
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 03/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  07 de Fevereiro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  14 de Fevereiro de 2012 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho  
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 maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou 
aberta a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho 
Amarelinho e a Senhora Vereadora Rosa Maria dos Santos 
Cigarra Rocha, não puderam estar presentes na reunião por 
motivos profissionais, deliberou por unanimidade, considerar 
justificadas as suas faltas. ---------------------------  
 

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 sétima Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na vigésima Modificação às 
Actividades mais Relevantes – AMR e nas vigésima primeira e 
vigésima segunda 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 VINTE E QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e quatro de 
Janeiro de dois mil e doze. -------------------------  
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 seis 
de Fevereiro de dois mil e doze, 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: ---  
CONFRARIA DO MEDRONHO OS MONCHIQUEIROS: – Foi 
apresentada a carta datada de seis de Janeiro do corrente 
ano, apresentando convite a esta Autarquia para Confrade de 
Honra naquela Confraria. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o convite feito 
pela Confraria do Medronho Os Monchiqueiros. ------------  
ACRAL: – Foi apresentado o e-mail datado de doze de 
Janeiro do corrente ano, solicitando informação quanto à 
possibilidade de realização de uma Feira de Stock Out, a ter 
lugar de doze a quinze de Julho próximo, no Pavilhão 
Multiusos de Aljezur. -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente o 
Pavilhão Multiusos de Aljezur à ACRAL, para realização do 
referido evento. -----------------------------------  
INSTITUTO DA ÁGUA, I.P: – Foi apresentado o ofício número 
setenta e dois, datado de Dezembro de dois mil e onze, 
procedendo à apresentação de agradecimentos por parte dos 
dirigentes superiores daquele Instituto, ao terminarem as suas 
funções. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  



REUNIÃO DE 07.02.12 

Pág.  3 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número dezanove, datado 
de vinte e quatro de Janeiro do corrente ano, enviando 
documentação referente à eleição da Comissão de Gestão 
daquela Associação, que teve lugar no dia treze do passado 
mês de Janeiro. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
UNIR – ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES MENTAIS, FAMÍLIAS E 
AMIGOS DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
quinhentos e quarenta e oito, datado de dezasseis de Janeiro 
do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, 
destinado à aquisição de material de desgaste. -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
STAL – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL: – Foi apresentado o e-mail datado de dezanove de 
Janeiro do corrente ano, enviando cópia de Petição em 
Defesa do Poder Local no Parlamento. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número quarenta e três, datado de vinte e cinco de Janeiro 
do corrente ano, solicitando um adiantamento do financiamento, 
no âmbito do Protocolo estabelecido com vista à Construção 
da Unidade de Longa Duração e Manutenção de Aljezur. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no 
valor de quarenta mil euros, por adiantamento, no âmbito do 
Protocolo estabelecido em vinte e um de Agosto de dois mil 
e nove, com vista à Construção da Unidade de Longa 
Duração e Manutenção de Aljezur, --------------------  
CERES – CENTRO DE RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: – Foi apresentado o e-mail 
datado de trinta e um de Janeiro do corrente ano, procedendo 
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à apresentação do CERES Projeto Aljezur, solicitando lhes 
seja comunicado o interesse do Municipio de Aljezur no 
referido projeto. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
ESCOLA INTERNACIONAL DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
carta datada de trinta de Janeiro do corrente ano, enviando 
informação e esclarecimentos adicionais relativamente à 
atividade da Escola Internacional de Aljezur, e solicitando a 
esta Autarquia e consequentemente à Direção Regional de 
Agricultura do Algarve a prorrogação da autorização temporária 
de funcionamento da escola, em área de terreno pertencente 
à RAN. ----------------------------------------  
Atendendo que a Câmara Municipal de Aljezur considera de 
interesse municipal o desenvolvimento do projecto da AEIL no 
concelho e, atendendo ainda que existe fundamento nas 
razões apresentadas para o atraso na edificação das 
instalações definitivas da Escola Internacional de Aljezur, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à Direção 
Regional de Agricultura do Algarve a prorrogação do prazo 
para ocupação provisória do terreno onde actualmente se 
encontram as instalações provisórias da Escola Internacional de 
Aljezur, até trinta e um de Dezembro de dois mil e treze. --  
PONTO CINCO – POLIS LITORAL SUDOESTE ALENTEJANO E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o Plano Estratégico de 
Intervenção de Requalificação e Valorização. --------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta do Plano Estratégico de Intervenção de Requalificação 
e Valorização, assim como remeter o mesmo à Assembleia 
Municipal para conhecimento. -------------------------  



