
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 09/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  24 de abril de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.30 horas  
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A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– MARIA CELINA CORREIA FERNANDES LEAL – ENCERRAMENTO DE 
TROÇO DE CAMINHO – VALE DAS TORRES – ODECEIXE ---------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GIP – GABINETE 
DE INSERÇÃO PROFISSIONAL ---------------------------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – ESPECIALIDADES ---  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO WEBSITE E 

SERVIÇOS RELACIONADOS – “7 MARAVILHAS – PRAIAS” --------  
 

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 quarta Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na segunda Modificação às 
Atividades mais Relevantes – AMR e na quarta Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e doze. ----------------  
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INFORMAÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E DOZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ---------------------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número dois 
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. -------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
DEZ DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de dez de Abril de dois mil e doze. ------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
Decreto-Lei número oitenta e seis barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número setenta e um, Série I, de dez de 
abril, da Presidência do Conselho de Ministros, que altera o 
Decreto-Lei número sessenta e cinco barra noventa e sete, 
de trinta e um de março, que regula a instalação e o 
funcionamento dos recintos com diversões aquáticas. --------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
três de Abril de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO: – Foram apresentados os 
Documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão do 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.71&iddip=20120691
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.71&iddip=20120691
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.71&iddip=20120691
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19970920
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19970920
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ano de dois mil e onze do Município de Aljezur, a fim de 
serem aprovados pela Câmara Municipal e submetidos à 
apreciação da Assembleia Municipal, conforme determina a 
alínea e), do número dois do artigo sexagésimo quarto, 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. --------------   
Depois de analisados os respetivos documentos, os quais 
estão elaborados em conformidade com o POCAL, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos de 
Prestações de Contas e Relatório de Gestão do ano de dois 
mil e onze, da Câmara Municipal de Aljezur, os quais serão 
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, 
quando tal for solicitado e submeter os mesmos à apreciação 
da Assembleia Municipal de Aljezur. -------------------  
A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal, de acordo com o estipulado no ponto 
dois ponto sete ponto três do POCAL que, a aplicação do 
Resultado Liquido do Exercício, cujo valor é de quinhentos e 
quarenta e oito mil novecentos e trinta e um euros e doze 
cêntimos, seja feito da seguinte forma: -----------------   
– Reforço do Património (conta cinquenta e um), até ao 
valor de sete milhões cento e sessenta e quatro mil 
quatrocentos e cinquenta e três euros e oitenta e dois 
cêntimos, representando assim vinte porcento do valor do ativo 
líquido, o mesmo não deverá ser reforçado atendendo a que 
já apresenta um valor superior ao mencionado (oito milhões 
quarenta e três mil cento e vinte e nove euros e noventa e 
sete cêntimos) devido a regularizações ao Património 
constante no inventário inicial.  --------------------      
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– Constituição de Reservas Legais, (conta quinhentos e 
setenta e um) no valor de vinte e sete mil quatrocentos e 
quarenta e seis euros e cinquenta e seis cêntimos. --------  
– A parte restante, com o saldo no valor de quinhentos e 
vinte e um mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e 
cinquenta e seis cêntimos, permanecerá em resultados 
transitados. --------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
número cento e quarenta e três, datado de vinte de janeiro 
do corrente ano, solicitando apoio para o projeto “Rapsódia 
Algarvia – Para grupos tradicionais e orquestra”. ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ODELOCAL – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
