
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 23/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  25 de Outubro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.30 horas  
Aprovada em:  8 de Novembro de 2011 
 

   
 
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 O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO DOIS MIL 
E ONZE – DOIS MIL E DOZE – ENVIO DE BOLETINS DE 
CANDIDATURA A SUBSÍDIOS DE ESTUDO ------------------  
 

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, décima primeira e décima 
segunda Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, 
nas décima primeira, décima segunda e décima terceira 
Modificações às Actividades mais Relevantes – AMR e nas 
décima segunda, décima terceira e décima quarta Modificações 
ao Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA CAVACO – Habitação e 
comércio – Rua do Rossio, número um – Odeceixe – catorze 
de Outubro de dois mil e onze-----------------------  
– CARLOS MANUEL FIALHO NUNES – Construção de habitação – 
Urbanização dos Malhadais I – Lote vinte e seis – Odeceixe 
– dez de Outubro de dois mil e onze -----------------  
– SILVÉRIO MARTINS DUARTE – Alteração em 
habitação/legalização – Carro da Almargem – Bordeira – dez 
de Outubro de dois mil e onze-----------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE ONZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de onze de Outubro 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 vinte e 
quatro de Outubro 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: ---  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA: – Foi 
apresentada a carta sem número e sem data, apresentando 
agradecimentos após a visita do Deputado Miguel Freitas ao 
Município de Aljezur. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES: – Foi 
apresentado o ofício circular número cento e quatro, datado de 
oito de Agosto do corrente ano, enviando para apreciação 
Protocolo de Colaboração a estabelecer com este Municipio. --  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, aprovar as cláusulas do 
Protocolo de Colaboração a estabelecer com o Instituto 
Superior Manuel Teixeira Gomes, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados ficam anexos à presente acta. ------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e noventa e nove, 
datado de dez de Outubro do corrente ano, enviando cópia 
da acta da reunião do Conselho Directivo realizada no 
passado dia vinte de Setembro. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE SINES: – Foi apresentado o ofício 
número oitocentos e cinquenta e seis, datado de quatro de 
Outubro do corrente ano, enviando informação acerca da 
constituição da Associação de Freguesias da Área do 
PNSACV. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e seis, datado de vinte e seis de 
Setembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de setecentos e dez euros, referente à 
execução de obras de reparação de arruamentos na Rua 
Miradouro do Pescador, sita em Carrapateira. -------------  
Face ao teor constante na informação do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de 
quatro de Outubro do corrente ano, referente à execução da 
referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 
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para a Junta de Freguesia de Bordeira uma verba no 
montante de setecentos e dez euros. ------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e cinco, datado de vinte e seis de 
Setembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de seiscentos e setenta euros e trinta e 
cinco cêntimos, referente à execução de obras de reparação 
da rampa de acesso ao Porto dos Pescadores, no Sitio do 
Forno – Carrapateira. ------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de 
quatro de Outubro do corrente ano, referente à execução da 
referida obra, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 
para a Junta de Freguesia de Bordeira uma verba no 
montante de seiscentos e setenta euros e trinta e cinco 
cêntimos. ---------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e noventa e nove, datado de vinte e seis 
de Setembro do corrente ano, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de vinte e um mil cento e vinte e 
um euros e vinte e um cêntimos, referente à execução de 
diversas obras naquela Freguesia. ---------------------  
Face ao teor constante na informação número Dois, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de dez 
de Outubro do corrente ano, referente à execução das 
referidas obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
transferir para a Junta de Freguesia de Rogil uma verba no 
montante de vinte mil quinhentos e sessenta e três euros e 
trinta e seis cêntimos. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta e sete, datado de vinte e dois de 
Outubro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 



