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Data:  05 de junho de 2012 
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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 O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
- AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR.  
 

 I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ata da reunião ordinária de vinte e dois de maio de dois mil 
e doze. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número vinte e cinco barra 
dois mil e doze, publicada no D.R. número cem, Série I, de 
vinte e três de maio, da Presidência do Conselho de Ministros 
– Secretária-geral, que que fixa as classes de habilitação 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121003
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121003
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121003
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contidas nos alvarás das empresas de construção, bem como 
os valores máximos de obra que cada uma delas permite 
realizar.-------------------------------- 
DECRETO-LEI número cento e treze barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número cem, Série I, de vinte e três de 
maio, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, que que estabelece o regime de 
identificação, gestão, monitorização e classificação da qualidade 
das águas balneares. ------------------------------  
PORTARIA número cento e setenta e cinco barra dois mil e 
doze, publicada no D.R. número cento e quatro, Série I, de 
vinte e nove de maio, dos Ministérios da Defesa Nacional e 
da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, que procede à designação das praias marítimas e 
das praias de águas fluviais e lacustres qualificadas como 
praias de banhos no ano de dois mil e doze. -----------  
LEI número vinte e dois barra dois mil e doze, publicada no 
D.R. número cento e cinco, Série I, de trinta de maio, da 
Assembleia da República, que aprova o regime jurídico da 
reorganização administrativa territorial autárquica. -----------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número vinte e sete barra dois 
mil e doze, publicada no D.R. número cento e cinco, Série I, 
de trinta de maio, da Presidência do Conselho de Ministros – 
Secretaria-Geral, que fixa as classes de habilitação contidas 
nos alvarás das empresas de construção, bem como os 
valores máximos de obra que cada uma delas permite realizar.  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia quatro 
de junho de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121006
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121006
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.100&iddip=20121006
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.104&iddip=20121032
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.104&iddip=20121032
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.104&iddip=20121032
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121036
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121036
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121036
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121037
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121037
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.105&iddip=20121037
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PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – SERVIÇO DE 
FINANÇAS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
trezentos e sessenta e dois, datado de vinte e cinco de maio 
do corrente ano, enviando informação acerca da avaliação 
geral de prédios urbanos. ---------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de quinze de maio do corrente ano, 
acerca da atribuição de um subsídio, por parte dos Municípios 
às respetivas Associações Humanitárias de Bombeiros, para 
suportar os encargos com o pessoal que integra, em 
permanência, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Florestais. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento.------------------------------
-----------------   
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número catorze, datado de dez de maio do corrente 
ano, informando da aprovação em sessão realizada no 
passado dia vinte e sete de abril, da Prestação de Contas e 
Relatório de Gestão de dois mil e onze. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número quinze, datado de dez de maio do corrente 
ano, informando da aprovação em sessão realizada no 
passado dia vinte e sete de abril, da Alteração ao Quadro de 
