Florestal. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO: – Foi apresentado o email 

datado de cinco de março do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao passado mês de fevereiro, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

e sessenta e dois, datada de treze de março do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. -------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO: – Foi apresentado o email 

datado de seis de março do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao passado mês de fevereiro, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

e noventa e seis, datada de catorze de março do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. -------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO TRÊS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO: – Foi apresentado o email 

datado de oito de março do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao passado mês de fevereiro, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

e sessenta e sete, datada de treze de março do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. -------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ALJEZUR – 
RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO: – Foi apresentado o 

email datado de oito de março do corrente ano, enviando o relatório 

mensal (acordo de execução), referente ao passado mês de fevereiro, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número dois mil 

e cinquenta e sete, datada de dez de março do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. -------------  
 

UM PONTO CINCO – ANTIGAS INSTALAÇÕES DA GNR NA PRAIA DE ODECEIXE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

GARAGENS NA PRAIA DE ODECEIXE ------------------------------  

Desde há alguns anos a esta parte, que a Câmara Municipal de Aljezur 

anuiu à empresa/escola de surf, Odesurf Holidays Unipessoal, Lda, muito 

particularmente na sua deliberação/reunião de Câmara de vinte e quatro de 

maio de dois mil e onze, que a empresa em causa utilizasse, a título 

precário, as antigas instalações do Posto da GNR da Praia de Odeceixe, 

vulgo “garagens”, para apoio às atividades  que a empresa se propusesse 

realizar, particularmente arrecadação de equipamentos. -------------  

Como contrapartida a empresa em causa procederia à recolha de lixo na 

Praia de Odeceixe, durante a época balnear. ---------------------  

Desde dois mil e dezasseis a empresa Water Element, Lda., 

concessionária dos apoios balnear e recreativo da Praia de Odeceixe, 

atribuídos pela Capitania do Porto de Lagos, através de procedimento 

concursal, vem apresentando queixas formais acerca da empresa Odeceixe 

Surf School, nomeadamente indevida utilização do espaço, uma vez que 

funciona como espaço comercial, indevida ocupação do espaço público 

envolvente às referidas “garagens”, venda ambulante, entre outros. -----  

Ainda em dois mil e dezasseis, mês de outubro, a Surf Seixe Academy 

solicita, com base no princípio de igualdade e proporcionalidade, as 
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mesmas instalações, ou parte delas, para o mesmo fim: Acomodação do 

material necessário ao desenvolvimento da sua atividade, oferecendo a 

mesma contrapartida, recolha do lixo da praia. --------------------  

Numa perspetiva de igualdade de oportunidades, bom senso e boa-fé, 

para com as três empresas locais, com o mesmo objeto, a Câmara 

Municipal de Aljezur e Junta de Freguesia de Odeceixe, promoveram em 

vinte e cinco de janeiro do ano em curso, reunião, no sentido de 

proporcionar a todos e em simultâneo, o mesmo tratamento e 

funcionalidade nas ditas instalações. --------------------------  

Mais, porque partindo do pressuposto de se tratar de empresas locais, 

cujos sócios-gerentes são mesmo amigos desde tenra idade e já terão 

colaborado juntos, foi-lhes solicitado que chegassem a consenso no 

sentido de haver uma solução conjunta, capaz de ultrapassar a situação, 

para que todos pudessem beneficiar da utilização das referidas 

instalações. --------------------------------------------  

Para o efeito foi estabelecido o prazo de duas semanas. -------------  

Foram rececionadas três propostas por cada uma das empresas. Duas 

apontam no sentido da arrumação de equipamentos, a outra na arrumação 

de equipamentos e exploração comercial. -----------------------  

Em suma, não foram as empresas em causa capazes de cumprir na 

conformidade que se lhes pedia – Apresentar proposta conjunta de 

utilização. ---------------------------------------------  

Importa pois, à Câmara Municipal decidir! -----------------------   

Nesse sentido, é convicção e proposta do Executivo desta Autarquia, 

depois de analisados e ponderados todos os factos que, não havendo 

entendimento entre as três partes, porque persistem queixas e denúncias, 

face aos conflitos instalados e falta de entendimento, deverá a Câmara 

Municipal de Aljezur deliberar da seguinte forma, salvaguardando a 

igualdade de oportunidades e equidade: ------------------------  

Um – Notificar a Odeceixe Surf School/Odesurf Holidays Unipessoal Lda. 