REUNIÃO DE 25.10.11 

Pág.  5 

verba no montante de três mil quinhentos e cinquenta e 
quatro euros e setenta cêntimos, referente à execução de 
trabalhos de manutenção das zonas envolventes dos Jardins 
daquela Freguesia. --------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e cinco de 
Outubro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para 
a Junta de Freguesia de Odeceixe uma verba no montante de 
três mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e setenta 
cêntimos. ---------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta e nove, datado de vinte e dois de 
Outubro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de setecentos e oitenta euros, referente à 
execução de trabalhos de melhoramentos de caminhos, naquela 
Freguesia. --------------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e cinco de 
Outubro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para 
a Junta de Freguesia de Odeceixe uma verba no montante de 
setecentos e oitenta euros. --------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte e dois de Outubro do corrente ano, 
solicitando a transferência de uma verba no montante de nove 
mil novecentos e sessenta e três euros e quinze cêntimos, 
referente à execução de trabalhos de arranjos urbanísticos, 
naquela Freguesia. --------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e cinco de 
Outubro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
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trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para 
a Junta de Freguesia de Odeceixe uma verba no montante de 
nove mil novecentos e sessenta e três euros e quinze 
cêntimos. ---------------------------------------  
MELGARBE – ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DO SOTAVENTO 
ALGARVIO: – Foi apresentado o e-mail datado de cinco de 
Outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de apoio 
financeiro, destinado a apoiar a realização do Encontro 
Regional de Apicultura do Algarve, que terá lugar no dia vinte 
e cinco do próximo mês de Novembro. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: – Foi apresentado o e-mail 
datado de seis de Outubro do corrente ano, enviando para 
conhecimento cópia do projecto de Resolução número noventa 
e dois/XII/primeira, referente ao Plano de Ordenamento do 
PNSACV. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quatrocentos e 
sessenta e um, datado de catorze de Outubro do corrente 
ano, informando que foi aprovada a Resolução do Conselho 
de Ministros, acerca do reforço do Dispositivo de Combate a 
Incêndios Florestais, que desta forma se prolongará até ao dia 
trinta e um do corrente mês e, solicitando a atribuição de um 
subsidio no montante de cem euros diários até essa data, 
para fazer face a despesas com o recrutamento e alimentação 
dos elementos que englobam a equipa de Combate a 
Incêndios Florestais. -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
prolongamento da atribuição do subsidio no montante de cem 
euros diários à Associação Humanitária dos Bombeiros 
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Voluntários de Aljezur, até ao dia trinta e um de Outubro do 
ano em curso. -----------------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, SA: – Foi apresentado o ofício número 
quatro mil e quinhentos e setenta, datado de onze de Outubro 
do corrente ano, informando dos valores das tarifas propostas 
de fornecimento de água e saneamento para o exercício de 
dois mil e doze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e cinquenta e dois, 
datado de treze de Outubro do corrente ano, acerca da 
atribuição de subsídio à ACTA – Companhia de Teatro do 
Algarve. ----------------------------------------  
Atendendo à informação prestada pelo Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur, que atesta desinteresse pela 
actividade, a Câmara deliberou, por unanimidade, não apoiar o 
projecto “Vamos Apoiar o Teatro”, durante o corrente ano 
lectivo. -----------------------------------------  
Não obstante, mais foi deliberado, por unanimidade, avaliar 
com a ACTA – Companhia de Teatro do Algarve a 
possibilidade de vir a aplicar o projecto a outros públicos no 
Municipio de Aljezur. -------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE – MILAN 
SCHIELE – ENVIO DE BOLETIM DE CANDIDATURA A 
SUBSÍDIOS DE ESTUDO: – Foi apresentado o ofício número 
mil e cento e quarenta e três, datado de três de Outubro do 
corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
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Estudo, do aluno Milan Schiele, só agora entregue naquela 
escola. -----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número trinta e um barra dois mil 
e onze – RF barra DEASCD, datada de treze de Outubro, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno Milan Schiele. -------------------------------  
PONTO DOIS – AFONSO DUARTE OLIVEIRA E ELIANA DUARTE 
CUSTÓDIO – PEDIDO DE REANÁLISE DE CANDIDATURA A 
SUBSÍDIO DE ESTUDO: – Foi apresentada a exposição de 
Fatima Cristina Lourenço Duarte, na qualidade de encarregada 
de educação dos alunos Afonso Duarte Oliveira e Eliana 
Duarte Custódio, solicitando a reanálise dos seus processos no 
âmbito da Acção Social Escolar – Atribuição de Apoios aos 
alunos do Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico. ---  
A Câmara analisou a exposição da requerente e deliberou, por 
unanimidade, proceder à revisão da atribuição do subsídio de 
estudo e fixar o escalão A, para os alunos Afonso Duarte 
Oliveira e Eliana Duarte Custódio. ---------------------  
 

