
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 06/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  13 de março de 2012 
Inicio:  15.30 horas   
Encerramento:  18.00 horas  
Aprovada em:  27 de março de 2012 
 

   
 
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  
 
Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

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 Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 15.30 horas. 
 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
a Senhora Vereadora Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha, 
não pode estar presente na reunião por motivos profissionais, 
deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE UMA RETROESCAVADORA ----  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA MAN COM A 
MATRÍCULA SETENTA E SEIS – OITENTA E NOVE – ZG ---------  
– HEIDMARIE ERIKA PIMER – PEDIDO DE REANÁLISE DA FATURA DE 
ÁGUA ------------------------------------------  
– ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL DA HABITAÇÃO SITA NA RUA DO 
CENTRO DE SAÚDE – BLOCO A – PRIMEIRO ANDAR – ALJEZUR – 
REGIME DE RENDA APOIADA – PAULA RAMOS ---------------  
– APOIOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E 
ONZE – DOIS MIL E DOZE – BRUNO FREDERICO SANTOS DUARTE E 
MIGUEL ÂNGELO SANTOS DUARTE -----------------------  
– HELGA OTTEN E CHARLOTTE LUISE KOHNKE – ANULAÇÃO DE 
FATURAS DE TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES ---------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
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PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na primeira Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na primeira Modificação às Atividades 
mais Relevantes – AMR e na primeira Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e doze, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DOZE, SOBRE 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS --------------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número um 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes aos meses de 
Janeiro e Fevereiro do corrente ano, cujos documentos ficam 
apensos à presente ata. ----------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– Costin – Construção de armazém – Zona Industrial de 
Feiteirinha – Lote vinte – Rogil – oito de Fevereiro de dois 
mil e doze --------------------------------------  
– René Felix Trippaers – Construção de piscina – Monte das 
Moças – Bordeira – treze de Fevereiro de dois mil e doze --  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e oito de 
Fevereiro 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 doze 
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: ---  
POLIS LITORAL SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício datado 
de vinte e quatro de Fevereiro do corrente ano, enviando 
Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e doze. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número quatro, datado de dois de Março do corrente 
ano, informando da aprovação em sessão realizada no 
passado dia vinte e sete de fevereiro, da fixação do valor 
dos ossários do Cemitério de Aljezur. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cinco, datado de dois de Março do corrente 
ano, informando da aprovação em sessão realizada no 
passado dia vinte e sete de fevereiro, da primeira Revisão ao 
Orçamento para o ano de dois mil e doze. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número três, datado de dois de Março do corrente ano, 
informando da aprovação em sessão realizada no passado dia 
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vinte e sete de fevereiro, da delegação de competências para 
as Juntas de Freguesia. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de dois de março do corrente ano, 
remetendo cópia do email enviado pela Associação de 
Guitarras do Algarve, solicitando um pedido de apoio 
financeiro, no valor global de vinte mil euros, para fazer face 
à contrapartida nacional do projeto aprovado no Programa 
PRODER. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações prestadas na reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia vinte e nove de 
fevereiro. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
EVA – TRANSPORTES, SA: – Foi apresentado o oficio número 
duzentos e setenta e oito, datado de dezasseis de Fevereiro 
do corrente ano, informando que, no âmbito do Protocolo 
celebrado com vista à manutenção do Serviço de Transporte 
Público Rodoviário de Passageiros, entre Aljezur e 
