
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 25/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  22 de Novembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.10 horas  
Aprovada em:  6 de Dezembro 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 pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 

 
 

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: ----------------  
– JOAQUIM JORGE FERREIRA ALVES – PAGAMENTO DE ÁGUA EM 
PRESTAÇÕES -------------------------------------  
 

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 na décima quinta e na décima sexta 
Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria. ------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE OITO DE NOVEMBRO 
DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da reunião 
ordinária de oito de Novembro de dois mil e onze. --------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número duzentos e noventa e um barra dois mil e 
onze, publicada no D.R. número duzentos e doze, Série I, de 
quatro de Novembro, do Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, que fixa, para o 
ano de dois mil e doze, os preços da habitação por metro 
quadrado, consoante as zonas do País, para efeitos de 
cálculo da renda condicionada. -----------------------  
PORTARIA número duzentos e noventa e cinco barra dois mil 
e onze, publicada no D.R. número duzentos e dezanove, 
Série I, de quinze de Novembro, dos Ministérios das Finanças 
e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território 
Estabelece os factores de correcção extraordinária das rendas 
para o ano de dois mil e doze. ----------------------  
LEI número cinquenta e cinco barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número duzentos e dezanove, Série I, de 
quinze de Novembro, da Assembleia da República, que 
procede à terceira alteração à Lei, que estabelece o regime 
jurídico do sector empresarial local, e suspende a possibilidade 
de criação de novas empresas.-----------------------  
DECRETO-LEI número cento e sete barra dois mil e onze, 
publicado no D.R. número duzentos e vinte, Série I, de 
dezasseis de Novembro, do Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, que procede à 
quarta alteração ao Decreto-Lei que estabelece o regime do 
exercício da actividade pecuária. ----------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
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um de Novembro 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: ---  
SARA LUÍSA ALMEIDA: – Foi novamente apresentado o e-mail 
datado de três de Outubro do corrente ano, solicitando 
informação quanto à possibilidade de realização de estágio não 
remunerado, na área de Arquitectura Paisagística. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações referentes à reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia sete de 
Novembro. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número setecentos e trinta e sete, datado 
de nove de Novembro do corrente ano, enviando informação 
acerca da RAL – Reforma da Administração Local e 
Orçamento de Estado para dois mil e doze. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número setecentos e quarenta e dois, 
datado de dez de Novembro do corrente ano, enviando cópia 
das deliberações do Conselho Executivo, relativas à 
Globalgarve e Associação de Futebol do Algarve. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número setecentos e vinte e nove, datado 
de nove de Novembro do corrente ano, enviando informação 
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acerca dos Protocolos de Cooperação entre o IPTM e os 
Municípios. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número oito, datado de quatro de 
Novembro do corrente ano, enviando de documentos 
contabilísticos referentes ao ano de dois mil e dez. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentado o ofício 
datado de vinte e oito de Agosto do corrente ano, solicitando 
a atribuição de um subsídio, destinado a apoiar a organização 
das festas da Passagem de Ano. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ---------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PSD: – Foi apresentado o ofício 
datado de oito de Novembro, acusando a recepção da 
comunicação relativa ao Polis Litoral Sudoeste. 
Tomado conhecimento. -----------------------------  
EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SA: – Foi apresentada a 
carta número duzentos e sessenta e quatro, datada de quatro 
de Novembro do corrente ano, enviando informação acerca dos 
serviços prestados pela EDP ao Município de Aljezur. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta, datado de dezasseis de Novembro do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de cinco mil duzentos e noventa e um euros e vinte 
e um cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes à 



