
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 08/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  12 de Abril de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  26 de Abril de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, 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 Lucas Gonçalves 
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A reunião foi secretariada pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, não pode 
estar presente na reunião por se encontrar de férias, deliberou 
por unanimidade, considerar justificada a sua falta. ---------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– ETELVINA LOPES CARDOSO LUZ – PAGAMENTO DE FACTURA --  
– ANIMAÇÃO MUSICAL PARA A FEIRA DO FOLAR E 
COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – PROPOSTA -----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO – Nova Construção – 
Serviços – Barrada – Bloco B – Loja G – Aljezur – um de 
Abril de dois mil e onze ---------------------------  
– VIRGÍLIO MANUEL NEVES MARREIROS – Reconstrução de 
habitação – Picão – Aljezur – um de Abril de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
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– ANTÓNIO PEDRO PACHECO ROCHA – Construção de armazém 
agrícola – Vidigal – Aljezur – quatro de Abril de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– HIBISCOMED UNIPESSOAL, LDA. – Alteração e adaptação – 
Comércio – Vinha de Retorta e Pez – Aljezur – um de Abril 
de dois mil e onze -------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de cinco de Abril de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
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 onze 
de Abril de dois mil e onze, 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: ---  
POLIS LITORAL SUDOESTE – REQUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DA ORLA COSTEIRA: – Foi apresentado o ofício 
número cento e trinta e seis, datado de dezasseis de Março 
do corrente ano, enviando o Plano de Actividades e 
Orçamento para dois mil e onze. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – REQUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DA ORLA COSTEIRA: – Foi apresentado o ofício 
número cento e cinquenta e quatro, datado de vinte e oito de 
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Março do corrente ano, enviando o Relatório e Contas e 
Relatório de Avaliação de Desempenho dos Gestores da 
Sociedade, referentes ao ano de dois mil e dez. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentado o ofício 
datado de trinta e um de Março do corrente ano, enviando o 
Plano de Actividades e Orçamento para dois mil e onze e 
Relatório de contas de dois mil e dez. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o ofício datado de trinta de Março do 
corrente ano, acerca da transferência da Farmácia de 
Odeceixe para Aljezur e sobre o pedido de alteração ao 
Decreto-Lei número trezentos e sete barra dois mil e sete, de 
trinta e um de Agosto, efectuado na Assembleia da República 
por parte daquele Grupo Parlamentar. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cinquenta e seis, datado de sete de Abril do 
corrente ano, enviando cópia de proposta aprovada em sessão 
realizada no passado dia quatro, acerca da “Transferência da 
Farmácia de Odeceixe para Aljezur”. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a deliberação de 
quatro de Abril de dois mil e onze, da Assembleia Municipal, 
sobre o assunto da transferência da Farmácia de Odeceixe 
para Aljezur, porque sabe que é gravemente lesivo para o 
interesse público da freguesia de Odeceixe atendendo ao seu 
número de habitantes (cerca de mil), na sua maioria idosos, 
atendendo ao facto que na época estival essa população 
triplica, atendendo a que a farmácia mais próxima se localiza 
a onze e dezoito quilómetros daquela freguesia, 
respectivamente, São Teotónio no concelho de Odemira e 
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Aljezur, atendendo a que a maior parte dos residentes para 
além de idosos conforme já se referiu não dispõem de 
veículos próprio e contam com uma deficitária rede de 
transportes públicos, porque tememos que a autorização 
concedida possa vir a dar azo ao encerramento da Extensão 
de Saúde daquela freguesia. -------------------------  
Mais foi deliberado, proceder junto do INFARMED, para que 
esta Instituição Pública possa agir de acordo com o artigo 
quarenta do Decreto-Lei número trezentos e sete barra dois 
mil e sete, de trinta e um de Agosto, tomando providências 
para que mantenha a farmácia de Odeceixe em funcionamento 
ou que promova a instalação de uma nova farmácia naquela 