ODECEIXE & COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o ofício 
número três, datado de treze de abril do corrente ano, 
procedendo à apresentação da associação. ---------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e trinta e quatro, 
datado de nove de abril do corrente ano, enviando cópia da 
deliberação do Conselho Diretivo da ANMP acerca da Opção 
gestionária. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de três de abril do corrente ano, 
enviando nota de imprensa sob o título “AMAL preocupada 
com paragem das obras de requalificação da EN cento e vinte 
e cinco”. ---------------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número oitenta e nove, datado de quatro 
de abril do corrente ano, solicitando a atribuição de apoio 
logístico e financeiro, destinado a apoiar a organização das 
festas em honra da Rainha Santa Isabel, que decorrerão nos 
dias vinte e um e vinte e dois do próximo mês de julho. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
valor de quinhentos euros, condicionado à existência de fundos 
disponíveis. --------------------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO: – Foi apresentado o ofício 
número mil seiscentos e noventa e três, datado de dois de 
abril do corrente ano, enviando cópia de comunicação remetida 
ao Presidente do Conselho Diretivo da ANMP, solicitando a 
convocação de um Encontro Nacional de Autarcas e/ou de 
um Congresso Extraordinário da ANMP. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentada a carta 
datada de nove de abril do corrente ano, enviando o Plano 
de Atividades e Orçamento para dois mil e doze e Relatório 
de Contas de dois mil e onze. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e nove barra 
GS, datado de dois de abril do corrente ano, enviando cópia 
do despacho de arquivamento do Processo Administrativo 
número cinco barra zero oito. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e dois, 
datado de nove de abril do corrente ano, enviando o Relatório 
e Contas referente ao ano de dois mil e onze. -----------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e três, 
datado de dez de Abril do corrente ano, informando que o 
Corpo de Bombeiros da Associação irá manter em atividade 
duas equipas de combate a incêndios (ECIN’s), composta 
por cinco elementos cada e, uma equipa logística de apoio a 
combate (ELAC), composta por dois elementos, no âmbito do 
Programa de Prevenção de Incêndios Florestais – dois mil e 
doze, pelo que solicitam um apoio financeiro diário, no 
montante de cem euros no período de quinze a trinta e um 
de Maio, de cento e quarenta euros durante o período de um 
de Junho a vinte e nove de Julho, de duzentos e quarenta 
euros no período de trinta de Julho a trinta de Setembro, 
onde já está incluído o pagamento da segunda refeição. ----  
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o subsídio conforme se indica: --------  
– Uma equipa de quinze a trinta e um de Maio; ---------  
– Uma equipa de um de Junho a vinte e nove de Julho; ---  
– Duas equipas de trinta de Julho a trinta de Setembro; ----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que no 
período de trinta de Julho a trinta de setembro, o valor do 
subsídio diário será de duzentos euros e, não, de duzentos e 
quarenta euros. ----------------------------------  
FIESA DOIS MIL E DOZE: – Foi apresentado o e-mail datado 
de nove de abril do corrente ano, solicitando o apoio desta 
Autarquia, na realização do Festival Internacional de Escultura 
em Areia – FIESA dois mil e doze. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
GABINETE DO COORDENADOR DO PROGRAMA POLIS: – Foi 
apresentada a carta em que o Senhor Engenheiro José 
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Manuel Reboredo Pinto Leite, ao cessar funções como 
Coordenador do Programa POLIS, vem agradecer toda a 
colaboração prestada. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DO ALGARVE: – Foi apresentada a carta datada de 
dois de abril do corrente ano, enviando um voto de saudação 
e agradecimento ao Município de Aljezur, tal como aprovado 
em reunião da Assembleia Geral daquela Associação, realizada 
no passado dia vinte e sete de março. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e oitenta e três, datado 
de dezoito de maio de dois mil e onze, enviando cópia da 
deliberação tomada em reunião do Conselho Diretivo daquela 
associação, realizada no dia doze de abril do ano transato, 
relativa ao Memorando sobre a cedência de uso de uma 
viatura de primeira intervenção. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Memorando 
sobre a cedência de uso de uma viatura de primeira 
intervenção, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam anexos à presente ata. ----------------  