Pessoal. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número dezasseis, datado de dez de maio do corrente 
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ano, informando que, em sessão realizada no passado dia 
vinte e sete de abril, foi autorizado o compromisso financeiro 
de quatro mil euros, no ano de dois mil e treze, referente à 
prestação de serviços especializados para GIP – Gabinete de 
Inserção profissional. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o fax datado 
de quinze de maio do corrente ano, enviando informação 
acerca do início da utilização da água proveniente da 
Barragem de Odelouca, pelo Sistema Multimunicipal de 
Abastecimento de Água do Algarve. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o email datado de quinze de maio do 
corrente ano, enviando cópia de comunicado de imprensa 
acerca da Suspensão Imediata da Constituição de Mega-
Agrupamentos. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o email datado de dezoito de maio do 
corrente ano, enviando cópia de comunicado de imprensa 
acerca da Abolição das Portagens na Via do Infante. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO: – 
Foi apresentada a carta datada de treze de maio do corrente 
ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de 
dois mil e quinhentos euros, destinado a apoiar o 
funcionamento daquela Associação. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número um, datado de 
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quinze de maio do corrente ano, enviando informação acerca 
da situação diretiva daquela associação. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número dois, datado de 
quinze de maio do corrente ano, solicitando a atribuição de 
apoio logístico e financeiro, no montante de dois mil euros, 
para fazer face às despesas inerentes à realização de um 
passeio BTT, a realizar no próximo dia três de junho, 
intitulado “Aljezur – Rota das Maravilhas”. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 
financeiro no valor de dois mil euros.------------------
-------------------------------------- 
CNOD – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE 
DEFICIENTES: – Foi apresentado o email datado de vinte e 
três de maio do corrente ano, solicitando a atribuição de uma 
apoio financeiro, destinado a fazer face a despesas inerentes 
à concretização dos eventos que a entidade pretende 
desenvolver durante o ano de dois mil e doze. -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e dois de maio do 
corrente ano, enviando cópia da Moção apresentada pelo 
PCP/CDU intitulada “Contra a extinção de Freguesias – Em 
defesa do Poder Local Democrático”. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”: – Foi apresentado o 
email datado de vinte e nove de maio do corrente ano, 
enviando cópia do Projeto de Resolução entregue na Mesa da 
Assembleia de República sobre o direito humano à água e ao 
saneamento. -------------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – ENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – 
AMLA/CIMAL: – Face ao teor constante na informação número 
vinte e três barra dois mil e doze – DDeP, da Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, solicitar à CIMAL o ponto da 
situação relativamente à edição do atlas da Costa Sudoeste 
nomeadamente:-----------------------------------
-- 
UM:- Saber se a candidatura apresentada ao INALENTEJO já 
foi aprovada;-----  
DOIS: - Comparticipação comunitária aprovada;------------
---------------- 
TRÊS:- Municípios que já pagaram os respetivos encargos;--
---------------- 
QUATRO:- Saber se o valor de nove mil cento e noventa e 
quatro euros e setenta e nove cêntimos se mantem à data.--
----------------------------------  
PONTO SEIS – SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE 
SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA – ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRÉDIOS SITOS EM 
CARRAPATEIRA E VALE DA TELHA: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, comunicar à SIRESP que não se revê no 
ponto cinco da cláusula primeira, por quanto o Aditamento ao 
contrato de arrendamento é celebrado com a SIRESP, 
entidade que deve suportar diretamente a esta autarquia os 
devidos pagamentos mensais. ------------------------  
PONTO SETE – “1000OLHOS – IMAGEM E COMUNICAÇÃO” – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA OBRAS SIMPLES – 
LOJA SITA NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR – ALJEZUR: 
– Foi apresentado o requerimento em João Manuel Mariano 