para que no prazo de quinze dias retire todo o equipamento de sua 

pertença, entregando na CMA as respetivas chaves; ----------------  

Dois – Divisão em três partes iguais do espaço existente, apenas e só para 

arrumos de material necessário às suas atividades; ----------------  

Três – Celebrar protocolo conjunto de cedência do espaço com as três 

empresas em causa, passando a limpeza e recolha do lixo da Praia de 

Odeceixe a ser efetuada pelas mesmas; ------------------------  
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Quatro – Da proposta de divisão/utilização e protocolo, para o espaço, 

devem as empresas em causa pronunciar-se num prazo de quinze dias. -  

Cinco – A todos dar conhecimento da presente deliberação.” ----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
 

UM PONTO SEIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  

UM PONTO SEIS PONTO UM – FILOMENA DA ROSA MARREIROS - ROTURA NO 

SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE BRANCO – 
ALFAMBRAS: - Face ao teor constante na informação número dois mil 

duzentos e oitenta, datada de vinte e um de março do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de oitenta e nove euros e dezanove cêntimos, referente a consumo de 

água (sessenta euros e oitenta e três cêntimos), IVA (três euros e sessenta 

e cinco cêntimos) e resíduos sólidos variável (vinte e quatro euros e 

setenta e um cêntimos) referente ao processamento do mês de janeiro do 

ano em curso, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA VINTE E SETE DE 

MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e sete de março de dois mil e dezassete, do qual a 

Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 

Orçamentais um saldo de um milhão trezentos e noventa e sete mil 

novecentos e setenta e três euros e sete cêntimos e, em Operações não 

Orçamentais, um saldo de cento e cinquenta e seis mil oitocentos e 

cinquenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos. ----------------  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara ausentou-se da sala, não participando na discussão do seguinte 

assunto, passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente 

da Câmara. --------------------------------------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – FRANÇOIS PIERRE LOUIS POIROUX E MARINA PAULETTE ANNETTE 

POIROUX – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO 
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SITO EM MONTE SERRO DAS PEDRAS, BORDEIRA – RATIFICAÇÃO: – No 

seguimento da deliberação de vinte e quatro de janeiro do corrente ano, foi 

apresentado novo requerimento em que Paula Reis Amarelinho, na 

qualidade de solicitadora de François Pierre Poiroux e Marina Paulette 

Annette Poiroux, que tendo requerido a emissão de certidão onde conste 

que este Município não vê inconveniente na constituição de 

compropriedade para efeitos do disposto no número um, do artigo 

cinquenta e quatro, da Lei número noventa e um barra mil novecentos e 

noventa e cinco, de dois de setembro, com a redação dada pela Lei 

sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e três de agosto, referente 

ao prédio misto que pretendem adquirir em comum e partes iguais,  sito em 

Monte Serro das Pedras, freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trezentos e noventa e um, da 

Seção C e a parte urbana sob o artigo cento e dezanove, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil quatrocentos 

e vinte e dois, vem solicitar lhe seja emitida nova certidão onde conste a 

disposição legal para efeitos da compropriedade. ------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara, datado de quinze de março do corrente ano e 

que determinou a emissão de nova certidão, a qual certifica que a Câmara 

Municipal emite parecer favorável à pretensão dos requerentes, para 

efeitos do disposto no número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei 

número noventa e um barra mil novecentos e noventa e cinco, de dois de 

setembro, com a redação dada pela Lei sessenta e quatro barra dois mil e 

três, de vinte e três de agosto. -------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara regressou à sala, passando de imediato a presidir os trabalhos da 

reunião.-----------------------------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: ---------------------------  
UM PONTO UM – I JORNADAS TÉCNICAS DA BATATA DOCE DE ALJEZUR – APOIO NA 