Carrapateira, a comparticipação mensal a atribuir por parte do 
Município de Aljezur foi atualizada em quatro porcento e, 
passará a ser no montante de seiscentos e setenta e sete 
euros e setenta e dois cêntimos, acrescido de IVA, com 
efeitos a um de Fevereiro. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o valor 
de atualização proposto. ----------------------------  
DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número dezanove – 
GDR, datado de quinze de Fevereiro do corrente ano, 
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enviando informação acerca da candidatura à Medida três 
ponto sete do PRODER – Centros Educativos do Algarve. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 
trinta e nove, datado de vinte e seis de Janeiro do corrente 
ano, informando do valor do Tarifário de Resíduos Sólidos 
Urbanos, para os anos de dois mil e doze, dois mil e treze 
e dois mil e catorze. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUVENTUDE SOCIAL-DEMOCRATA: – Foi apresentada a carta 
datada de vinte de Fevereiro do corrente ano, enviando a 
posição da JSD sobre a Reforma da Administração Local – 
Contributos. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e dois de Fevereiro do 
corrente ano, enviando documentação acerca das comunicações 
eletrónicas – Taxa Municipal de Direitos de Passagem. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cinquenta e seis, datado de vinte e oito de Fevereiro 
do corrente ano, enviando Relatório de Atividades e Contas de 
dois mil e onze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM OITOCENTOS E 
SESSENTA METROS QUADRADOS, A DESTACAR DO ARTIGO 
MATRICIAL NÚMERO DUZENTOS E QUINZE, SECÇÃO AR – 
ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
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AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM OITOCENTOS E SESSENTA 
METROS QUADRADOS, A DESTACAR DO ARTIGO MATRICIAL NÚMERO 
DUZENTOS E QUINZE, SECÇÃO AR – ALJEZUR ---------------  
Um – Atendendo à necessidade imediata da ampliação do 
Cemitério de Aljezur; ------------------------------  
Dois - Atendendo ao facto que a ampliação só pode ocorrer 
a tardoz do Cemitério, facto que colide com a atual 
localização do depósito de abastecimento de água; --------  
Três – Porque se torna necessária a construção de novo 
depósito de água em cota superior. -------------------  
Proponho: --------------------------------------  
A aquisição da parcela de terreno, a destacar do artigo 
matricial número duzentos e quinze, da Seção AR, Aljezur, 
com a área de oitocentos e sessenta metros quadrados, pelo 
valor proposto no relatório de avaliação anexo, que se cifra 
em três mil quatrocentos e quarenta euros, como valor 
presumível de transmissão.” -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO CINCO – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE SEMI-
REBOQUE CISTERNA – ATA DE ARREMATAÇÃO: – A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar 
a Ata de Arrematação, referente à alienação em hasta pública 
de um semi-reboque cisterna, o qual foi arrematado pelo 
Senhor Mário Francisco Silvestre Piedade, pela importância de 
cem euros. -------------------------------------  
PONTO SEIS – PROPOSTA DE PROTOCOLO NO ÂMBITO DO 
PROJETO MONIT – MONITORIZAÇÃO DE RADIAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da minuta de 
Protocolo a estabelecer com o Instituto de Telecomunicações, 
no âmbito do projeto Monit – Monitorização de Radiação 
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Eletromagnética em comunicações móveis, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricados, ficam apensos à presente 
ata. -------------------------------------------  
PONTO SETE – VENDA EM HASTA PÚBLICA DE PRÉDIOS 
URBANOS EM ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
VENDA EM HASTA PÚBLICA DE PRÉDIOS URBANOS EM ALJEZUR ----  
Nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a alínea 
f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento e 
sessenta e nove, de dezoito de Setembro, proponho que: ---  
UM – Se proceda à alienação em hasta pública dos prédios 
urbanos abaixo indicados, sitos em Aljezur, freguesia e 
concelho de Aljezur: -------------------------------  
– Localização – Rua do Nascer do Sol – Aljezur, com a 
área de cinquenta e seis metros quadrados, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo mil novecentos e quatro -------  
Base de Licitação – vinte e seis mil e quinhentos euros ----  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Rua do Nascer do Sol – Aljezur, com a 