localidade, e só depois autorize a transferência da existente.-  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cinquenta e seis, datado de sete de Abril do 
corrente ano, informando da aprovação, em sessão realizada 
no passado dia quatro, da proposta de alteração de Protocolo 
estabelecido com a Casa da Criança do Rogil, no âmbito da 
criação da Unidade de Manutenção e Longa Duração da Rede 
de Cuidados Continuados Integrados. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ESCOLA SECUNDÁRIA GIL EANES: – Foi apresentado o fax 
datado de dezoito de Março do corrente ano, solicitando 
informação quanto à disponibilidade desta Autarquia para 
proporcionar um estágio do Curso Técnico de Turismo, a uma 
aluna daquela escola e oriunda do Municipio de Aljezur, com 
a duração de duzentas e dez horas e início a trinta de Maio 
próximo. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número seis, da Divisão 
de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, Câmara 
deliberou, por unanimidade, informar a Escola que está 
disponível para receber uma estagiária oriunda do Municipio de 
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Aljezur, do Curso Técnico de Turismo – Formação em 
Contexto de Trabalho, na Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento. --------------------------  
ZOO DE LAGOS: – Foi apresentado o e-mail datado de vinte 
e cinco de Março do corrente ano, enviando proposta de 
Cartão “Amigo do Zoo” para os munícipes de Aljezur. ------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------   
PONTO CINCO – DESLOCALIZAÇÃO DA FARMÁCIA DE ODECEIXE 
– PARECER JURÍDICO: – A Câmara tomou conhecimento do 
teor constante no Parecer Jurídico emitido pelo Jurista desta 
Autarquia, Doutor José Mendes de Morais, acerca da 
deslocalização da Farmácia de Odeceixe para Aljezur. ------  
PONTO SEIS – PASSADIÇOS NA PRAIA DA BORDEIRA – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------   
PONTO SETE – COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELAS EQUIPAS DE 
PRIMEIRA INTERVENÇÃO DAS TERRAS DO INFANTE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
COMBUSTÍVEL UTILIZADO PELAS EQUIPAS DE PRIMEIRA 
INTERVENÇÃO DAS TERRAS DO INFANTE ------------------  
Considerando que: --------------------------------  
Um – As Câmaras Municipais de Aljezur, Vila do Bispo e 
Lagos, parceiras na Associação Terras do Infante, onde 
desenvolvem projectos ligados a estes territórios, nas várias 
áreas; -----------------------------------------  
Dois – Considerando que as equipas de primeira intervenção, 
desenvolvem trabalhos de silvicultura e de protecção civil, com 
intervenções por todo o concelho; ---------------------  
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Três – Considerando que as máquinas cumprem um 
calendário, em termos, da sua utilização em cada um dos 
concelhos; --------------------------------------  
Quatro – Tendo em consideração, o importante trabalho que 
está a ser desenvolvido por estas equipas; --------------  
Propõe-se: --------------------------------------  
Que os combustíveis utilizados (combustível agrícola), nos 
trabalhos de Protecção Civil e silvicultura, sejam assumidos 
pela autarquia.” ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – MARIA ONDINA PEREIRA DIAS: – Foi apresentada 
a candidatura de renovação do Cartão Social do Município de 
Aljezur, referente à munícipe Maria Ondina Pereira Dias, 
residente em Rua do Vento, número dezanove – Aljezur. ----  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto 
parecer favorável, para renovação do referido Cartão Social, a 
Câmara deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur da munícipe Maria Ondina Pereira Dias. -  
PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – ESMERALDINA 
MARIA – EXPOSIÇÃO: – Na sequência da deliberação de nove 
de Março do corrente ano, foi apresentada a exposição de 
Esmeraldina Maria referente à sua candidatura ao subsídio no 
âmbito do Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de 
Munícipes Carenciados. -----------------------------  
Face à exposição da requerente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de dois mil e 
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quinhentos euros, destinado à aquisição de materiais de 
construção e de dois mil euros, destinado a despesas com 
mão-de-obra, devendo para o efeito ser assinado entre as 
partes o contrato previsto no artigo nono, do citado 
Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela 
Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------  
PONTO TRÊS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – ABERTURA DO 
PERÍODO DE CANDIDATURAS – PRIMEIRO SEMESTRE DE DOIS 