REALIZAÇÃO DO EVENTO, NO ÂMBITO DA PARCERIA REALIZADA ENTRE 

MUNICÍPIO, ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE BATATA DOCE DE ALJEZUR E 

DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE: – Pelo Senhor 



REUNIÃO DE 28.03.17 

Pág.  12 

Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

I JORNADAS TÉCNICAS DA BATATA DOCE DE ALJEZUR ------------------  

Em reunião de Câmara realizada em vinte de abril de dois mil e dezasseis, 

foi aprovado, por unanimidade, um plano de ação acordado e construído 

entre este Município, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve e a Associação de Produtores de Batata Doce de Aljezur, que 

visava a defesa do IGP e a qualidade da Batata Doce Lira. -----------  

Ao longo do ano de dois mil e dezasseis foi possível acompanhar grande 

parte da produção, verificar algumas técnicas, alguns hábitos e monitorizar 

algumas ameaças ao nível das doenças que afetavam a produção. ------  

Este trabalho somente foi possível graças ao empenho das entidades 

envolvidas, desde logo a Associação de produtores de Batata Doce de 

Aljezur, a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve, do 

Instituto Nacional de Investigação de Agraria e Veterinária, Instituto 

Superior da Agronomia, da Direção Regional da Agricultura e Pescas do 

Alentejo e do Município de Aljezur. Desta parceria alargada resultaram 

varias conclusões que importa agora trazer a público, não só a comunidade 

mais ligada à produção deste produto, mas também aos potenciais novos 

produtores bem como todos aqueles que direta ou indiretamente lidem com 

este produto. -------------------------------------------  

Neste sentido ficou determinada a realização das “I Jornadas Técnicas da 

Batata Doce de Aljezur, para apresentação dos resultados dos trabalhos 

realizados no ano dois mil e dezasseis, abordagem sobre matérias 

relacionadas com a produção da batata doce, plano de ação dois mil e 

dezassete - futura parceria e possibilidade de apoios financeiros. ------  

Numa lógica de dinamização deste produto de excelência e elevado valor 

económico para o Município de Aljezur que ao longo de vários anos tem 

vindo a apostar cada vez mais na implementação, expansão do cultivo 

deste produto, sendo este momento na nossa perspetiva um momento 

fundamental para a dinâmica atras descrita bem como numa perspetiva de 

consolidar esta estratégia e garantir melhores condições de produção e 

qualidade do produto, proponho que se apoie a realização deste evento no 

âmbito da parceria estabelecida acima enunciada, com a atribuição de uma 

verba à Associação de produtores de Batata Doce de Aljezur para fazerem 

face às despesas inerentes ao mesmo, referentes; aluguer de equipamento 
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de som para sonorização da sala do evento, aquisição de material logístico 

necessário, realização de coffee break e alimentação dos participantes. --  

Estima-se uma participação elevada entre cem a cento e vinte 

participantes pelo que proponho a atribuição de mil duzentos e cinquenta 

euros à referida Associação para fazer face ao atrás exposto.” --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO DOIS – PROTOCOLO A ESTABELECER COM A VICENTINA – ASSOCIAÇÃO 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício 

número cento e sessenta e oito, datado de quinze de novembro de dois mil 

e dezasseis, enviando para aprovação minuta de Protocolo a estabelecer 

com a Vicentina, no âmbito das atividades de Animação e execução da 

EDL “ADERE 2020” e solicitando a atribuição de um apoio financeiro para 

o efeito. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo 

supra identificado, o qual, depois de rubricado fica apenso à presente ata e 

atribuir uma verba no montante de sete mil e quinhentos euros para o ano 

de dois mil e dezassete. -----------------------------------  

UM PONTO TRÊS – MERCADO DE ODECEIXE – PEDIDO DE CEDÊNCIA: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

DOIS - AÇÃO SOCIAL: --------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO – 
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: ---------------------------------------------  