IV – Água e Saneamento 
 

PONTO UM – MARIA DULCE ROSA OLIVEIRA: – Foi apresentada 
Informação número cento e trinta e um, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de quatro de 
Outubro do corrente ano, sobre um erro administrativo ocorrido 
aquando da leitura do contador de consumo de água, 
relativamente à consumidora Maria Dulce Rosa Oliveira, no 
âmbito do pagamento da factura de consumo de água, 
referente ao passado mês de Agosto. ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, recalcular a referida 
factura conforme proposto na informação mencionada e restituir 
à consumidora uma verba no valor de quarenta e nove euros 
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e vinte e dois cêntimos, correspondente a água (trinta e 
nove euros e quatro cêntimos), resíduos sólidos variável 
(sete euros e oitenta e três cêntimos) e IVA (dois euros e 
trinta e cinco cêntimos). ---------------------------  
PONTO DOIS – CÉLIA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO: – Foi 
apresentado o requerimento em que Célia Cristina Pereira de 
Carvalho, vem solicitar lhe sejam cobrados os recibos de água 
referentes aos meses de Junho, Julho e Agosto pela tarifa 
média e fixa de oitenta e dois 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 ramal de abastecimento de água da 
sua moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, Lote 
cinquenta e dois, do Sector C – Aljezur. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da 
requerente e recalcular as facturas referentes aos meses de 
Junho e Julho do corrente ano, de acordo com o previsto no 
número cinco, do artigo cento e quatro, da Tabela de Taxas 
e Licenças do Municipio de Aljezur. -------------------  
Atendendo que a requerente já tinha pago as referidas 
facturas, a Câmara deliberou agora e por unanimidade, 
conforme se indica: -------------------------------  
Relativamente ao mês de Junho – devolver a importância de 
cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos, 
correspondente a água (quarenta nove euros e vinte e seis 
cêntimos), resíduos sólidos variável (sete euros e sessenta e 
sete cêntimos) e IVA (dois euros e noventa e cinco 
cêntimos); --------------------------------------  
Relativamente ao mês de Julho, devolver a importância total 
de duzentos e quarenta e cinco euros e sessenta e sete 
cêntimos, correspondente a água (duzentos e dezasseis euros 
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e noventa e quatro cêntimos), resíduos sólidos variável 
(quinze euros e setenta e um cêntimos) e IVA (treze euros 
e dois cêntimos); --------------------------------  
PONTO TRÊS – ARMANDO ANTÓNIO MESTRE FRADE: – Foi 
apresentado o requerimento em que Armando António Mestre 
Frade, vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água 
referente ao mês de Agosto pela tarifa média e fixa de 
oitenta e dois 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 na canalização de abastecimento de água da sua 
moradia, sita em Urbanização Arrifamar, Lote quarenta e nove, 
Arrifana – Aljezur. --------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e trinta, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
quatro de Outubro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, enquadrar o consumo referente à factura do mês 
de Agosto, no âmbito do consumo de água por rotura, 
conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças do 
Municipio de Aljezur, recalculando assim a referida factura e 
restituindo ao consumidor uma verba no valor de duzentos e 
dezassete euros e vinte e quatro cêntimos, correspondente a 
consumo de água (cento e oitenta e oito euros e noventa e 
quatro cêntimos), resíduos sólidos variável (dezasseis euros e 
noventa e sete cêntimos) e IVA (onze euros e trinta e três 
cêntimos. ---------------------------------------  
PONTO QUATRO – MARIA MADALENA GOMES: – Foi apresentada 
a exposição de Maria Madalena Gomes, solicitando que a 
factura referente ao consumo de água na sua moradia, sita 
na Urbanização do Vale da Telha – Sector F – Lote 
cinquenta e dois, em Aljezur, seja recalculada de acordo com 
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o preço previsto para roturas no sistema de abastecimento de 
água, por se ter verificado uma rotura no ramal de 
abastecimento de água, a qual não era do conhecimento por 
se encontrar a residir fora do país. --------------------  
Face à exposição apresentada e considerando o consumo 
registado no contador à data de hoje, de trezentos e trinta e 
cinco metros cúbicos (mil cento e oitenta e sete – mil 
quinhentos e vinte e dois metros cúbicos), consumo ainda 
não facturado, a Câmara deliberou por unanimidade, aplicar a 
tarifa prevista no número cinco, do artigo sessenta e quatro, 
do Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças do 
Municipio de Aljezur. -------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que a referida factura 
deverá ser paga até ao final do próximo mês de Novembro. -  
 