área de cinquenta e seis metros quadrados, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo mil novecentos e cinco --------  
Base de Licitação – vinte e seis mil e quinhentos euros ----  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Rua das Parreiras número trinta e nova - 
Aljezur, com a área de sessenta e cinco metros quadrados, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil duzentos e 
quatro -----------------------------------------  
Base de Licitação – cinquenta mil euros ----------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Rua da Boavista, número quinze – Aljezur, 
com a área de cento e onze metros quadrados, inscrito na 
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matriz predial urbana sob o artigo mil setecentos e setenta e 
sete -------------------------------------------  
Base de Licitação – cento e dois mil euros -------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Rua da Boavista, número dezanove – Aljezur, 
com a área de cinquenta e seis metros quadrados, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo mil setecentos e setenta e 
nove ------------------------------------------  
Base de Licitação – oitenta e cinco mil euros ------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Beco da Rua Costa do Castelo, número um 
– Aljezur, com a área de vinte e dois metros quadrados, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo setenta e dois -  
Base de Licitação – vinte e cinco mil euros -------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
DOIS – O uso a dar aos referidos prédios fica condicionado a 
fins comerciais ou habitacional; -----------------------  
TRÊS – O edital da hasta pública deve ser publicado em dois 
jornais de expansão nacional e com uma antecedência mínima 
de quinze dias seguidos do ato da Hasta Pública; --------  
QUATRO – No prazo de quarenta e oito horas após a hasta 
pública, deverá ser pago dez por cento do valor licitado, a 
título de sinal; -----------------------------------  
CINCO – Após a homologação da hasta pública, a escritura 
dever-se-á realizar num prazo de sessenta dias seguidos; --  
SEIS – Se não for depositado dentro do prazo, o valor devido 
a título de sinal, ou a escritura não se vier a realizar no 
prazo devido, por razões imputadas ao licitador, caduca a 
atribuição do prédio, assim como, será perdida a favor do 
Município, eventuais importâncias entregues a título de sinal; -  
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SETE – Os atos públicos de venda realizar-se-ão no Edifício 
dos Paços do Município no dia dezasseis de abril de dois mil 
e doze, pelas onze horas.” -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS: APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO E PROPOSTA: 
– Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: ------------------  
“PROPOSTA ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL -----------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ---------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Considerando ainda que foram prestados apoios urgentes não 
previstos no protocolo; -----------------------------  
Proponho: --------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativos aos 
meses de Janeiro e Fevereiro de dois mil e doze, em anexo;  
Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de duzentos e trinta e sete euros e 
setenta e oito cêntimos, relativa aos meses em causa, para 
os apoios previstos em protocolo; ---------------------  
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Que seja aprovada a atribuição de um subsídio no valor de 
cento e cinco euros à Conferência Santa Teresinha do Menino 
Jesus, referente aos apoios prestados e não previstos no 
Protocolo.” --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – MARIA DO 
NASCIMENTO SILVA – PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE 
PROCESSO: – Foi apresentado o requerimento em que Maria 
do Nascimento Silva, vem solicitar a reapreciação do seu 
processo, no âmbito do Apoio à melhoria das Condições de 
Habitação de Munícipes Carenciados. -------------------  
Após reapreciação do processo em causa, no âmbito do 
respetivo relatório e do teor constante na Informação número 
oitenta e cinco barra dois mil e onze, do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de dois mil e 
quinhentos euros para aquisição de material e de dois mil 
euros para mão de obra. ---------------------------  
PONTO TRÊS – APOIOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e cinco, datado 
de vinte e quatro de Fevereiro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, do 