UM – Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de janeiro e 

fevereiro de dois mil e dezassete, em anexo; ---------------------  
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DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de mil quatrocentos e 

setenta e seis euros e vinte e dois cêntimos, correspondente à soma de 

seiscentos e setenta e seis euros e trinta e sete cêntimos, referente ao 

mês de janeiro de dois mil e dezassete e, setecentos e noventa e nove 

euros e oitenta e cinco cêntimos, referente ao mês de fevereiro de dois mil 

e dezassete, de acordo com o definido em protocolo.” --------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO DOIS – REGULAMENTO DE APOIO ÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 

MUNÍCIPES CARENCIADOS – ABERTURA DE CANDIDATURAS: – Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS - 

ABERTURA DE CANDIDATURAS ----------------------------------  

No âmbito do regulamento em apreço proponho a abertura, a partir do dia 

vinte e nove de março do ano em curso, pelo prazo de trinta dias seguidos, 

do período de candidatura relativo ao primeiro semestre de dois mil e 

dezassete.” --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
 

TRÊS – EDUCAÇÃO: ----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE - LIVRO 

DIDÁTICO DE HISTÓRIA DOS MUNICÍPIOS – PLATAFORMA DIGITAL DOS 

CONCELHOS DE PORTUGAL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 

o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
TRÊS PONTO DOIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JÚLIO DANTAS – FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE TRABALHO – CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO 

DE EVENTOS DO DÉCIMO PRIMEIRO ANO: – Foi apresentado o ofício número 

duzentos e trinta e três, datado dezasseis de março do corrente ano, 

solicitando informação quanto à possibilidade do Município acolher 

estágios de formandos do décimo primeiro Ano, residentes em Aljezur, do 

Curso Profissional Técnico de Organização de Eventos, previstos para os 

meses de maio a julho de dois mil e dezassete e uma duração de 

seiscentas horas, repartidas por dois anos. ----------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Agrupamento de 

Escolas Júlio Dantas que está disponível para acolher um estágio, nas 

condições propostas. -------------------------------------  
 

QUATRO - ASSOCIATIVISMO: ----------------------------------  
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QUATRO PONTO UM – CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR – 
PEDIDO DE MÁQUINA DE RASTOS CATERPILLAR D SEIS D: – Foi apresentada a 

carta datada de nove de março, solicitando o empréstimo de uma máquina 

de rastos – Buldózer Caterpillar D seis D, propriedade desta Autarquia, a 

fim de realizarem trabalhos de desmatação, aceiros e limpeza de 

caminhos, no âmbito do protocolo estabelecido entre a Associação Terras 

do Infante e aquele Clube. ----------------------------------  

Dada a importância da floresta e cinegética para o Município de Aljezur e 

no âmbito dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pela Terras do 

Infante – Associação de Municípios, considera esta Autarquia que o pedido 

se reveste de uma forma a complementar no Plano de Defesa e Prevenção 

Contra Incêndios, pelo que deliberou, por unanimidade, ceder a máquina 

Caterpillar D seis D com grade de discos, sem motorista, por um período 

de três meses, com inicio em abril, sendo da responsabilidade do 

Município todas as despesas com o combustível e manutenção. --------  
QUATRO PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DOS MARES DO 

INFANTE – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (PISCINAS 

MUNICIPAIS E PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO), PARA REALIZAÇÃO PELO ISN DE 

EEAT (EXAMES ESPECÍFICOS DE APTIDÃO TÉCNICA): – Foi apresentado o email 

datado de catorze de março do corrente ano, solicitando a cedência de 

instalações municipais, Piscinas Municipais e Pavilhão Gimnodesportivo, 

nomeadamente, para realização pelo ISN de EEAT (exames específicos de 

aptidão técnica), no dia seis do próximo mês de abril. ---------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a título gratuito, as 

instalações solicitadas para a realização dos exames específicos de 

aptidão técnica. -----------------------------------------  

PERÍODO DE 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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença 

de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta.  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

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, José da 
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Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 

redigi e subscrevo. ---------------------------------------  

     

 

O PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 