Guerreiro da Silva, na qualidade de sócio gerente da empresa 
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“1000Olhos – Imagem e Comunicação”, arrendatária de uma 
loja sita no Mercado Municipal de Aljezur, vem nos termos do 
artigo quarto, do Decreto-Lei número duzentos e cinquenta e 
nove barra dois mil e sete, de dezassete de julho, solicitar 
informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a 
realização de pequenas obras e a construção de um estrado 
em madeira, no local acima identificado. ----------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador António Carvalho, autorizar as obras solicitadas de 
acordo com a informação número oitenta e cinco barra dois 
mil e doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares. --------------------------------  
Mais foi deliberado, que as referidas obras decorrerão 
expensas da requerente e não constituirão em circunstância 
alguma direito a qualquer tipo de indeminização.------  
PONTO OITO – REALIZAÇÃO DE ESCRITURA – FIXAÇÃO DO 
VALOR VENAL DO LOTE NOVE, ONDE SE ENCONTRA 
IMPLANTADO O CENTRO DE SAÚDE DE ODECEIXE: – Face ao 
teor constante na informação número cem barra dois mil e 
doze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao prédio onde se 
encontra implantado o Centro de Saúde de Odeceixe, o valor 
venal de trinta e três mil euros, do lote nove. -----------  
PONTO NOVE – REALIZAÇÃO DE ESCRITURA – FIXAÇÃO DO 
VALOR VENAL DO LOTE QUARENTA E QUATRO, ONDE SE 
ENCONTRA IMPLANTADO O CENTRO DE SAÚDE DE ALJEZUR: 
– Face ao teor constante na informação número noventa e 
nove barra dois mil e doze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
atribuir ao prédio onde se encontra implantado o Centro de 
Saúde de Aljezur, o valor venal de catorze mil euros, do lote 
quarenta e quatro. --------------------------------  
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PONTO DEZ – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - RELATÓRIO 
ANUAL ANO DE DOIS MIL E ONZE: – A Câmara tomou 
conhecimento do Relatório Anual da Avaliação de Desempenho, 
referente ao ano de dois mil e onze. ------------------  
PONTO ONZE – SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE, SA – 
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – LEI DOS COMPROMISSOS: 
– – Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE, SA – SUBSCRIÇÃO DE 
CAPITAL SOCIAL – LEI DOS COMPROMISSOS--------------
--------------------------------- 
No âmbito da informação número quatro da Divisão 
Administrativa e Recursos Humanos, atendendo ao que abaixo 
se passa a expandir, proponho:------------ 
Um: - A Sociedade Polis Litoral Sudoeste, constituída em 
vinte dois de Setembro de dois mil e nove através do 
Decreto-Lei número duzentos e quarenta e quatro barra dois 
mil e nove,  integra o Estado Português com uma 
participação no capital social de cinquenta e um por cento, o 
Município de Odemira com uma participação de dezanove 
virgula dois por cento, o Município de Aljezur, com uma 
participação de onze virgula quatro por cento, o Município de 
Vila do Bispo com uma participação de dez virgula quatro por 
cento e o Município de Sines com uma participação de oito 
por cento, do respetivo capital social;-------------------
-DOIS:- De acordo com o artigo sexto daquele Decreto-Lei, 
a participação no capital social do Município de Aljezur, onze 
virgula quatro virgula quatro por cento, corresponde a dois 
milhões duzentos e trinta e quatro mil e quatro centos euros, 
a realizar em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, 
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sendo a primeira realizada no ato de constituição da 
Sociedade;----------------------------- 
TRÊS: - O Município de Aljezur, até à presente data 
constituiu já um milhão cento e dezassete mil e duzentos 
euros do respetivo capital social, correspondente a três 
prestações (único Município com três prestações pagas) e 
que na prática estão neste momento a “vencer juros” no seio 
da Sociedade;--------------------- 
QUATRO: - Em sete de Junho de dois mil e onze a 
Câmara Municipal de Aljezur, deliberou por unanimidade 
aprovar as Cláusulas contratuais constantes na minuta de 
contrato de empréstimo de longo prazo- Capital Social 
Sociedade Polis Litoral Sudoeste com a Caixa de Crédito 
Agrícola Mutuo de São Teotónio, aprovado pela Assembleia 
Municipal de Aljezur a vinte e oito de Fevereiro de dois mil e 
onze (Anexo Um);--------------------------------
-------------------- 