aluno Jeovani Luís Cavaco Monteiro. -------------------  
Face ao teor da Informação número catorze barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de cinco de março, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão B, para o 
aluno Jeovani Luís Cavaco Monteiro. -------------------  
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Foi igualmente apresentada a carta datada de vinte e nove de 
Fevereiro do corrente ano, em que Natércia de Oliveira 
Gonçalves, na qualidade de encarregada de educação do 
aluno Tiago Miguel Oliveira Gonçalves, vem solicitar a 
alteração do escalão do seu educando, por se encontrar 
desempregada há mais de três meses. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
o aluno Tiago Miguel Oliveira Gonçalves.----------------  
 

IV – Educação  
 

PONTO UM – PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E ONZE 
– DOIS MIL E DOZE – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA ------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E ONZE 
– DOIS MIL E DOZE, AOS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIRO 
CICLOS DO ENSINO BÁSICO --------------------------  
O Prémio de Mérito Escolar é uma iniciativa do Município de 
Aljezur, que desde o ano letivo de dois mil e quatro – dois 
mil e cinco pretende ser o reconhecimento da autarquia pelos 
resultados escolares dos alunos, que em cada ano escolar 
mais se distinguem. -------------------------------  
Aquilo que mais desejamos é que o futuro de todos os 
nossos jovens se construa também através de mais e melhor 
qualificação e, muito particularmente aos que hoje já revelam 
qualidades e competências escolares acima da média. Porque 
sabemos que uma escolaridade mais longa acarreta também 
mais investimento para as famílias, consideramos que através 
do Prémio de Mérito Escolar poderemos de alguma forma, 
apoiar os alunos e as famílias nesse investimento, que tanto 
poderá ser aplicado desde já, como constituir um apoio ao 
prosseguimento de estudos. --------------------------  
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Assim proponho: ----------------------------------  
Um – Que o Prémio de Mérito Escolar dois mil e onze – 
dois mil e doze seja a atribuição de uma quantia pecuniária, 
no valor de quinhentos euros, a cada aluno premiado; -----  
Dois – Que o prémio de mérito escolar seja atribuído aos 
dois melhores alunos (as) dos quinto, sexto, sétimo, oitavo 
e nono anos de escolaridade, que obtiverem a melhor média 
anual (média ponderada dos três períodos escolares) no ano 
letivo em curso, devendo observar-se os seguintes critérios, 
em caso de empate: ------------------------------  
a) Melhor percurso escolar ao longo do ciclo em que se 
encontra; ---------------------------------------  
b) Melhores resultados obtidos no terceiro período do ano 
letivo presente; -----------------------------------  
c) Melhor resultado obtido em outras atividades culturais e 
desportivas; -------------------------------------  
d) Envolvimento em atividades ou iniciativas de caráter social, 
cultural ou desportivo, existentes na comunidade local. ------  
Três – Fiquem excluídos os alunos que estando nas condições 
referidas no ponto dois reprovem em alguma disciplina.” ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 
dezanove, datado de seis de Março do corrente ano, 
solicitando um apoio financeiro destinado a apoiar a aquisição 
dos manuais inerentes ao desenvolvimento do Programa 
Atlante, num total de cem manuais pelo preço unitário de um 
euro e vinte cêntimos. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o apoio 
financeiros solicitado, no montante de cento e vinte euros, ---  
 

V – Habitação e Urbanização 
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PONTO UM – MARIA HELENA VENTURA COSTA – ATUALIZAÇÃO 
DA RENDA MENSAL DA HABITAÇÃO SITA NA RUA 
MONSENHOR MANUEL FRANCISCO PARDAL, FRAÇÃO B – R/C 
– IGREJA NOVA – REGIME DE RENDA APOIADA: – Face ao 
teor constante na Informação número trinta e seis, datada de 
dois de Março do corrente ano, da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à atualização de renda mensal (Regime de renda 
apoiada) da moradia arrendada à Senhora Maria Helena 
Ventura Costa, sita na Rua Monsenhor Manuel Francisco 
Pardal, Fração B – R/C direito, em Aljezur e manter o valor 
da mesma em vinte e cinco euros, para o ano dois mil e 
doze, com efeitos a um de abril do corrente ano. --------  
PONTO DOIS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA RENDA DA CASA 