MIL E ONZE: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – PROPOSTA PARA 
ABERTURA DE CANDIDATURAS -------------------------  
Proponho a abertura de concurso para apresentação de 
candidaturas para Apoio à Melhoria das Condições de 
Habitação de Munícipes Carenciados, nos termos do 
Regulamento Municipal em vigor, pelo prazo de trinta dias 
seguidos. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO QUATRO – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTARES DE ACÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE 
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 
ACÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL--------  
O protocolo estabelecido com cada uma das Conferências da 
Associação S. Vicente de Paulo que no concelho desenvolvem 
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apoio social, estabelece a atribuição de um subsídio mensal 
até quinhentos euros para fazer face a apoios mais urgentes 
e inadiáveis, às pessoas e famílias do concelho de Aljezur; --  
Até à data nunca foi accionado o protocolo com a Conferência 
de Santa Teresinha do Menino Jesus, do Rogil, uma vez que 
ficou sem direcção e estava inactiva, tendo sido sempre a 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva a prestar apoio a 
pessoas e famílias das freguesias de Rogil e Odeceixe. -----  
Considerando que nos dois meses em causa, os apoios 
excederam em cinquenta e nove euros e treze cêntimos, o 
valor mensal protocolado; ---------------------------  
Considerando ainda que houve que fazer face a despesas de 
saúde de um munícipe da freguesia de Odeceixe, no valor de 
trezentos e sessenta e cinco euros, para aquisição de óculos 
e lentes, não havendo outro meio de suprir esta necessidade;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
PROPONHO: --------------------------------------  
– Que sejam aprovados os relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de 
Fevereiro e Março de dois mil e onze, em anexo; --------  
– Que seja transferida para a Conferência de Conferência de 
Nossa Senhora d’Alva a verba de mil euros, relativa aos 
meses em causa, tal como previsto em protocolo; ---------  
– Que seja aprovada a atribuição de uma verba suplementar 
no valor de quatrocentos e vinte e quatro euros e treze 
cêntimos, destinada a fazer face aos apoios prestados em 
Fevereiro e Março e que excedem o valor mensal 
protocolado.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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PONTO CINCO – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D’ALVA – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 
ACÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO 
APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
DESFAVORECIDAS ----------------------------------  
Em dois mil e seis foi aprovado um protocolo com a 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva da Associação de São 
Vicente de Paulo, destinado a acompanhar e apoiar situações 
sociais de maior precariedade e vulnerabilidade, no concelho. 
Previa o protocolo na alínea b), do ponto um, da cláusula 
primeira, que o município deveria “Apoiar a execução dos 
objectivos deste protocolo através de apoio financeiro 
considerado relevante e necessário para resolver situações de 
carência ou emergência social.” -----------------------  
Em dois mil e nove o executivo camarário aprovou um 
conjunto de medidas (Acções Suplementares no âmbito da 
Acção Social) para fazer face ao aumento de situações de 
vulnerabilidade e precariedade social que se viessem a verificar 
no concelho de Aljezur, em consequência do agravamento da 
situação económica do país. Previa-se também que as 
mesmas poderiam vir a ser modificadas ou ampliadas, de 
acordo com o evoluir da situação no concelho. -----------  
No âmbito destas medidas foi aprovada a atribuição do valor 
de quinhentos mensais a cada uma das Conferências da 
Associação de São Vicente de Paulo, para que de forma mais 
expedita, pudessem fazer face às necessidades mais urgentes 
e inadiáveis das pessoas e famílias em situação vulnerável, 
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despesas que seriam alvo de um relatório mensal a apresentar 
ao executivo, como desde então tem acontecido. ----------  
Como é do conhecimento deste executivo apenas a 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva tem vindo a prestar 
esse apoio, uma vez que a outra Conferência tem estado 
inactiva por falta de direcção, sendo aquela a única a prestar 
apoio aos munícipes em situação de precariedade, em todas 
as freguesias. ------------------------------------  
Verifica-se que por dois meses consecutivos os apoios 