CINCO: - Por solicitação do Tribunal de Contas, constante no 
seu ofício DECOP/UAT.dois barra quinhentos e setenta e seis 
barra dois mil e doze,  de vinte e quatro de Fevereiro de 
dois mil e doze(Anexo Dois), o Município de Aljezur solicitou 
a três de Fevereiro de dois mil e doze o respetivo 
excecionamento ao Secretário de Estado do Orçamento, 
através do seu ofício número setecentos e setenta e três, 
pedido reiterado em um de Julho de dois mil e doze, através 
do ofício número três mil e quinhentos e setenta e quatro 
(Anexo Três);---------- 
SEIS: - Em doze de Setembro de dois mil e onze, os 
presidentes dos Municípios já acima referidos, reuniram com a 
Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
Administração do Território, Professora Doutora Assunção 
Cristas a propósito de outra matéria. No pouco tempo que 
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nos disponibilizou devido à sua apertada agenda, à saída e 
instada a pronunciar-se sobre o Programa Polis Sudoeste 
podemos perceber que todos os Programas Polis, incluindo o 
Polis Litoral Sudoeste, poderiam  ser alvo de avaliações 
rigorosas por parte da Tutela, atendendo à difícil situação 
económica e financeira do país e das Finanças Públicas, que 
subsiste, deixando antever todo e qualquer cenário para a 
Sociedade em causa; 
SETE: - O oficio número oito mil e noventa e três (Anexo 
Quatro), dirigido à Senhora Ministra em vinte e oito de 
Outubro de dois mil e onze, dá já conta do “clima de 
incerteza” e insatisfação do Município de Aljezur, entretanto 
gerado e que se mantém até à presente data uma vez que 
oficialmente os acionistas não dispõem de nenhuma informação 
definitiva quanto a esta matéria;--------------------- 
OITO: - Dados atualizados a um de Junho de dois mil e 
doze relativos à execução do Polis Sudoeste:-------------
------------------------------------ 
Investimento Global:--------------------------------
----------------- 
Previsto – quarenta e seis milhões novecentos e dezassete mil 
quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e três cêntimos.-
---------------------------------- 
Comprometido – seis milhões duzentos e trinta e quatro mil e 
cinquenta euros e sessenta e nove cêntimos (treze virgula 
três por cento).-------------------- 
Realizado – três milhões quatrocentos e oitenta e oito mil 
duzentos e sessenta e sete euros e sessenta e dois cêntimos 
(sete virgula quatro por cento).---- 
Empreitadas e Fiscalizações:--------------------------
---------------- 
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Previsto – trinta e seis milhões trezentos e vinte e seis mil 
quatrocentos e quarenta e dois euros e noventa e oito 
cêntimos.--------------------------------- 
Comprometido – seiscentos e dez mil duzentos e quarenta e 
oito euros e sessenta e nove cêntimos (um virgula sete por 
cento.----------------------------- 
Realizado – quinhentos e treze mil seiscentos e quarenta e 
cinco euros e sessenta e três cêntimos(um virgula quatro por 
cento).----------------------------- 
Pela leitura destes dados facilmente se constata de que entre 
outros, o artigo terceiro do Decreto-Lei número duzentos e 
quarenta e quatro barra dois mil e nove- Duração, terá 
obrigatoriamente de ser alterado, porquanto a Sociedade não 
conseguirá realizar o desiderato a que se propôs ou outro;--
----------------- 
NOVE: - O atual conselho de Administração “vive”, 
inclusivamente uma situação assaz “sui generis”, porquanto 
não está definida a sua nova composição, fruto da saída do 
Vice-Presidente do antigo ICNB (terminada que foi a sua 
comissão de serviço naquele organismo do estado), sendo a 
presidência assegurada interinamente pela ex-presidente da 
ARH Alentejo, Senhora Engenheira Paula Sarmento, atual 
presidente do ICNF, mas que não se manterá no CA do 
Polis Sudoeste;-------- 
DEZ: - Concretizando melhor o ponto quatro, oficialmente 
continuam os acionistas sem saber  se serão eventualmente 
feitos  cortes ou ajustamentos às ações previstas  no Plano 
Estratégico do programa, facto que poderá ditar alterações 
significativas no capital social inicialmente constituído;-------
----------------- 
Face ao que atrás fica exposto, que  nos remete para um 
quadro de perfeita incerteza, seria imprudente, do nosso ponto 
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de vista, e até mesmo irresponsável, que o Município  
 assumisse como compromissos/dividas, as três prestações em 
falta e por isso não o fez no âmbito da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso, que aguarda ainda a 