REUNIÃO DE 22.11.11 

Pág.  5

execução de trabalhos de remodelação de telhados – casa de 
pescadores no Sítio do Forno, Carrapateira. --------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de dezoito de 
Novembro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para 
a Junta de Freguesia de Bordeira uma verba no montante de 
cinco mil duzentos e noventa e um euros e vinte e um 
cêntimos. ---------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta e um, datado de dezasseis de 
Novembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de onze mil cento e oitenta e quatro 
euros, destinada a fazer face a dificuldades de tesouraria que 
aquela Junta de Freguesia está a atravessar. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Bordeira a verba solicitada, no montante de 
onze mil cento e oitenta e quatro euros. ---------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e setenta e um, datado de onze de 
Novembro do corrente ano, dando conhecimento da 
organização do nono Encontro de Arqueologia do Algarve, que 
teve lugar em Silves, de vinte a vinte e dois de Outubro 
transacto. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e sessenta e três, datado de trinta e um de 
Outubro do corrente ano, dando conhecimento dos resultados 
da Campanha Arqueológica de dois mil e onze, que decorreu 
no Sítio da Barrada. 
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – LEACOCK & Cª. LDA. – CONSTRUÇÃO DE UM 
ESTABELECIMENTO HOTELEIRO DE CINCO ESTRELAS, EM 
VALE DOS POLVOS – ALJEZUR – INTERVENÇÃO DO 
MUNICÍPIO NOS ACESSOS AO EMPREENDIMENTO, BEM COMO 
NAS INFRA-ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA – ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi, verbalmente, feita a 
proposta que a seguir se transcreve:-------------------  
“Como é do conhecimento público, a holding madeirense 
Leacock & Cª. Lda vai investir catorze milhões de euros num 
novo hotel de cinco estrelas em Aljezur – Vale dos Polvos. -  
Em pleno PNSACV, desenvolver-se-á numa Área de 
Intervenção Específica de Carácter Turístico e será uma 
referência no Turismo algarvio e muito particularmente no 
reforço da capacidade hoteleira municipal, através de um 
projecto que respeitará a biodiversidade e os valores naturais 
em presença. ------------------------------------  
No respeito pelas compatibilizações e conversações que 
decorrem desde o anterior mandato, protagonizadas pelo seu 
anterior Presidente, no âmbito da solicitação feita pela 
comunicação que nos foi dirigida, proponho: -------------  
– Comunicar que estamos disponíveis para estabelecer com a 
empresa Leacock & Cª. Lda o Protocolo proposto; --------  
– A elaboração do Protocolo será da responsabilidade do 
promotor turístico; ---------------------------------  
– Relativamente às responsabilidades infra-estruturais, a 
Câmara Municipal de Aljezur compromete-se a melhorar os 
caminhos municipais de acesso, sempre com “carácter 
informal”, sobre a plataforma já existente; ---------------  
– No que respeita à infra-estruturação eléctrica, atendendo ao 
facto de ser do interesse da Autarquia promover o 
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abastecimento de energia eléctrica a alguns munícipes que 
residem naquela “zona”, esta, responsabilizar-se-á pela 
abertura e tapamento da vala indispensável à infra-estruturação 
eléctrica necessária. -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta.-------------------------------------- 
PONTO SEIS – CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS 
EM MÉDIA TENSÃO E BAIXA TENSÃO ESPECIAL (MT E BTE) 
– ABERTURA DE PROCEDIMENTO: – Nos termos e para os 
efeitos previstos no Decreto-Lei número cento e quatro barra 
dois mil e dez, de vinte e nove de Setembro, torna-se 
necessário a abertura de procedimento concursal público, para 
o fornecimento de energia eléctrica (MT-BTE) pelo período 
de um ano, com inicio no ano de dois mil e doze. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conforme se indica: --  
a) Aprovar o programa do procedimento e caderno de 
encargos; ---------------------------------------  
b) Abrir concurso público, nos termos legais, sem publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE); -----  
c) Designar, ao abrigo do número um, do artigo sessenta e 
sete, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de 
vinte e nove de Janeiro, os elementos que integrarão o Júri 
do Procedimento, que conduzirá o mesmo nos termos das 
respectivas competências legais: Vogais efectivos: João Manuel 
Beles Carreiro- Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, que presidirá; Paulo Oliveira-Técnico Superior, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e, 
Margarida Correia-Técnica Superior; Vogais Suplentes: Hélder 
Ferreira-Técnico Superior e Cátia Lucas-Assistente Técnica; --  
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d) Delegar no júri a competência necessária para a prestação 
de esclarecimentos sobre as peças do procedimento e a 
prorrogação do prazo de entrega das propostas. ----------  
Considerando que os encargos com o presente concurso não 
ultrapassam os noventa e nove mil setecentos e cinquenta e 
nove euros e cinquenta e oito cêntimos, não é solicitada 
autorização à Assembleia Municipal. Mais assume a Exma 
Câmara que no projeto de orçamento para o ano de dois mil 
e doze será inscrita a verba para suportar os encargos com o 
concurso em apreço.--------------------------   
PONTO SETE – AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – 
ARTIGO CENTO E DEZASSEIS – SECÇÃO AR – ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 
apresentada a Proposta, que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – ARTIGO MATRICIAL NÚMERO 
CENTO E DEZASSEIS, DA SECÇÃO AR – ALJEZUR ------------  
O Município de Aljezur instalou á uns anos atrás um deposito 
de agua, junto ao Castelo de Aljezur, este terreno em causa, 
além do deposito de agua tem servido de estacionamento ao 
longo dos vários anos, assim como mais recentemente, foi 
instalado uma infra-estrutura para o abastecimento de agua ao 
concelho, construída pelas Aguas do Algarve. Assim sendo 
proponho que se inicie o processo de negociação com os 