PONTO CINCO – ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL ---------------------  
Considerando que: --------------------------------  
UM – A estrutura das unidades orgânicas flexíveis do Município 
de Aljezur em vigor contempla uma Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento; --------------  
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DOIS – Não existe lugar criado no mapa de pessoal que 
possibilite a nomeação de um chefe de divisão, para a 
referida divisão; ----------------------------------  
TRÊS – Para maior eficácia e eficiência dos serviços adstritos 
aquela divisão, torna-se necessário dotar a mesma de um 
Chefe de Divisão; ---------------------------------  
Proponho: ---------------------------------------  
A criação de um lugar no Mapa de Pessoal do Município 
para um Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, pelo que submeto à câmara municipal a 
proposta de alteração do mapa de pessoal para dois mil e 
doze, que se junta e consequentemente deverá proceder-se à 
respetiva alteração orçamental, prevendo a dotação do lugar a 
um de Maio de dois mil e doze, de forma a possibilitar, a 
nomeação em regime de substituição, até ao respetivo 
provimento. --------------------------------------  
Considerando que a competência sobre a matéria é da 
Assembleia Municipal, mais proponho que o assunto suba à 
Assembleia municipal para aprovação.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – 
INFORMAÇÃO DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
E PLANEAMENTO: – A Câmara tomou conhecimento do teor 
constante na Informação número dez barra dois mil e doze – 
DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, relativa às obras de ampliação da Escola EBI/JI 
de Aljezur. --------------------------------------  
PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO 
DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte e um de março do corrente ano, em 
que a Associação vem informar que, pelo Senhor Vítor Manuel 
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Duarte Maria, sócio número quarenta e nove e proprietário da 
embarcação “Bom Regresso – SA – seiscentos e quarenta e 
um – L”, residente em Rogil, foi apresentada uma proposta 
para cedência de uma Arrecadação. -------------------  
Face ao teor constante na Informação número doze barra dois 
mil e doze – DDeP, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar à Associação que esta Autarquia não 
vê inconveniente na atribuição de uma Arrecadação ao Senhor 
Vítor Manuel Duarte Maria, sócio número quarenta e nove, 
devendo ser-lhe atribuída a arrecadação número sete. ------  
PONTO OITO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À COMPANHIA DE 
TEATRO DO ALGARVE – PROJETO VAMOS APANHAR O 
TEATRO – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROJETO “VAMOS APANHAR O TEATRO” -------------------  
Em vinte e cinco de Outubro de dois mil e onze foi 
deliberado não subsidiar a Companhia de Teatro do Algarve 
(ACTA) no ano letivo de dois mil e onze – dois mil e 
doze, para desenvolver o projeto Vamos Apanhar o Teatro 
junto dos alunos das escolas do primeiro ciclo do 
Agrupamento de Escolas de Aljezur, dada a não adesão das 
escolas ao referido projeto. --------------------------  
Mais foi deliberado que, não obstante o projeto não se 
realizar junto do público escolar, se iria avaliar com a ACTA 
a possibilidade de vir a aplicar o projeto a outros públicos. --  
Considerando que em dois mil e doze se assinala o Ano 
Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre 
Gerações; ---------------------------------------  
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Considerando que A Companhia de Teatro do Algarve tem 
propostas de atividades a realizar com o público sénior e 
infantil; -----------------------------------------  
PROPONHO: --------------------------------------  
– Que se atribua à ACTA – A Companhia de Teatro do 
Algarve, um subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros 
para a realização de Ateliers Avós e Netos no concelho de 
Aljezur, no total de quatro espetáculos e quatro ateliers, 
desdobrando-se em um espetáculo e um atelier em cada 
freguesia.” --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o subsídio 
solicitado, condicionado à existência de fundos disponíveis. ---  
PONTO NOVE – ATA DA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL 
DE CONDOMÍNIOS DOS BLOCOS A, B E C DA RUA DAS 
CEIFEIRAS – ALJEZUR: – Foi apresentada a Ata da décima 
terceira Assembleia Geral de Condomínios dos Blocos A, B e 
C da Rua das Ceifeiras – Aljezur, realizada no passado dia 
vinte e três de março. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DEZ – REMOÇÃO DE ÁRVORES NA ESTRADA MUNICIPAL 
DUZENTOS E SESSENTA E OITO – INFORMAÇÃO DO 
COMANDANTE OPERACIONAL MUNICIPAL: – Foi apresentada a 