publicação do respetivo Decreto Regulamentar.------- 
Cabal e oficialmente, logo que esteja resolvido o “futuro” da 
Sociedade, o Município de Aljezur estará disponível para 
acertar Plano de pagamentos para o efeito, renegociar o 
contrato existente ou outra hipótese superiormente decidida, no 
respetivo quadro legal consignado  para o efeito.----------
------------------------  
Da presente proposta/decisão deverá ser dado conhecimento à 
DGAL, IGF, para avaliação da decisão e eventual apreciação, 
bem como ao Conselho de Administração do Polis Litoral 
Sudoeste e respetiva Tutela.”----------------                  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.------------- 
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E 
A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – APOIO À 
VALÊNCIA DE S.A.D DA BORDEIRA – VIGÊNCIA E REVISÃO 
DO CONTRATO: – Face ao teor constante na informação 
número vinte e quatro barra dois mil e doze – DDeP, da 
Divisão de Desenvolvimento Economico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da 
revisão do Protocolo estabelecido com a Santa Casa da 
Misericórdia de Aljezur, no âmbito apoio à valência de Serviço 
de Apoio Domiciliário da Bordeira, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ---  
PONTO DOIS – ELSA LOPES RIBEIRO – PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO: – Foi apresentada a 
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candidatura de renovação do Cartão Social do Município de 
Aljezur, referente à munícipe Elsa Lopes Ribeiro, residente em 
Aljezur. ----------------------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto parecer 
favorável, para renovação do referido Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur atribuído à munícipe Elsa Lopes Ribeiro. -  
 

IV – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – CENTRO DE JARDINAGEM – OÁSIS DO VALE, 
UNIPESSOAL, LDA – ATRIBUIÇÃO DE LOTE NA ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – HOMOLOGAÇÃO DE ACTA DE 
NEGOCIAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, vender 
à empresa Centro de Jardinagem – Oásis do Vale, 
Unipessoal, Lda, representada pelo senhor Wilhelmus 
Hendrinkus Verver, o lote número dezassete – Primeira Fase, 
sito na Zona Industrial da Feiteirinha, em conformidade com 
as condições negociadas entre os representantes da empresa 
e a Comissão de Negociação, vertidas na competente ata de 
negociação, a qual foi homologada pela Câmara Municipal, 
cujos documentos depois de assinados ficam arquivados no 
respetivo processo. --------------------------------  
PONTO DOIS – JEAN JACQUES ROBERT GUINARD – ATRIBUIÇÃO 
DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – 
HOMOLOGAÇÃO DE ACTA DE NEGOCIAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, vender ao senhor Jean Jacques 
Robert Guinard, na qualidade de futuro gerente da empresa a 
constituir, o lote número nove – Primeira Fase, sito na Zona 
Industrial da Feiteirinha, em conformidade com as condições 
negociadas entre o representante da empresa e a Comissão 
de Negociação, vertidas na competente ata de negociação, a 
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qual foi homologada pela Câmara Municipal, cujos documentos 
depois de assinados ficam arquivados no respetivo processo. -  
PONTO TRÊS – REAVALIAÇÃO DE RENDA HABITACIONAL – RUA 
DAS CEIFEIRAS – BLOCO C, PRIMEIRO A – FRAÇÃO NA – 
POR ÓBITO DE MANUEL ANTÓNIO FRANCISCO: – Com base 
na Informação número cento e um barra dois mil e doze, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à atualização do valor da 
renda mensal da moradia sita em Rua das Ceifeiras – Bloco 
C, Primeiro A – Fração NA, e fixar o valor de cinquenta  
euros, com efeitos a um de julho de dois mil e doze. -----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, face ao óbito do senhor 
Manuel António Francisco, alterar o titular do contrato de 
arrendamento para a senhora Cristina Maria da Glória, que 
com ele residia.----------------------------------
------ 
PONTO QUATRO – ATUALIZAÇÃO DE RENDA HABITACIONAL – 
BAIRRO “25 DE ABRIL” – LOTE B TRÊS – FRAÇÃO B – 
CASA NÚMERO SEIS – REGIME DE RENDA APOIADA – MARIA 
MANUELA MOREIRA FRADE: – Com base na Informação 
número cento e três barra dois mil e doze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, proceder à atualização do valor da renda 
mensal da moradia sita no Bairro “25 de Abril” – Lote B 
três – Fração B – Casa número seis, e fixar o valor de 
trezentos e cinquenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos, 