V – Cultura 

 

PONTO UM – REVISTA NÚMERO CINCO “AL-RIHANA – REVISTA 
CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR” – FIXAÇÃO DO VALOR 
DE VENDA AO PÚBLICO – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta, que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
REVISTA NÚMERO CINCO – AL-RIHANA – REVISTA CULTURAL DO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR -------------------------------  
Encontra-se concluída a Revista Cultural número Cinco, tendo 
em conta a informação interna, ref. cinquenta e seis barra 
dois mil e onze – DDeP, proponho que se fixe o valor de 
venda ao público em dez euros, mais IVA. --------------  
Proponho ainda, que entregue dez exemplares aos 
colaboradores que escreveram os artigos, assim como à 
Associação de Defesa do Património mil e quinhentos 
exemplares.”-------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Educação 

 

PONTO UM – ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA RELATIVO AO 
FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 
PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LECTIVO DE 
DOIS MIL E DEZ – DOIS MIL E ONZE: – Face ao teor da 
Informação número trinta e um barra dois mil e onze – RF 
barra DEASCD, datada de treze de Outubro, da Divisão de 
Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato-
Programa relativo ao Financiamento do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – ano lectivo de 
dois mil e dez – dois mil e onze, cujos documentos depois 
de devidamente rubricados ficam arquivados no respectivo 
processo. ---------------------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – LOTE DE TERRENO COM HABITAÇÃO INACABADA 
SITO NA CARRAPATEIRA (LOTEAMENTO MUNICIPAL DA 
CARRAPATEIRA – LOTE CINCO) – ANA BATISTA: – Foi 
apresentado o requerimento em que Ana Batista, na qualidade 
de interessada na aquisição de um lote de terreno com 
habitação inacabada, designado por Lote Cinco e sito no 
Loteamento Municipal da Carrapateira, freguesia de Bordeira e 
Municipio de Aljezur, vem solicitar informação acerca do 
mesmo. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e trinta e 
sete, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
datada de dez de Outubro do corrente ano, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que 
procederá a alienação do referido imóvel, nos termos da Lei 
em vigor, ou seja, hasta pública. ---------------------  
PONTO DOIS – ERMELINDA MARIA BATISTA – ESCRITURA DE 
DAÇÃO EM CUMPRIMENTO – LOTE VINTE E UM, DA QUARTA 
FASE II – URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS – ODECEIXE: – Foi 
apresentado o requerimento em que Ermelinda Maria Batista, 
na qualidade de proprietária de um lote de terreno, designado 
por Lote vinte e um, da Quarta Fase II, sito na Urbanização 
dos Malhadais – Odeceixe, freguesia e Municipio de Aljezur, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil novecentos e 
vinte e cinco, vem solicitar autorização para celebração de 
escritura de dação em cumprimento de divida contraída para a 
aquisição do referido lote de terreno e construção da 
habitação. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a dação em 
cumprimento solicitada pela requerente. ------------------  
PONTO TRÊS – ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS 
DOS FOGOS SITOS NA RUA DAS CEIFEIRAS – BARRADA – 
ALJEZUR: – Com base na Informação número cento e trinta e 
cinco, datada de dez de Outubro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos e com base no 
respectivo Regulamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
fixar o valor das rendas dos fogos do Bairro sito na Rua das 
Ceifeiras – Barrada, em Aljezur, (Regime de Renda Apoiada) 
como a seguir se indica: ---------------------------  
– NATÉRCIA MARIA SANTOS COSTA – T Três – Bloco B, 