Informação Interna número dois barra dois mil e doze, do 
Comandante Operacional Municipal, datada de dez de abril do 
corrente ano, relativa à necessidade de remoção de árvores 
na Estrada Municipal duzentos e sessenta e oito, cuja ação 
tem enquadramento no âmbito da defesa da floresta contra 
incêndios. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, diligenciar urgentemente 
no sentido de providenciar o corte/intervenção que leve à 
eliminação e remoção das árvores de grande porte sinalizadas 
pelo Serviço de Proteção Civil. -----------------------  
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PONTO ONZE – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, 
SA – SISTEMA DE ANTENAS E RESPETIVAS CABLAGENS DE 
INTERLIGAÇÃO NO DEPÓSITO DE ÁGUA, SITO NA 
URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – ATUALIZAÇÃO DE RENDA 
MENSAL: – Face ao teor constante na Informação número 
quarenta e dois, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de oito de Março do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à atualização do 
valor da renda mensal a vigorar no ano de dois mil e doze, 
referente ao sistema de antenas e respetivas cablagens de 
interligação no depósito de água, sito na Urbanização do Vale 
da Telha, que passará a ser no valor de seiscentos e 
noventa e quatro euros, com efeitos a um de Maio do 
corrente ano. ------------------------------------  
PONTO DOZE – HERDEIROS DE JOSÉ MANUEL FERNANDES 
DUARTE – PROTOCOLO: – Pelo Senhor Vereador José 
Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO HERDEIROS DE JOSÉ MANUEL FERNANDES DUARTE ---  
No âmbito da defesa, salvaguarda e valorização do património 
histórico do concelho de Aljezur, visto que a família do ilustre, 
detêm em sua posse um espólio de valor cultural, que se 
reveste de extrema importância para o Município de Aljezur. 
Proponho que se aprove a minuta de protocolo tripartido entre 
os herdeiros, a Associação de Defesa do Património de 
Aljezur e a Câmara Municipal.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do 
protocolo a estabelecer entre Herdeiros de José Manuel 
Fernandes Duarte, a Associação de Defesa do Património de 
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Aljezur e a Câmara Municipal de Aljezur, a qual, depois de 
devidamente rubricada, fica apensa à presente ata. --------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MARIA ONDINA PEREIRA DIAS – RENOVAÇÃO DE 
CARTÃO SOCIAL: Foi apresentada a candidatura de renovação 
do Cartão Social do Município de Aljezur, referente à munícipe 
Maria Ondina Pereira Dias, residente em Rua do Vento, 
número dezanove – Aljezur. -------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pelo Setor 
de Saúde e Ação Social, parecer favorável, para renovação 
do referido Cartão Social, a Câmara deliberou por 
unanimidade, renovar o Cartão Social do Município de Aljezur 
da munícipe Maria Ondina Pereira Dias. ----------------  
PONTO DOIS – APOIOS E AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LETIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e noventa e cinco, 
datado de vinte e nove de março do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, do 
aluno David Miguel de Jesus António. ------------------  
Face ao teor da Informação número dezassete barra dois mil 
e doze – RF barra DEASCD, datada de doze de abril, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno David Miguel de Jesus António. ------------------  
 

IV – Águas e Saneamento  
 

PONTO UM – ERNESTO JOSÉ FERREIRA MARTINS: – Foi 
apresentado o requerimento em que Ernesto José Ferreira 
Martins, vem solicitar lhe sejam cobrados os recibos de água 
referentes aos meses de Fevereiro e Março, pela tarifa média 
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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 e um – Sector G – Aljezur. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do 
requerente e recalcular a fatura referente ao consumo de água 
do mês de março do corrente ano, de acordo com o previsto 
no número cinco, do artigo sessenta e quatro, da Tabela de 
Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MARGARIDA MÓNICA BANDEIRA NOVAIS – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL – PEGÕES 
– ODECEIXE: – No seguimento da deliberação da catorze de 
Fevereiro do corrente ano, foi apresentada a exposição de 
Margarida Mónica Bandeira Novais que, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico sito em Pegões – Vale da 
Charruada, freguesia de Odeceixe e Municipio de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dois, da Secção 
V e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número mil e cinquenta 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 viabilidade de levar a efeito 
a construção de um Empreendimento Turístico em Espaço 