prestados têm ultrapassado ligeiramente o valor de quinhentos 
mensais, mas prevê-se que o pedido de apoio irá aumentar 
não só porque estão a surgir novas situações, mas também 
porque a situação do país está a produzir mais precariedade 
social e económica em famílias que até agora, têm 
conseguido fazer face às suas despesas e compromissos. ---  
Assim e considerando que aquando da aprovação das Acções 
suplementares no âmbito da Acção social foi previsto a 
modificação ou ampliação das mesmas, proponho o aumento 
do valor mensal a atribuir à Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva para oitocentos euros mensais. ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Educação 
 

PONTO UM – FORMAÇÃO PARA ADULTOS DOIS MIL E ONZE – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
FORMAÇÃO PARA ADULTOS DOIS MIL E ONZE – PROPOSTA DE 
PROTOCOLO -------------------------------------  
O Município de Aljezur tem em desenvolvimento dois 
protocolos para o funcionamento de um CNO nível básico, 
com a Vicentina – Associação para o desenvolvimento do 



REUNIÃO DE 12.04.11 

Pág.  11 

sudoeste, e um CNO nível secundário com a Escola 
Secundária Júlio Dantas, ambos em regime de itinerância. ---  
A frequência de qualquer destes níveis pressupõe a existência 
de pré requisitos por parte dos formandos, os quais são 
avaliados pelas equipas dinamizadoras dos CNO sendo que, 
não estando os mesmos adequados, os candidatos deverão 
frequentar acções de formação em áreas fundamentais como 
TIC e inglês, as quais eram organizadas no âmbito do POPH, 
que as financiava. --------------------------------  
Verificando-se o fim do financiamento destas acções através 
do POPH, as mesmas poderão ser frequentadas mas com 
custos para os formandos. --------------------------  
Considerando que, no âmbito das suas competências em 
matéria de educação e acção social, o município considera 
que é relevante o prosseguimento destas acções, para que os 
candidatos à certificação através dos CNO, possam integrar os 
grupos de formação ainda a criar e prosseguir com os 
objectivos de certificação de adultos através do Programa 
Novas Oportunidades. ------------------------------  
Proponho a aprovação de protocolo anexo, a estabelecer com 
a Vicentina – Associação para o desenvolvimento do sudoeste, 
para apoiar o funcionamento de formação em TIC e inglês no 
concelho e para população do concelho de Aljezur.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – ELISABETG WAGNER E MANUEL NILS HESS – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 
SITO EM FOZ DA ALCARIA – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Renato Fernandes, na qualidade de 
Solicitador de Elisabeth Wagner, residente na Alemanha, futura 
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adquirente de um prédio misto sito em Foz da Alcaria, 
freguesia e Município de Aljezur, com a área total de 
quarenta e dois mil setecentos e cinquenta metros quadrados, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo treze, da Secção 
AS e a parte urbana sob o artigo nove mil oitocentos e 
cinquenta e um, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Aljezur sob o número oitocentos e setenta e sete, vem 
requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer 
quanto à constituição de compropriedade no prédio supra 
descrito, no sentido de ser possível proceder à celebração da 
escritura de compra e venda, em que os compradores são 
Elisabeth Wagner e Manuel Nils Hess. -----------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em vinte e nove de Março do corrente ano, 
o qual conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
PONTO DOIS – MARCUS EUGÉNIO CECIL DE VASCONCELOS – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO, NO LOTE C TRINTA E DOIS, URBANIZAÇÃO DO 
ESPARTAL – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
que Marcus Eugénio Cecil de Vasconcelos e Carla Isabel 
Alves de Almeida Lopes de Vasconcelos, na qualidade de 
proprietários de um prédio urbano, sito no Lote C trinta e 
dois, da Urbanização do Espartal – Aljezur, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo quatro mil setecentos e trinta e 
um, da freguesia e Municipio de Aljezur e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
cento e noventa e cinco, vêm, nos termos do artigo décimo 
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quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela 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 local acima mencionado. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão dos requerentes, face ao teor 
constante na Informação número cinquenta barra dois mil e 
onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que, poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
PONTO TRÊS – ARMINDO DOS SANTOS ALMEIDA – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO 
SITO EM VALES – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 
em que Armindo dos Santos Almeida, na qualidade de 
proprietário de um prédio rústico, sito em Vales, freguesia e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo cento e onze, da Secção AP e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito 
mil e sessenta e dois, vem requerer que lhe seja emitida 
certidão onde conste o parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, no sentido de ser 
possível proceder à celebração da escritura de compra e 
venda, em que os compradores são Licínia Mendes Rodrigues 
e Celestino Mendes Rodrigues. -----------------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em vinte e nove de Março do corrente ano, 
o qual conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
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interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
 

VI – Turismo e Actividades Económicas 
 

PONTO UM – PROTOCOLO – TURISMO ACESSÍVEL: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ETELVINA LOPES CARDOSO LUZ: – Foi 
apresentada a exposição de Etelvina Lopes Cardoso Luz 
relativa ao pagamento de uma factura no montante de cento e 
onze euros e trinta e três cêntimos, para pagamento dos 
trabalhos de execução de um ramal de água para uma 
moradia sita em Vilarinha – Bordeira, e consequente débito. --  
Face ao teor constante na Informação número quarenta e 
dois, da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, datada 
de oito de Abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, anular o débito referente à factura número vinte 
e cinco barra dois mil e onze, emitida em vinte e oito de 
Janeiro, no valor de cento e onze euros e trinta e três 
cêntimos, assim como o respectivo processo de execução 
fiscal, a que corresponde o conhecimento número oitocentos e 
dezanove barra dois mil e onze. ----------------------  
PONTO DOIS – ANIMAÇÃO MUSICAL PARA A FEIRA DO FOLAR 
E COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
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ANIMAÇÃO MUSICAL PARA A FEIRA DO FOLAR E COMEMORAÇÕES 
DO “25 DE ABRIL” --------------------------------  
Torna-se necessário proceder à contratação de serviços para 
levar a efeito a Feira do Folar dois mil e onze, a realizar 
em Odeceixe, no valor total de três mil e quinhentos euros e 
dezanove cêntimos, como abaixo se discrimina: -----------  
- Spot publicitário na emissão da Rádio Foia na quantidade 
de quatro spots diários durante nove dias, pelo valor de cento 
e setenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos, já com 
taxas de emissão incluídas e IVA. ---------------------  
- Vinte tendas de quatro por quatro metros, simples com 
quadro e iluminação montagens, por cento e vinte euros cada, 
mais IVA à taxa legal em vigor, num total de dois mil 
novecentos e cinquenta e dois euros. ------------------  
- Uma cobertura de cinco por dez metros, simples, com 
montagem num total de trezentos e cinquenta euros, mais IVA 
à taxa legal em vigor num total de quatrocentos e trinta euros 
e cinquenta cêntimos. ------------------------------  
- Animação musical incluindo cachet’s artísticos, transporte de 
artistas e comitivas, sonorização e iluminação dos 
espectáculos, técnicos de montagem, operação e 
desmontagem, transporte de equipamentos e equipas técnicas, 
durante os quatro dias da Feira Folar e Comemorações do 
“25 de Abril”, por dois mil novecentos e cinquenta euros, 
mais IVA à taxa legal em vigor num total três mil seiscentos 
e vinte e oito euros e cinquenta cêntimos. --------------  
Nesse sentido torna-se necessário parecer prévio vinculativo da 
Câmara Municipal. --------------------------------  
Para a referida despesa existe dotação orçamental e foi 
observado o regime legal da aquisição de serviços. --------  
Assim, nos termos do número dois, do artigo vinte e dois, da 
Lei número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de 
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trinta e um de Dezembro, deverá a Câmara Municipal emitir 
parecer autorizando a contratação dos referidos serviços.” ----  
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 ACTA 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 acta em minuta. -----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Maria 
do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. ---  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
A Secretária, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 

 