Fracção U – oitenta e cinco euros e sessenta e cinco 
cêntimos; ---------------------------------------  
– ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS – T Três – Bloco B, 
Fracção X – cento e dez euros e vinte e cinco cêntimos; ---  
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– ISABEL ROSA DOS SANTOS CARDETA LEITÃO – T Três – Bloco 
B, Fracção V – cento e cinco euros e sessenta cêntimos; ---  
– CARLA DA CONCEIÇÃO MATEUS – T Dois – Bloco B, Fracção 
Z – oitenta e três euros; ---------------------------  
– ISABEL MARIA LOPES DOS SANTOS – T Dois – Bloco B, 
Fracção AA – cinquenta e cinco euros e setenta e cinco 
cêntimos; ---------------------------------------  
– ANTÓNIO LUÍS MARREIROS ROSÁRIO – T Dois – Bloco B, 
Fracção AB – cento e cinquenta e quatro euros e noventa 
cêntimos; ---------------------------------------  
– MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO RATO – T Dois – Bloco B, 
Fracção AC – cinquenta euros; -----------------------  
– CARLA PATRÍCIA GIMENES VARGAS – T Três – Bloco C, 
Fracção AJ – duzentos euros; ------------------------  
– LUÍS MÁRIO LUCAS MARIA – T Três – Bloco C, Fracção AM 
– cento e sessenta e quatro euros e setenta e cinco 
cêntimos; ---------------------------------------  
– NATÉRCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES – T Três – Bloco C, 
Fracção AL – cinquenta euros; -----------------------  
– MANUEL ANTÓNIO FRANCISCO – T Dois – Bloco C, Fracção 
AN – oitenta e sete euros e cinquenta e cinco cêntimos; ---  
– JOÃO FRANCISCO GONÇALVES – T Dois – Bloco C, Fracção 
AO – duzentos euros; -----------------------------  
– ELSA LOPES RIBEIRO – T Dois – Bloco C, Fracção AP – 
cinquenta euros; ----------------------------------  
– ÁLVARO FAUSTINO DE OLIVEIRA – T Dois – Bloco C, Fracção 
AQ – vinte e cinco euros. --------------------------  
Todas as rendas, cujos cálculos apresentavam valores 
inferiores a cinquenta euros, de acordo com o Programa de 
Concurso/Regulamento de Atribuição das referidas habitações, 
foram fixadas as respectivas rendas em cinquenta euros, 
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nomeadamente as das arrendatárias Maria de Fátima Rato, 
Natércia de Oliveira Gonçalves e Elsa Lopes Ribeiro. -------  
A renda, cujos cálculos apresentava um valor superior a 
duzentos euros, de acordo com o Programa de 
Concurso/Regulamento de Atribuição das referidas habitações, 
foi fixada a respectiva renda em duzentos euros, 
nomeadamente a dos arrendatários Natércia Maria dos Santos 
Costa e João Francisco Gonçalves. --------------------  
Para o Bloco C – fracção AQ, de que é arrendatário o 
Senhor Álvaro Faustino de Oliveira, foi fixada a renda mensal 
de vinte e cinco euros, devida a extrema carência económica 
verificada. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os arrendatários 
dos referidos fogos, que as rendas agora actualizadas entrarão 
em vigor no dia um de Dezembro do corrente ano.--------  
PONTO QUATRO – PLANO DE PORMENOR DO ESPARTAL – 
INÍCIO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA UNIDADE DE 
EXECUÇÃO DOIS: – Face ao teor constante na Informação da 
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, datada de treze de Outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito dos artigos 
décimo nono e vigésimo, do Regulamento do Plano de 
Pormenor do Espartal, dar início ao Processo de Execução da 
Unidade de Execução Dois, para que desta forma, seja 
possível iniciar as operações de reparcelamento previstas para 
que, nomeadamente, no que se refere à transferência do 
aproveitamento urbanístico dos lotes agora localizados em área 
non aedificandi, se possa encetar o processo de Perequação 
Compensatória dos proprietários afectados. ---------------  
 