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Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número cinquenta barra dois mil e 
doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão da requerente. ----------------------------  
PONTO DOIS – PEDRO MIGUEL NOVAIS – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE TURISMO EM 
ESPAÇO RURAL – MALHADAIS – ODECEIXE: – No seguimento 
da deliberação da catorze de Fevereiro do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Pedro Miguel 
Novais, na qualidade de proprietário de um prédio rústico sito 
Malhadais, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo oito, 
da Secção F, da freguesia de Odeceixe e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil e quarenta e nove, 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 viabilidade de levar a efeito 
a construção de um Empreendimento Turístico, do tipo 
“Parque de Campismo”, no local acima mencionado. -------  
No âmbito da informação número dez barra dois mil e doze – 
FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares 
e do parecer desfavorável do ICNB, constante no ofício 
número mil oitocentos e cinquenta e dois barra dois mil e 
doze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão do requerente. --------------------  
PONTO TRÊS – HEINZ ULRICH ERNST KOHNE – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
AZENHA DO BARRANCÃO – ODECEIXE: – No seguimento da 
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deliberação da catorze de Fevereiro do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Heinz Ulrich 
Ernest Köhne, na qualidade de promitente comprador de um 
prédio misto sito em Azenha do Barrancão, freguesia de 
Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo dezasseis, da Secção V e a parte urbana 
sob o artigo trezentos e cinquenta e nove, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
quatrocentos e vinte e seis vem, nos termos do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com as alterações vigentes, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de uma moradia unifamiliar, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número vinte e sete barra dois mil 
e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
PONTO QUATRO – MICHAEL GEORGE FITHYAN – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM 
VÁRZEA DA VILARINHA OU VILARINHA – BORDEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que João Torres Centeno, em 
representação de Michael George Fithyan, e Pamela Marion 
White, na qualidade de interessados na aquisição de um 
prédio rústico, sito em Várzea da Vilarinha ou Vilarinha, da 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo trinta e sete, da Secção R e, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número mil seiscentos e oitenta e um, vem solicitar lhe seja 
emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, uma vez que 
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pretendem efetuar escritura de compra e venda sendo os dois 
adquirentes e, ficando o mesmo em compropriedade. -------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em dezasseis de abril do corrente ano, o 
qual conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
PONTO CINCO – OLIVIER ANTOINE DOMENJOZ E RAFFAELLA 
D`AMBROSIO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE UM PRÉDIO SITO EM BREJO DA FORCA – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Olivier Antoine 
Domenjoz e Raffaella d`Ambrosio, na qualidade de interessados 
na aquisição de um prédio rústico, sito em Brejo da Forca, 
da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo nove, da Secção BF e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito 
mil quatrocentos e onze, e de um prédio misto sito em Brejo 
da Forca, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo doze, da Secção BF e a 
parte urbana sob o artigo nove mil setecentos e quarenta e 
quatro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número oito mil quatrocentos e dez, vêm solicitar lhe 
seja emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade entre os requerentes, nos prédios supra 
descritos, ficando o mesmo em compropriedade. -----------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em vinte e nove de março do corrente ano, 
o qual conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
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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. --------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. ----------------  
PONTO SEIS – MANUEL SANTOS PATRÍCIO ESTEVES – PEDIDO 
DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE TERRENO 
EM PALMEIRINHA DO PICÃO – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Paula Reis Amarelinho, na qualidade de 
Solicitadora de Manuel Santos Patrício Esteves, residente em 