proprietários em questão para aquisição do terreno em causa, 
conforme relatório de avaliação e pelo valor de mil e 
seiscentos euros.” --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO OITO – FIXAÇÃO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO 
DO LIVRO DE RECEITAS DE BATATA-DOCE – SEGUNDA 
EDIÇÃO: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
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apresentada a Informação Interna número sessenta e oito barra 
dois mil e onze – DDeP, referente à fixação do preço de 
venda ao público do Livro de Receitas de Batata-Doce de 
Aljezur – segunda edição, que contempla os respectivos custos 
de aquisição, as comunicações e as despesas de lançamento.  
Face ao teor constante na informação acima identificada, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o preço de venda ao 
público do Livro de Receitas de Batata-Doce de Aljezur – 
segunda edição, em dez euros, com IVA incluído. ---------  
PONTO NOVE – NATAL DE DOIS MIL E ONZE – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador Antonio Carvalho foi apresentada a 
Proposta, que a seguir se transcreve: ------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
NATAL DE DOIS MIL E ONZE ---------------------------  
É chegada mais uma época natalícia, época de 
confraternização familiar, que nos leva a reunir as pessoas 
que fazem parte da nossa família, quer a nível particular quer 
a nível profissional. --------------------------------  
- Os momentos que vivemos são austeros, as dificuldades 
acentuam-se, as incertezas são mais que muitas. É por isso 
fundamental e apesar de tudo dar um sinal positivo num 
momento em que se celebra a data mais expressiva de 
valores como a esperança e a fraternidade. -------------  
Sabemos que se exige um tremendo sacrifício a todos nos, 
mas em especial aos funcionários da administração publica 
como forma de garantir a competitividade da nossa economia.  
O município de Aljezur tem-se pautado por uma gestão 
comedida, rigorosa procurando corresponder às expectativas dos 
muitos fornecedores que continuam a querer trabalhar 
connosco. ---------------------------------------  
Assim ainda norteados por estes ideais e cientes das 
dificuldades, conscientes que grande parte dos funcionários e 
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colaboradores desta autarquia não auferirem de vencimentos 
volumosos, parece oportuno manter a oferta de um cabaz de 
natal composto por um bacalhau e uma garrafa azeite. -----  
No entanto e com base no atrás exposto, ao contrario dos 
anos anteriores propõe-se que não seja atribuído nenhum 
valor para prendas dos filhos dos funcionários desta autarquia, 
da mesma forma se propõem à imagem do ano anterior que 
não se realize o almoço de natal e que se continue a não 
adquirir as iluminações de natal nem o fogo de artificio de 
final do ano. ------------------------------------  
Este é sem duvida o momento de repensar valores, 
prioridades e acções, mais do que nunca este é um momento 
solidário, um momento de aproximação à verdadeira essência 
desta quadra festiva.” ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – 
CONFERÊNCIA NOSSA SENHORA D’ALVA: – Foi apresentada a 
carta datada de dez de Novembro do corrente ano, solicitando 
a atribuição de um subsídio, no montante de mil euros, 
destinado a apoiar a aquisição de cabazes de alimentos a 
oferecer no Natal às famílias mais desfavorecidas do Municipio 
de Aljezur. --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de mil euros. ------------------  
PONTO DOIS – 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  ------------------------------------   
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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  --------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: --------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Outubro de dois mil e onze, em anexo; ----------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de setecentos e noventa e oito euros e nove 
cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentada a exposição de Sandra Mara de Araújo Lima 
Pacheco, na qualidade de encarregada de educação dos 
alunos Carolina Lima Pacheco e Rafael Lima Pacheco, 
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 Carolina Lima 
Pacheco e Rafael Lima Pacheco. ---------------------  
Foi igualmente apresentado o ofício número mil e trezentos e 
sessenta e um, datado de oito do Novembro do corrente ano, 
do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
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enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, do 
aluno Catalin Vasile Cotan, só agora entregue naquela escola.  
Face ao teor da Informação número trinta e oito barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de dezassete de 
Novembro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão B, para o aluno Catalin Vasile Cotan. -----------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – OLGA MARIA SANTOS OLIVEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que Olga Maria Santos 
Oliveira, vem solicitar autorização para proceder ao pagamento 
da factura referente ao consumo de água do mês de Outubro, 
no valor de quatrocentos e quarenta e sete euros e trinta 
cêntimos, em três prestações, uma vez que não possui 
recursos financeiros para pagar de uma só vez um valor tão 
elevado. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e 
sessenta e um, datada de catorze de Novembro do corrente 
ano, da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da 
factura referente ao consumo de água do mês de Outubro, no 
valor de quatrocentos e quarenta e sete euros e trinta 
cêntimos, em três prestações, nas seguintes condições: -----  
Um – Primeira prestação, no valor de duzentos euros, a ser 
paga até ao final do mês de Novembro; ---------------  
Segunda prestação, no valor de cento e vinte e três euros e 
sessenta e cinco cêntimos, a ser paga até ao final do mês 
de Dezembro; -----------------------------------  
Terceira prestação, no valor de cento e vinte e três euros e 
sessenta e cinco cêntimos, a ser paga até ao final do mês 
de Janeiro; -------------------------------------  