DE CANTONEIROS C CINQUENTA E SETE – ROGIL: – Face 
ao teor constante na Informação número trinta e oito, datada 
de cinco de Março do corrente ano, da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à atualização do valor da renda da 
Casa de Cantoneiros – C cinquenta e sete, sita em Rogil, 
subarrendada à Senhora Adosinda Isabel Gonçalves, que no 
ano em curso será no montante de cento e dois euros e 
oitenta cêntimos. ----------------------------------  
PONTO TRÊS – LOTEAMENTO ROGIL SUL – ALVARÁ NÚMERO 
DOIS BARRA DOIS MIL E CINCO – MOVILOP – IMOBILIÁRIA E 
CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS 
DE URBANIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS: – Face ao teor constante na Informação número 
dezassete barra dois mil e doze, do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à Homologação do Auto de Receção 
Definitiva e ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
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Movilop – Imobiliária e construção Civil, Lda, referente 
empreitada de execução das obras de urbanização do 
Loteamento Rogil Sul, a que corresponde o Alvará número 
dois barra dois mil e cinco, através de garantia bancária no 
valor de vinte mil e vinte e três euros e trinta e seis 
cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, não havendo 
reforço de garantia em dinheiro. ----------------------  
 

VI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VALE DA 
TELHA – SECTOR D – ANTÓNIO JOSÉ RAMOS, UNIPESSOAL, 
LDA. – RECEÇÃO DEFINITIVA DA OBRA – LIBERTAÇÃO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS: – Face ao teor constante na 
Informação número dezoito barra dois mil e doze, do Diretor 
do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à Homologação do Auto 
de Receção Definitiva e ao cancelamento da caução prestada 
pela empresa António José Ramos – Unipessoal, Lda, 
referente empreitada de Pavimentação de arruamentos em Vale 
da Telha – Sector D – Aljezur, através da garantia autónoma 
no valor de seis mil cento e trinta e sete euros e trinta e 
um cêntimos, emitida pela LISGARANTE – Sociedade de 
Garantia Mútua, S.A e, pela garantia no valor de mil 
quatrocentos e cinquenta e sete euros e trinta e seis 
cêntimos, emitida pela COSEC – Companhia de Seguros de 
Crédito, S.A, não havendo reforço de garantia em dinheiro. --  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO A PARCELA 
CONFINANTE – LOTEAMENTO ROGIL NORTE: – Face ao teor 
constante na Informação número vinte barra dois mil e doze – 
FA, da Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, promover a abertura de 
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um acesso entre o lote número um e o lote número dois, na 
zona de utilização coletiva, prevista para espaço verde, afim 
de possibilitar o acesso a um prédio confinante com o 
loteamento, nos termos indicados no número dois da 
informação supra referida. Mais foi deliberado, por 
unanimidade, dar conhecimento ao Senhor Fernando Manuel 
Oliveira Azevedo, morador na Rua Professor Mário Chicó, 
número um – cinco Q, em Lisboa e ao Senhor João Gonçalo 
Silva Ventura, morador na Rua Deniz Jacinto, número vinte e 
nove, Quinta da Várzea – Sobreda, pelo facto de serem 
proprietários confinantes com o espaço a intervir. ----------  
PONTO DOIS – EURICO PORFÍRIO CABRITA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
BACELOS – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de 
onze de maio de dois mil e onze, foi novamente apresentado 
o requerimento em que Eurico Porfírio Cabrita, na qualidade 
de proprietário de um prédio rústico sito em Bacelos, freguesia 
de Bordeira e Municipio de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo oitocentos e oito, da Secção M, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
duzentos e trinta e oito, 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 
uma moradia unifamiliar, sita no local acima identificado. ----  
No âmbito da informação número setenta e cinco barra dois 
mil e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. -  
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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 TRÊS – NUNO MIGUEL DUARTE DENTES CAMPOS – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO EM 
PICÃO DE CIMA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 
em que Nuno Miguel Duarte Dentes Campos, na qualidade de 
promitente comprador de um prédio urbano sito em Picão de 
Cima, freguesia e Municipio de Aljezur, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo dez mil e trinta e quatro, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