Praia da Arrifana – Aljezur, proprietário de um prédio urbano 
sito em Palmeirinha do Picão, da freguesia e Município de 
Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos dez 
mil cento e sessenta e quatro e dez mil cento e sessenta e 
cinco e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número quatro mil oitocentos e sessenta e 
nove, com a área total de seiscentos metros quadrados, 
sendo o mesmo composto de dois edifícios de cave, rés-do-
chão e primeiro andar, um destinado a arrecadação, arrumos 
e comércio, com a superfície coberta de cento e vinte e dois 
vírgula zero nove metros quadrados (artigo dez mil cento e 
sessenta e quatro) e, outro, destinado a habitação, com a 
superfície coberta de cento e cinquenta e cinco vírgula oitenta 
e seis metros quadrados (artigo dez mil cento e sessenta e 
cinco), com a área total descoberta de trezentos e vinte e 
dois vírgula zero cinco metros quadrados, 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 total de trezentos metros quadrados, na qual se encontra 
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implementado o prédio urbano destinado a habitação, com a 
superfície coberta de cento e cinquenta e cinco vírgula oitenta 
e seis metros quadrados e descoberta de cento e quarenta e 
quatro vírgula catorze metros quadrados, inscrito na matriz sob 
o artigo dez mil cento e sessenta e cinco. --------------  
Face ao teor constante na informação número sessenta e sete 
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 quatro, do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com a atual 
redação 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 respetivo 
destaque. ---------------------------------------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
PONTO SETE – FIDELINO DA SILVA – PROJETO DE ALTERAÇÃO 
DE UM LOTEAMENTO URBANO – ALVARÁ NÚMERO DOIS 
BARRA NOVENTA E SEIS – LARGO DO POVO – ODECEIXE: – 
Foi apresentado o requerimento em que Fidelino da Silva, 
residente em Odeceixe, na qualidade de titular do Alvará de 
Loteamento número dois barra noventa e seis, emitido em 
cinco de julho de mil novecentos e noventa e seis, vem 
solicitar a aprovação de um projeto de alteração ao referido 
Alvará, no que se refere ao Lote número três, cuja área de 
implantação passará de cento e cinquenta metros quadrados 
para cento e noventa e cinco metros quadrados, a área de 
construção de trezentos metros quadrados passará para 
trezentos e quarenta e cinco metros quadrados e, o número 
de fogos de um para dois, de tipologia T dois. ----------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto. ----------------------------------------  
 

VI – Toponímia 
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE NOME DE RUA: – Foi 
apresentado o ofício número noventa e oito, datado de vinte e 
oito de março do corrente ano, da Junta de Freguesia de 
Rogil, enviando proposta para atribuição de nome de Rua, na 
Freguesia de Rogil. -------------------------------  
Considerando que a proposta apresentada pela Junta de 
Freguesia de Rogil se enquadra e cumpre os termos do 
Regulamento de Toponímia do Município de Aljezur, sendo 
acompanhada por uma curta nota biográfica, a Câmara 
deliberou, por unanimidade e por voto secreto, atribuir o nome 
de “Dr. Armando Alves Nobre Dias Mendes” à rua assinalada 
na planta de localização anexa à presente ata. -----------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – MARIA CELINA CORREIA FERNANDES LEAL – 
ENCERRAMENTO DE TROÇO DE CAMINHO – VALE DAS 
TORRES – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em 
que Maria Celina Correia Fernandes Leal, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico sito em Vale das Torres, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cento e sessenta 
e dois, da Secção P, da freguesia de Odeceixe e Municipio 
de Aljezur, vem solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de proceder ao encerramento de um troço do 
caminho sito no local acima identificado. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não vê 
inconveniente no encerramento do troço do caminho assinalado 
na planta de localização anexa à informação número cinquenta 
e oito barra dois mil e doze – FA, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, porquanto foi cumprido 
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todo o processo legal e administrativo e de tal facto não 
houve qualquer reclamação, bem como não resulta prejuízo 
efetivo para ninguém. ------------------------------  
PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
O GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GIP – GABINETE DE 
INSERÇÃO PROFISSIONAL -----------------------------  
Face ao exposto na informação anexa número dezanove barra 
dois mil e doze – DDEP, de vinte e três de Abril, do Dr. 