REUNIÃO DE 22.11.11 

Pág.  13

Dois – A falta de pagamento de qualquer uma das prestações 
no prazo estabelecido, implica o vencimento imediato das 
restantes, assegurando-se a execução da dívida remanescente, 
mediante a extracção da respectiva certidão de dívida. ------  
PONTO DOIS – JOAQUIM AUGUSTO SERÔDIO: – Foi apresentado 
o requerimento em que Joaquim Augusto Serôdio, vem solicitar 
lhe sejam cobrados os recibos de água referentes ao mês de 
Agosto, Setembro e Outubro 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 à sua 
moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, Lote dez, do 
Sector D, Aljezur. --------------------------------  
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 Município de Aljezur, (número cinco, artigo 
sessenta e quatro, conjugado com o número cinco do artigo 
sessenta e seis), recalculando assim a referida factura. ----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, anular o competente 
processo de execução fiscal originado pelo não pagamento da 
factura, anulando consequentemente o débito à tesouraria da 
factura em causa.--------------------------------- 
A factura deverá ser paga no prazo de quinze dias seguidos 
após a sua emissão. ---------------------------- 
Mais foi deliberado, imputar ao consumidor as despesas com 
a reabertura de água e a verificação do contador.--------- 
 

V – Educação 
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PONTO UM – PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOIS MIL E 
ONZE – DOIS MIL E DOZE – INFORMAÇÃO: – A Câmara 
deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de Plano de 
transporte escolar dois mil e onze – dois mil e doze, 
apresentada pela Senhora Vereadora Fátima Neto, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados ficam arquivados 
no respectivo processo. -----------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – CARLA PATRÍCIA GIMENES VARGAS: – Na 
sequência da deliberação de vinte e cinco de Outubro do 
corrente ano, foi apresentado o requerimento em que Carla 
Patrícia Gimenes Vargas, na qualidade de arrendatária de um 
fogo sito na Rua das Ceifeiras – Bloco C – r/c – Direito – 
Fracção AJ – Igreja Nova, em Aljezur, vem solicitar a 
reavaliação do valor da renda mensal do referido fogo, uma 
vez que a sua situação financeira é muito debilitada, devido a 
vários problemas de saúde dos seus filhos. --------------  
Atendendo à situação específica da arrendatária, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, actualizar o valor da renda mensal 
da moradia que se encontra arrendada à Senhora Carla 
Patrícia Gimenes Vargas, cujo valor passará a ser no 
montante de vinte e cinco euros, com efeitos a partir do mês 
de Novembro do corrente ano. -----------------------  
PONTO DOIS – NUNO VARGAS GARCIA: – No seguimento da 
deliberação de onze de Novembro do corrente ano, foi 
apresentado o requerimento em que Nuno Vargas Garcia, na 
qualidade de arrendatário da moradia sita na Rua do Norte, 
número um, em Aljezur, vem solicitar a reavaliação do valor 
da renda mensal do referido fogo, por considerar o mesmo 
bastante excessivo, uma vez que o mesmo se encontra 
bastante degradado e a necessitar de obras. -------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, manter em cinquenta 
euros o valor da renda mensal da moradia que se encontra 
arrendada ao Senhor Nuno Vargas Garcia, cujo valor será 
actualizado assim que a situação seja regularizada. --------  
PONTO TRÊS – ALIENAÇÃO DOS PRÉDIOS – FRACÇÃO X – 
BLOCO B – TIPOLOGIA T TRÊS – RUA DAS CEIFEIRAS – 
ALJEZUR – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima 
Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ALIENAÇÃO DO APARTAMENTO T TRÊS, SITO NA RUA DAS CEIFEIRAS 
BLOCO B FRACÇÃO X – ALJEZUR -----------------------  
Considerando que: --------------------------------  
Pela senhora Zélia Maria Lourenço Martins, arrendatária do 
Apartamento T três, sito na Rua das Ceifeiras Bloco B, 
Fracção X – Aljezur, propriedade deste Município, inscrito na 
matriz sob o Artigo sete mil novecentos e quarenta e cinco, 
foi requerido a compra do referido imóvel; ---------------  
Efectuada a avaliação do prédio em causa, cujo relatório se 
anexa, conclui-se que o valor do mesmo é de oitenta mil e 
trezentos euros; ----------------------------------  
Dado o interesse ora manifestado pela arrendatária na 
aquisição do prédio e dado que o valor das rendas que o 
Município recebe não asseguram as obras de manutenção que 
seguramente, pela degradação natural, que terão de ser 
efectuadas; ----------------------------------- 
Proponho que: -----------------------------------  
– Seja proposta a alienação do referido prédio à arrendatária 
Zélia Maria Lourenço Martins, pela importância de oitenta mil 