VIII – Obras Particulares 
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PONTO UM – MARIA DE FÁTIMA VIANA GONÇALVES – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO AGRÍCOLA, EM 
BREJO DA MOITA – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento 
em que Maria de Fátima Viana Gonçalves, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico, sito em Brejo da Moita – 
Rogil, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cinquenta 
e dois, da Secção M – M um – M dois, freguesia de Rogil 
e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número sete mil setecentos e 
cinquenta e seis, vem nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com a nova 
redacção dada pela Lei número sessenta barra dois mil e 
sete, de quatro de Setembro, solicitar informação prévia sobre 
a possibilidade de levar a efeito a construção de um armazém 
para apoio da Actividade Agrícola, no local acima identificado.  
No âmbito da informação número duzentos e doze barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número dezoito mil seiscentos e noventa e 
cinco barra dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, manifestar intenção de indeferir a pretensão 
da requerente. -----------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – ANDRÉ MIGUEL DOS SANTOS LOURENÇO – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS EM PRAIA 
DA BORDEIRA – CARRAPATEIRA: – No seguimento da 
deliberação de dez de Dezembro de dois mil e nove, foi 
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novamente apresentado o requerimento em que André Miguel 
dos Santos Lourenço, na qualidade de concessionário de um 
apoio de Praia sito em Praia da Bordeira – Carrapateira, 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, vem, ao abrigo 
do artigo nono e número dois do artigo quarto, da Lei 
número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia quanto à possibilidade de 
levar a efeito a construção de um estabelecimento de 
Restauração e Bebidas, junto ao acesso à praia acima 
identificada. -------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número quatrocentos e 
quarenta e oito barra dois mil e onze, da Chefe da Divisão 
de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA E MARIA DE 
FÁTIMA LOURENÇO AREIS OLIVEIRA – CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM VALE DA TELHA, SECTOR E, LOTE DUZENTOS 
E SESSENTA E NOVE – ALJEZUR – APROVAÇÃO DE 
PROJECTO DE ARQUITECTURA: – No seguimento da 
deliberação de vinte e seis de Abril do corrente ano, foi 
apresentado o requerimento em que João Evangelista de 
Oliveira e Maria de Fátima Lourenço Areis Oliveira, na 
qualidade de proprietários de um prédio urbano, sito no Sector 
E, lote duzentos e sessenta e nove, da Urbanização do Vale 
da Telha, freguesia e Município de Aljezur vêm, nos termos 
do artigo nono, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte 
e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar a 
aprovação do projecto de arquitectura para efeitos de 
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construção de uma moradia, piscina e muro de vedação, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
No âmbito da informação número duzentos e trinta e dois 
barra dois mil e onze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, datada de onze de 
Outubro do corrente ano e, do parecer do Jurista desta 
Autarquia, Doutor José Mendes de Morais, datado de dezoito 
de Outubro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em causa. ---  
 