Paulo Oliveira torna-se necessário proceder à adjudicação dos 
mesmos serviços que se vinham desenvolvendo, endereçando 
convite à Dra. Sara Duarte (mesma contraparte dos anos 
anteriores), para os meses de dois de Maio de dois mil e 
doze a trinta de Abril de dois mil e treze, pelo que 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 nove de Janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito barra dois mil 
e nove, de dois de Outubro, cujo preço base será de catorze 
mil e quatrocentos euros, que não inclui IVA (mil e duzentos 
euros mensais, mais IVA). --------------------------  
A presente prestação trata-se 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 os mesmos ser executados por 
pessoa habilitada. Para a mesma existe cabimento orçamental.  
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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 favorável 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. --  
Porque a presente despesa configura um compromisso 
plurianual, deve a mesma ser sujeita a autorização prévia da 
Assembleia Municipal.” -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal, no sentido desta autorizar o compromisso financeiro 
de quatro mil e oitocentos euros, no ano de dois mil e treze, 
referente à prestação de serviços especializados para o GIP. -  
PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO 
PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR - 
ESPECIALIDADES: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – ESPECIALIDADE --------------  
Com vista na ampliação da Escola EBI/JI de Aljezur, já foi 
aprovado o projeto de Arquitetura elaborado pelo Arquiteto 
Filipe Almeida da Divisão de Gestão Urbanística e Obras 
Particulares. -------------------------------------  
Nesse sentido, verifica-se agora a necessidade da elaboração 
dos projetos de especialidades, conforme consta da informação 
anexa número vinte e quatro barra dois mil e doze, do 
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Senhor Engenheiro João Carreiro, Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo. ----------------------  
Assim, deverá ser iniciado o procedimento de ajuste direto 
previsto no número quatro, do artigo vinte, do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado 
pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito barra dois 
mil e nove, de dois de Outubro, de acordo com o teor 
constante na referida informação, cujo preço base será de 
doze mil euros, que não inclui IVA e ser convidado a 
empresa António Marques – Arquitetura e Planeamento, Lda. -  
 A presente prestação trata-se 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, 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 favorável 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, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO QUATRO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
À CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO WEBSITE E SERVIÇOS RELACIONADOS – 
“7 MARAVILHAS – PRAIAS”: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
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PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO WEBSITE E SERVIÇOS 
RELACIONADOS – “7 MARAVILHAS – PRAIAS” ---------------  
Com vista à implementação do website e serviços relacionados 
– “7 Maravilhas – Praias”, torna-se necessário proceder à 
adjudicação de vários serviços relacionados, nomeadamente 
programação e implementação do website, aplicação facebook 
& website, registo de domínio e alojamento, traduções e 
fotografias, pelo que 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 
nove de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e 
setenta e oito barra dois mil e nove, de dois de Outubro, 
cujo preço base será de seis mil setecentos e sessenta 
euros, que não inclui IVA e endereçado convite à empresa 
“1000 Olhos – Imagem e Comunicação, Lda.” -----------  
A presente prestação trata-se 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, 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 favorável 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, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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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 Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e trinta minutos, 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. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 
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