e trezentos euros.” --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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PONTO QUATRO – ALIENAÇÃO DE HABITAÇÃO INACABADA SITA 
NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA – LOTE 
CINCO – HASTA PÚBLICA – PROPOSTA: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ALIENAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO INACABADA, SITA NO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA – LOTE NÚMERO CINCO – 
CARRAPATEIRA ------------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
– O Município possui um prédio, para fins habitacionais no 
Loteamento Municipal da Carrapateira, designado por lote 
número cinco; -----------------------------------  
– No respectivo lote, adquirido em trinta e um de Julho de 
dois mil e oito, existe uma moradia unifamiliar inacabada; ---  
– Foi manifestado por algumas pessoas o interesse na 
aquisição do prédio; -------------------------------  
– Para evitar a degradação da construção existente se deve 
concluir a mesma, no mais breve prazo de tempo; --------  
– O Município não tem Recursos Humanos que possibilite a 
breve prazo, concluir a moradia implantada no lote; --------  
– A aquisição do prédio em causa foi efectuada pelo valor 
global de sessenta mil euros; ------------------------  
– O Município, com registos, avaliação e escritura, efectuou 
despesas complementares no valor de seiscentos e quarenta e 
um euros e setenta e cinco cêntimos, não contemplando aqui, 
despesas com pessoal; -----------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
Seja efectuada uma hasta pública, para a alienação do lote e 
moradia unifamiliar inacabada nele implantada, nas seguintes 
condições: --------------------------------------  
Um – Preço base: sessenta e um mil euros; ------------  
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Dois – Lanços mínimos: não inferiores a cinquenta euros; ---  
Três – Local do acto público: Loteamento Municipal da 
Carrapateira – Lote número cinco – Carrapateira; ----------  
Quatro – Dia do acto Público: onze de Janeiro de dois mil e 
doze; ------------------------------------------  
Cinco – Hora do acto público: onze horas; --------------  
Seis – Uso do prédio: habitação; ---------------------  
Sete – A habitação é de tipologia T três, com a área coberta 
de cento e trinta metros quadrados e logradouro com sessenta 
e oito metros quadrados; ---------------------------  
Oito – Prazo de quarenta e oito horas após a licitação deverá 
pagar na tesouraria da Câmara Municipal a importância de dez 
porcentos do valor licitado, a título de sinal; -------------  
Nove – A escritura deverá ser celebrada no prazo de um 
mês após a comunicação da homologação da atribuição do 
prédio; -----------------------------------------  
Dez – Penalizações: -------------------------------  
a) O não pagamento do valor de dez porcento no prazo de 
quarenta e oito horas após a hasta pública, por parte do 
licitador, implica a perda do direito do mesmo sobre a 
aquisição do prédio, caducando a referida hasta pública; ----  
b) A não realização da escritura no prazo estipulado, por 
motivo imputável ao licitador, implica a caducidade da 
atribuição do direito de aquisição, com perda do valor 
entregue, a título de sinal. --------------------------  
Onze – Meio de divulgação da hasta pública: Edital a fixar 
nos lugares públicos do costume.” --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VII – Obras Particulares 
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PONTO UM – JORGE MANUEL DA SILVA CABRITA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
ALMAGE – CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Jorge Manuel da Silva Cabrita, na 
qualidade de proprietário de um prédio rústico, sito em Almage 
– Carrapateira, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
vinte e três, da Secção N, freguesia de Bordeira e Município 
de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil trezentos e quarenta e um, 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 as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, 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 cinquenta e 
quatro barra dois mil e onze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares e do parecer desfavorável 
do ICNB, constante no ofício número vinte mil setecentos e 
cinquenta e nove barra dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar intenção de indeferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao 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 – SPACECON – CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, LDA 
– ALTERAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO EM VALE PALHEIRO – 
ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