oito mil quatrocentos e cinquenta e dois, vem solicitar 
informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito uma 
construção, no local acima identificado. -----------------  
Atendendo ao teor do pedido, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar o teor constante na informação número 
quarenta e três barra dois mil e doze – FR, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
PONTO QUATRO – RICARDO BAETA TAVARES REGAL, TOMÁS 
GASPAR DE ZARATE DE PONTE E ANTÓNIO PEDRO DOS 
SANTOS SIMÕES – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM ESTEVEIRA: – 
Foi apresentado o requerimento em que Ricardo Baeta Tavares 
Regal, Tomás Gaspar de Zarate de Ponte e António Pedro 
dos Santos Simões, na qualidade de interessados na aquisição 
de um prédio rústico, sito em Esteveira, da freguesia de Rogil 
e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo setenta e oito, da Secção G – G um – G dois e, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número oito mil e oitenta, vem solicitar lhe seja emitida 
certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade 
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no prédio supra descrito, uma vez que pretendem efetuar 
escritura de compra e venda sendo três os adquirentes e, 
ficando o mesmo em compropriedade. ------------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em catorze de Fevereiro do corrente ano, o 
qual conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
 

VII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – JOSÉ MANUEL DA SILVA VIEIRA – PEDIDO DE 
COLOCAÇÃO DE SINAL DE ESTACIONAMENTO PARA 
DEFICIENTES – RUA DA IGREJA – ODECEIXE: – Foi 
apresentado o requerimento em que José Manuel da Silva 
Vieira, residente em Odeceixe, vem solicitar a colocação de 
sinal de estacionamento para deficientes, para viatura 
automóvel ligeira, na Rua da Igreja, número cinco, em 
Odeceixe. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE UMA 
RETROESCAVADORA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE UMA RETROESCAVADORA ------  
Constatando-se a existência nesta autarquia da retroescavadora 
de marca JCB, lança extensível, modelo U sessenta e sete 
trinta e oito quarenta e oito, com graves problemas mecânicos 
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derivados da intensiva utilização ao longo dos anos, e que 
uma vez que se torna demasiado dispendiosa qualquer 
intervenção na referida máquina, propõe-se que a mesma seja 
alienada em hasta pública, nas seguintes condições: -------  
Um – Preço base de licitação: dois mil e quinhentos euros; -  
Dois – Lanços mínimos: não inferiores a cento e cinquenta 
euros; -----------------------------------------  
Três – Local do ato público: Sala de Sessões do Edifício da 
Câmara Municipal.  -------------------------------  
Quatro - Após a comunicação de adjudicação deverá ser 
efetuado o pagamento no valor da alienação num prazo 
máximo de cinco dias. --------------------------- 
Cinco - O prazo máximo para o levantamento da viatura será 
de oito dias após o prazo supra indicado.--------------- 
Seis – Caso não seja pago, dentro do prazo, o valor da 
adjudicação, ou levantamento da viatura, caducará a respetiva 
adjudicação, considerando-se perdido a favor do Município 
qualquer valor pago.-------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA 
VIATURA MAN COM A MATRÍCULA SETENTA E SEIS – 
OITENTA E NOVE – ZG: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
Considerando que se torna necessário a aquisição dos serviços 
em epígrafe, com o preço base de seis mil euros, mais IVA, 
conforme informação anexa, deverá ser iniciado o procedimento 
de ajuste direto previsto na alínea a), do número um, do 
artigo vinte, do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e 
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nove de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e 
setenta e oito barra dois mil e nove, de dois de Outubro, 
conjugado com o artigo cento e doze, e número um, do 
artigo cento e treze do mesmo diploma legal, com vista à 
“Prestação de serviços de reparação da viatura MAN com a 
matrícula setenta e seis – oitenta e nove – ZG, convidando a 
apresentar proposta a Hydraplan - Manutenção e comércio de 
veículos, SA. ------------------------------------  
Mais se informa que a presente prestação se trata de trabalho 
não subordinado e face à especificidade dos serviços a serem 
executados, os mesmos não podem ser executados com 
recursos próprios ou pessoal em SME devendo ser executados 