REUNIÃO DE 07.02.12 

Pág.  5 

PONTO SEIS – POLIS LITORAL SUDOESTE ALENTEJANO E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o Plano de Actividades 
e Orçamento para dois mil e doze. --------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o 
Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e doze, assim 
como remeter o mesmo à Assembleia Municipal para 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO SETE – RENÉ FELIX TRIPPAERS: – Foi apresentado o 
requerimento em que René Felix Trippaers vem solicitar a 
emissão de parecer quanto à localização para o 
desenvolvimento de atividade pecuária em Vale Monte das 
Moças – Bordeira. --------------------------------  
Com base na informação número dois barra dois mil e doze 
– DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer declarando não haver inconveniente na localização da 
referida exploração, conforme o Plano Director Municipal. ----  
PONTO OITO – VIDAUL DA COSTA MARTINS: – Foi apresentado 
o requerimento em que Vidaul da Costa Martins vem solicitar 
a emissão de parecer quanto à localização para o 
desenvolvimento de atividade pecuária no prédio rústico número 
treze, da Secção Q, sito em Crato – Odeceixe. ----------  
Com base na informação número três barra dois mil e doze – 
DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer declarando não haver inconveniente na localização da 
referida exploração, conforme o Plano Director Municipal. ----  
PONTO NOVE – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A 
AFLOSUL E O MUNICÍPIO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A AFLOSUL E O MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR --------------------------------------  
Foi assinado entre o Município de Aljezur e a AFLOSUL, um 
protocolo no âmbito da proteção á floresta. Contudo, neste 
momento constata-se que a AFLOSUL, não esta a cumprir o 
estipulado no protocolo, passo a referir: -----------------  
- A equipa de sapadores não se encontra completa, visto 
que apenas dispõe de três elementos, não tendo sido 
comunicado nada a Câmara Municipal de Aljezur, conforme 
número dois, da cláusula sexta; ----------------------  
- Não apresentou plano de atividades e relatório de atividades 
da equipa de Sapadores Florestais, conforme estipula a 
cláusula oitava;  ----------------------------------  
Nesse sentido proponho que se comunique á AFLOSUL, a 
intenção de resolver o protocolo, entre as duas entidades, 
procedendo para o efeito conforme cláusula décima.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentada a exposição de Sara Cristina da Silva Francisco, 
na qualidade de encarregada de educação da aluna Beatriz 
Cristina Nascimento Silva, solicitando a reanálise do seu 
processo no âmbito da Acção Social Escolar – Atribuição de 
Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico. ----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número três barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de trinta e um de Janeiro, 
da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à revisão da 
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atribuição do subsídio de estudo e fixar o escalão A, para a 
aluna Beatriz Cristina Nascimento Silva. -----------------  
Foi igualmente apresentado o ofício número trinta e nove, 
datado de vinte e quatro de Janeiro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, da 
aluna Lara Filipa Gregório Matias. ---------------------  
Face ao teor da Informação número quatro barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de seis de Dezembro, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para a 
aluna Lara Filipa Gregório Matias. ---------------------  
PONTO DOIS – DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL – 
TAREFAS A FAVOR DA COMUNIDADE – PROPOSTA DE 
PROTOCOLO: – Foi apresentado o e-mail datado de vinte e 
seis de Janeiro do corrente ano, enviando para aprovação 
proposta de Protocolo a estabelecer com o Município de 
Aljezur, no âmbito da execução de penas e medidas de 
execução na Comunidade, aplicadas a jovens e adultos. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
referido Protocolo, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam apensos à presente ata. ---------------  

IV – Água e Saneamento 
PONTO UM – ANULAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO: – Face ao teor 
constante na Informação número dezassete, datada de trinta 
de Janeiro do corrente ano, da Secção de Expediente Geral, 
relativa ao lapso ocorrido aquando da cobrança do recibo do 
consumo de água em nome do Senhor José Avelino Duarte, 
referente ao mês de Outubro do ano transacto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, anular o processo de execução 
fiscal e respectivo débito referente à fatura número cinco mil 
novecentos e dezasseis, no valor de oito euros e cinquenta e 
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quatro cêntimos, assim como notificar o consumidor António 
Fernando da Glória Felismino para efectuar o pagamento da 
factura em dívida, com o número cinco mil novecentos e 
onze, no valor de nove euros e sessenta e três cêntimos, 
sem quaisquer acréscimos e no prazo de quinze dias. ------  
Deverá igualmente ser devolvido ao Senhor José Avelino 
Duarte a importância de um euro e nove cêntimos. --------  
PONTO DOIS – MARGARETH ANN DUNHAM: – Foi apresentado o 
requerimento em que Margareth Ann Dunham, vem solicitar lhe 
sejam cobrados os recibos de água referentes aos meses de 
Setembro e Outubro, pela tarifa média e fixa de oitenta e 
cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos 
lhe seja aplicado o valor médio pago no ano imediatamente 
anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças do 
Municipio de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no 
sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 
Urbanização do Vale da Telha – Lote cento e quarenta – 
Sector C – Aljezur. -------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número dezassete, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
vinte e três de Janeiro do corrente ano, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, enquadrar o consumo referente à fatura do 
mês de Setembro, no âmbito do consumo de água por rotura, 
conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças do 
Municipio de Aljezur, recalculando assim a referida fatura e 
restituindo à consumidora uma verba no valor de duzentos e 
cinquenta e um euros e nove cêntimos, correspondente a 
consumo de água (duzentos e dezanove euros e noventa e 
três cêntimos), resíduos sólidos variável (dezassete euros e 
noventa e sete cêntimos) e IVA (treze euros e dezanove 
cêntimos). --------------------------------------  
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Relativamente à fatura do mês de Outubro, não tendo a 
consumidora pago voluntariamente a mesma, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, informar a consumidora que o 
processo, nos termos legais, foi remetido para execução fiscal, 
não existindo razões para acolher a solicitação apresentada. --  
 