IX – Turismo e Outras Actividades Económicas 
 

PONTO UM – TABELA DE PREÇOS PARA PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS A REALIZAR NO EMA – ESPAÇO MULTIUSOS DE 
ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta número oitenta barra dois 
mil e onze, referente à Tabela de Preços para participação 
em eventos a realizar no EMA – Espaço Multiusos de Aljezur, 
acompanhada pelo respectivo estudo económico elaborado pelo 
Técnico Superior, Paulo Oliveira. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 
Proposta de Preços para a edição do Festival da Batata-Doce 
– dois mil e onze, conforme a seguir se indica: ----------  
ARTESANATO – setenta e cinco euros (residentes no 
Concelho) – cento e cinquenta euros (não residentes no 
Concelho) --------------------------------------  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS – cento e cinquenta euros 
(residentes no Concelho) – duzentos euros (não residentes 
no Concelho) ------------------------------------  
DOCEIRAS – cento e cinquenta euros (residentes no 
Concelho) – duzentos euros (não residentes no Concelho) --  
RESTAURANTES – oitocentos euros ---------------------  
TASQUINHAS – duzentos euros, mais vinte refeições ---------  
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ESPAÇO EXTERIOR (metro quadrado) – dez euros (residentes 
no Concelho) – doze euros e cinquenta cêntimos (não 
residentes no Concelho) ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aplicar os referidos 
preços aos eventos que se seguirem, no referido Espaço 
Multiusos de Aljezur. -------------------------------  
PONTO DOIS – FESTIVAL DA BATATA-DOCE DOIS MIL E ONZE 
– PRESTAÇÕES DE SERVIÇO: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FESTIVAL DA BATATA-DOCE DOIS MIL E 
ONZE ------------------------------------------  
Torna-se necessário proceder à contratação de serviços para 
o evento a realizar de um a quatro de Dezembro de dois mil 
e onze – Festival da Batata-Doce dois mil e onze, 
nomeadamente: -----------------------------------  
LIMPEZA – Limpeza dos diversos locais, cujo preço máximo 
será de dois mil e quinhentos euros, com IVA incluído; -----  
ANIMAÇÃO – Animação no recinto, cujo preço máximo será de 
quatro mil euros; ---------------------------------  
SERVIÇOS DE SOM E VÍDEO – Serviços de som e vídeo, 
cujo preço máximo será de oito mil euros, com IVA incluído; -  
ALUGUER DE DIVISORIAS E TENDAS – Aluguer de divisórias e 
tendas, cujo preço máximo será de vinte mil euros, com IVA 
incluído; ----------------------------------------  
SPEAKER – Prestação de serviços para speaker, cujo preço 
máximo será de oitocentos e cinquenta euros; ------------  
PUBLICIDADE – Contratação de spot publicitário e sua emissão 
em difusão radiofónica, cujo preço máximo será de novecentos 
euros, com IVA incluído; ----------------------------  
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PUBLICIDADE – Contratação anúncios publicitários em imprensa 
escrita, cujo valor máximo será de mil e quinhentos euros, 
com IVA incluído; ---------------------------------  
PUBLICIDADE – Contratação de outdoors oito por três metros, 
pelo período de um mês, cujo valor máximo será de dois mil 
e quinhentos euros, com IVA incluído; ------------------  
PUBLICIDADE – Produção de materiais diversos, cujo valor 
máximo será de três mil e cem euros, com IVA incluído; ---  
PUBLICIDADE/PROMOÇÃO – Elaboração e concepção de 
diversos materiais de promoção, cujo valor máximo será de 
quatro mil e quinhentos euros, com IVA incluído; ----------  
SEGURANÇA – Vigilância do recinto no decorrer do evento, 
cujo valor máximo será de mil euros, com IVA incluído; ----  
SEGURANÇA – Serviços remunerados da Guarda Nacional 
Republicana para apoio ao recinto do festival e zona 
envolvente com intuito de ordenar o transito e estacionamento, 
cujo valor máximo será de cinco mil euros; --------------  
ALUGUER DE EQUIPAMENTOS – Aluguer de plataforma 
elevatória para apoio ao evento pelo período de um mês, cujo 
valor máximo será de dois mil euros, com IVA incluído; ----  
Nesse sentido, torna-se necessário a emissão de parecer 
prévio vinculativo da Câmara Municipal, previsto no número 
dois, do artigo vinte e dois, da Lei número cinquenta e cinco 
– A barra dois mil e dez, de trinta e um de Dezembro.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE – ENVIO DE 
BOLETINS DE CANDIDATURA A SUBSÍDIOS DE ESTUDO: -----  
– ELISABET BARDAKOVA – Foi apresentado o fax número mil e 
duzentos e vinte e dois, datado de doze de Outubro do 
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corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, da aluna Elisabet Bardakova, só agora entregue 
naquela escola. ----------------------------------  
Face ao teor da Informação número trinta e três barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de vinte e quatro 
de Outubro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão B, para a aluna Elisabet Bardakova. -------------  
– MATIAS RODRIGUES BAÇO – Foi apresentado o fax número 
mil e cento e trinta e nove, datado de treze de Outubro do 
corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, do aluno Matias Rodrigues Baço, só agora entregue 
naquela escola. ----------------------------------  
Face ao teor da Informação número trinta barra dois mil e 
onze – RF barra DEASCD, datada de vinte e quatro de 
Outubro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão B, para o aluno Matias Rodrigues Baço. ----------  
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 doze horas e trinta minutos, mandando que, de 
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tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