na oficina representante da marca, bem como para a mesma 
existe cabimento orçamental. -------------------------  
Relativamente à redução remuneratória prevista no número um, 
do artigo vinte e seis, da Lei número sessenta e quatro-B 
barra dois mil e onze, de trinta de Dezembro, deverá a 
mesma ser aplicada se devida. -----------------------  
Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão 
do parecer prévio vinculativo previsto no número quatro, do 
artigo vinte e seis, da Lei número sessenta e quatro-B barra 
dois mil e onze, de trinta de Dezembro.” ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 
vinculativo favorável à aquisição de serviços de reparação da 
viatura MAN com a matrícula setenta e seis – oitenta e nove 
– ZG. -----------------------------------------  
PONTO TRÊS – HEIDMARIE ERIKA PIMER: – Foi apresentado o 
requerimento datado de cinco de março de dois mil e doze 
em que Heidmarie Erika Pimer, vem solicitar a reanálise da 
fatura de água referente ao processamento do passado mês 
de Janeiro, no montante de dois mil trezentos e setenta e 
quatro euros e treze cêntimos, por ter ocorrido uma rotura no 
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sistema de distribuição de água da sua moradia sita em 
Urbanização Arrifamar, Lote seis – Aljezur. --------------  
Face ao teor constante na Informação número quarenta e 
quatro barra AL, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de treze de Março de dois mil e doze, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da 
requerente e recalcular a fatura número nove mil duzentos e 
sessenta e oito, referente ao mês de Janeiro do corrente ano, 
de acordo com o previsto no número cinco, do artigo 
sessenta e quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do 
Municipio de Aljezur e restituir a importância total de dois mil 
e trinta e três euros e cinquenta e seis cêntimos, 
correspondendo o valor de mil oitocentos e vinte e sete euros 
e trinta e sete cêntimos, a água, noventa e seis euros e 
cinquenta e quatro cêntimos, a resíduos sólidos variável e 
cento e nove euros e sessenta e cinco cêntimos, a IVA.- --  
PONTO QUATRO – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL DA 
HABITAÇÃO SITA NA RUA DO CENTRO DE SAÚDE – BLOCO A 
– PRIMEIRO ANDAR – ALJEZUR – REGIME DE RENDA 
APOIADA – PAULA RAMOS: – Tendo por base a Informação 
número trinta e três, datada de vinte e três de Fevereiro do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
atualização de renda mensal (Regime de renda apoiada) da 
moradia sita na Rua do Centro de Saúde, Bloco A, primeiro 
andar – Igreja Nova, propriedade desta Autarquia e arrendada 
à Senhora Paula Cristina da Costa Correia Ramos que, não 
tendo sido feita prova cabal dos rendimentos, e fixar o valor 
da renda mensal para o ano de dois mil e doze, em 
quinhentos e cinquenta e oito euros e onze cêntimos, 
correspondente ao preço técnico do fogo, com efeitos a um 
de Abril próximo. ---------------------------------  
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PONTO CINCO – APOIOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LETIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e nove, datado 
de vinte e oito de Fevereiro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, dos alunos Bruno 
Frederico Santos Duarte e Miguel Ângelo Santos Duarte. ----  
Face ao teor da Informação número quinze barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de seis de março, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
os alunos Bruno Frederico Santos Duarte e Miguel Ângelo 
Santos Duarte. -----------------------------------  
PONTO SEIS – HELGA OTTEN E CHARLOTTE LUISE KOHNKE – 
ANULAÇÃO DE FATURAS DE TRABALHO POR CONTA DE 
PARTICULARES: – Face ao teor constante na informação 
número quarenta e cinco, datada de treze de Março do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
anulação da fatura número noventa e dois barra dois mil e 
doze, no valor de novecentos e onze euros e oitenta e 
quatro cêntimos, emitida em nome de Helga Otten e, da 
fatura número noventa e cinco barra dois mil e doze, no 
valor de trezentos e quarenta e quatro euros e dez cêntimos, 
emitida em nome de Charlotte Luise Kohnke. ------------  
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 
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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 Presidente foi encerrada a 
reunião, eram dezassete horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  
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