V – Associativismo  
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 
CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ----------  
A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e 
oito de Agosto de dois mil e sete, regulamentação para 
atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, 
cultural e recreativo do concelho de Aljezur, esta mesma 
proposta foi submetida à apreciação da Assembleia em sessão 
realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete 
entrou em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. -  
Algumas candidaturas ainda apresentaram algumas lacunas na 
instrução do processo, e dados importantes para a sua 
avaliação em sede de comissão de avaliação. ------------  
As candidaturas foram avaliadas segundo os critérios para 
apreciação que estão espelhados no artigo sétimo do referido 
regulamento. Importa salientar que a presente proposta se 
centra exclusivamente nas atividades que foram melhor 
classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao 
apoio financeiro, mas os apoios que o Município de Aljezur irá 
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conceder terão também incidências nos apoios técnicos e 
logísticos, como ficará refletido nas fichas de candidatura. ----  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------   
ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DA CARRAPATEIRA” -------------------  
– Festas de Verão – Subsídio de quinhentos euros, por se 
tratar de duas noites de animação. Mais apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento. --------------  
– Petanca – Subsidio no valor de quinhentos euros para 
apoio à modalidade. -------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE 
ALJEZUR ----------------------------------------   
– Trabalhos arqueológicos – (dois mil e doze) – Cinco mil 
euros. -----------------------------------------  
RECREATIVO FOLCLÓRICO AMADOR DO ROGIL --------------  
– Festival de Folclore (dois mil e doze) – seiscentos euros 
e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE -----------------------  
– Secção de Patinagem – valor total de oito mil euros. ----  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e onze. Apoio logístico em 
deslocações para jogos, pedido a pedido e organizações de 
provas. ----------------------------------------  
– Escalão Traquinas – cinco mil e quinhentos euros. -------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e onze. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido. 
– Escalão Benjamins – cinco mil e quinhentos euros. ------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e onze. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido. 
– Escalão petizes – três mil euros.--------------------  
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A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e onze. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido  
FUTSAL – Iniciados - cinco mil e quinhentos euros. -------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e onze. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido. 
Petanca – Subsidio no valor de quinhentos euros para apoio 
à modalidade. ------------------------------------  
– Secção de Motociclismo – Subsídio no valor de mil e 
quinhentos euros destinado a apoiar a realização da 
Concentração Motard e apoio logístico a ser solicitado aquando 
da realização do evento. ----------------------------  
– Festa de Verão – Subsidio no valor de setecentos e 
cinquenta euros (animação três noites) e apoio logístico a 
ser solicitado aquando da realização do evento. -----------  
TERTULIA – ASSOCIAÇÃO SOCIO CULTURAL DE ALJEZUR -------  
– Feira do Livro – Subsidio no valor de dois mil e 
quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
– Feira de Natal – Subsidio no valor de mil e quinhentos 
euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento. --------------------------------------  
– Arraial - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros 
e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
– Festa multicultural - Subsidio no valor de quinhentos euros 
e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE -------------  
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– “1º de Maio” - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 
euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento. --------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO VALE DA TELHA -------------  
– Petanca – Subsidio no valor de quinhentos euros para 
apoio à modalidade. -------------------------------  
– Festa anual - Subsidio no valor de setecentos e cinquenta 
euros (animação três noites)e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento. ---------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE ---------------------  
BTT - mil euros. ---------------------------------  
– Jogos Tradicionais - Subsidio no valor de cem euros. ----  
– Marchas Passeio - Subsidio no valor de trezentos euros. --  
– Noite de Fados - Subsidio no valor de quinhentos euros e 
apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
– Festas de Agosto - Subsidio no valor de setecentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
– Jogos de salão - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
– Convívio de pesca - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
AMOVATE ---------------------------------------  
– Festa de Portugal - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
– Festa anual - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 
euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento.” -------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO – TÉNIS DE MESA – CLUBE DE 
INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – ACTIVIDADES DE MEIO AQUÁTICO – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VI – Cemitérios 
 