VIII – Turismo e Outras Actividades Económicas 
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PONTO UM – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício 
número seiscentos e quarenta e quatro, datado de quatro de 
Novembro do corrente ano, enviando para aprovação propostas 
de minutas de dois Projectos de Cooperação/ Contrato-
Programa sobre a temática do Turismo de Natureza – “Bienal 
de Turismo de Natureza” e “Um Outro Algarve” e de um 
Projecto de Cooperação/ Contrato-Programa sobre a temática 
dos Produtos de Qualidade e Gastronomia – “As Sete 
Maravilhas da Gastronomia” e, informando que o valor da 
comparticipação financeira do Município de Aljezur é de quinze 
mil cento e sessenta e oito euros e oitenta e quatro 
cêntimos. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número setenta e dois 
barra dois mil e onze – DDeP, datada de dois de Novembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas das 
minutas dos três Projectos de Cooperação/Contrato-Programa 
supra mencionados, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados ficam anexos à presente acta. ---------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, transferir uma verba no 
montante de quinze mil cento e sessenta e oito euros e 
oitenta e quatro cêntimos para a Vicentina – Associação para 
o Desenvolvimento do Sudoeste, destinada a fazer face a 
despesas inerentes à elaboração dos projectos supra 
mencionados. ------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – JOAQUIM JORGE FERREIRA ALVES: – Foi 
apresentado o requerimento em que Joaquim Jorge Ferreira 
Alves vem solicitar autorização para proceder ao pagamento da 
factura referente ao consumo de água do mês de Outubro, no 
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valor de mil cento e trinta e quatro euros e quarenta e 
quatro cêntimos, em dez prestações, uma vez que se verificou 
uma rotura no sistema de rega automática, durante a sua 
ausência. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e 
sessenta e seis, datada de vinte e um de Novembro do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e Recursos Humanos, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
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 dez minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Maria 
do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. ---  

     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

O Secretário, 
 

__________________________________ 