PONTO UM – CEMITÉRIO DE ALJEZUR – OSSÁRIOS – FIXAÇÃO 
DE VALOR: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CEMITÉRIO DE ALJEZUR – OSSÁRIOS – FIXAÇÃO DE VALOR ------  
OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DE ALJEZUR --------------------  
- Atendendo ao estado de degradação dos atuais ossários, 
construídos há mais de vinte anos, que já não tem condições 
de utilização, necessitando de uma grande intervenção; ------  
- Atendendo que a Câmara Municipal, dispõe de cento e oito 
novos ossários; -----------------------------------  
- Atendendo à falta de espaço que temos no cemitério e que 
o espaço ocupado pelo ossários antigos, poderia ser utilizado 
para mais campas ou gavetões; ----------------------  
- Assim sendo proponho, que se promova a transladação dos 
ossários existentes para os novos, mantendo o mesmo 
numero, não acarretado custos para os concessionários dos 
ossários, demolindo de seguida os antigos ossários; --------  
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- Proponho que a taxa prevista na alínea b), número quatro, 
do artigo vinte e dois, da tabela geral de taxas e licenças do 
município – Ocupação de ossários municipais – cada ossada: 
com caráter de perpetuidade – seja alterada para quatrocentos 
euros, conforme estudo económico anexo (informação interna 
referencia zero um barra dois mil e doze – DDeP); -------  
- Proponho ainda, que se revogue a taxa, do artigo vinte e 
dois, número quatro, alínea a) – (ocupação dos ossários 
municipais – cada ossada: por cada período de um ano ou 
fração). ----------------------------------------  
Atendendo que o assunto é competência da Assembleia 
Municipal, deverá o mesmo, em caso de aprovação ser 
remetido à mesma, para deliberação.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS - ALIENAÇÃO 
DA FRAÇÃO X DO BLOCO B – RUA DAS CEIFEIRAS – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de vinte e dois de 
Novembro de dois mil e onze, foi apresentada a exposição de 
Zélia Maria Lourenço Martins que, na qualidade de arrendatária 
do apartamento T três, sito na Rua das Ceifeiras Bloco B, 
Fracção X – Aljezur, propriedade deste Município, vem 
apresentar uma contraproposta para venda do referido imóvel, 
no valor de cinquenta mil euros, por considerar muito elevado 
o valor de oitenta mil e trezentos euros. ----------------  
A Câmara tomou conhecimento da exposição da requerente e 
deliberou, por unanimidade, informar a requerente que pretende 
manter o valor atribuído pela avaliação (oitenta mil e 
trezentos euros) e já deliberado em reunião de vinte e dois 
de Novembro de dois mil e onze. --------------------  
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VIII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA 
MARREIROS BATISTA DE SOUSA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
DESTAQUE – CERCA DA ALCARIA – CARRAPATEIRA – 
BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
PONTO DOIS – MARIA FRANCISCA DA COSTA BATISTA – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – BARRANCO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Paula 
Reis Amarelinho, na qualidade de Solicitadora de Maria 
Francisca da Costa Batista, residente em Rogil, vem requerer 
que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da 
Câmara Municipal sobre o destaque de uma parcela de 
terreno com a área de seis mil metros quadrados, de um 
prédio misto com a área total de trezentos e noventa e nove 
mil e quinhentos metros quadrados, sito em Barranco, da 
freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo noventa e sete, da Secção AH e a parte 
urbana sob o artigo P dez mil duzentos e dezasseis e, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número três mil quatrocentos e sessenta e cinco. ----------  
Face ao teor constante na informação número dezanove barra 
dois mil e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e 
de Obras Particulares e, na qual se conclui que a pretensão 
está conforme o ponto cinco, do artigo sexto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com a actual redacção dada pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
certidão onde conste o parecer favorável ao respectivo 
destaque. ---------------------------------------  
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PONTO TRÊS – SUMMERHEROES, LDA. – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO – 
COLÓNIA DE FÉRIAS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. --------  
 

IX – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – IGREJA NOVA – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA VILA DE ALJEZUR – IGREJA NOVA ---  
Tendo sido identificado um constante incumprimento das regras 
de transito nos acessos do Largo “1º de Maio” para a Rua 
do Centro de saúde e vice-versa. --------------------  
Assim e de forma a ser encontrada uma solução que torne 
fluente o trânsito proponho as seguintes alterações devidamente 
documentadas no mapa anexo.” ----------------------  
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 ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José 
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da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Vice-Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 

 
 
 