com efeitos a um de agosto de dois mil e doze. ---------  
 

V – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – FÉRIAS DESPORTIVAS – DOIS MIL E DOZE: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
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FÉRIAS DESPORTIVAS DOIS MIL E DOZE ----------------  
À imagem de anos anteriores o Município de Aljezur irá levar 
a cabo mais um programa das «Férias Desportivas», programa 
este que pretende dar uma ocupação ativa e criativa das 
crianças do Concelho, no período de Ferias escolares;------
-  
Considerando o facto que as aulas irão terminar no dia quinze 
de Junho e que as mesmas só serão retomadas em 
Setembro;------------------------------- 
Considerando que grande parte dos Encargados de Educação 
das crianças que frequentam este programa, sentem maior 
dificuldade na organização da ocupação do tempo de férias, 
no período de Julho e Agosto;-----------------------
---- 
Conscientes destas dificuldades, o Município de Aljezur 
propõem-se organizar o programa «Ferias Desportivas» no 
período compreendido entre dois de julho e dez de agosto, 
repartido por três quinzenas:-------------------------
--------- 
 PRIMEIRA QUINZENA – dois a treze de julho-------------
---------------- 

 SEGUNDA QUINZENA – dezasseis a vinte e sete de julho---
---------------- 

 TERCEIRA QUINZENA – trinta de julho a dez de agosto-----
---------------- 

As atividades desenvolvem-se de segunda a sexta-feira, entre 
as nove horas e as treze horas, havendo pelo menos um dia 
por período com horário entre nove horas às dezassete horas. 
Os encargados de educação serão previamente avisados com 
a antecedência mínima de quarenta e oito horas.----------
------------------ 
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PÚBLICO-ALVO: Crianças dos seis aos quinze anos;---------
---------------- 
ATIVIDADES PREVISTAS: Praia, atividades lúdicas, atividades 
desportivas no pavilhão municipal, nas Piscinas Municipais, na 
praia e no campo de futebol municipal, desportos de natureza, 
cinema, ações de sensibilização com BVA e GNR e 
passeios.----------------------------------------
---------------- 
Preço a cobrar por quinzena: vinte e cinco euros por criança, 
o qual inclui: 
– Seguro de acidentes pessoais;----------------------
----------------- 
– Transporte diário desde os locais de recolha no concelho, 
para o Complexo Desportivo Municipal e regresso, bem como 
para os locais das atividades;-------- 
– Material a utilizar nas atividades (não está incluído o valor 
das entradas em recintos de diversão e museus, bem como 
refeições).-----------------------  
Proponho ainda que a inscrição seja gratuita para as crianças 
de famílias abrangidas pelo RSI.”----------------------
--------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PISCINAS MUNICIPAIS – PAGAMENTO DA 
MENSALIDADE DE JUNHO COM DESCONTO DE CINQUENTA 
PORCENTO: – Face ao teor constante na informação número 
um barra dois mil e doze DEACD, da Divisão de Educação, 
Ação Social, Cultura e Desporto, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o pagamento da mensalidade do mês de 
junho com desconto de cinquenta porcento.-- 
 

VI – Obras Municipais 
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PONTO UM – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES 
DE UTILIZAÇÃO PARA ARRECADAÇÕES DE PESCADORES DA 
CARRAPATEIRA E SÍTIO DO FORNO – HUMBERTO PIMENTEL 
ESTEVES & FILHOS, LDA. – RECEÇÃO DEFINITIVA – 
LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: – Face ao teor constante na 
Informação número trinta e três 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 HPE – Humberto Pimentel Esteves e 
Filhos, Lda, referente empreitada de Fornecimento e montagem 
de instalações de utilização para arrecadações de pescadores 
da Carrapateira e Sítio do Forno, através de duas garantias 
bancárias, uma no valor de dois mil oitocentos e trinta e 
cinco euros e sessenta e cinco cêntimos, emitida pela Caixa 
Geral de Depósitos e outra, em dinheiro, no valor de 
quinhentos e trinta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos. --  
PONTO DOIS – CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÕES PARA 
PESCADORES – ARRIFANA – EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES 
& FILHOS, LDA. – RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE 
GARANTIAS: – Face ao teor constante na Informação número 
trinta e quatro 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 HPE – Humberto Pimentel Esteves e Filhos, 
Lda, referente empreitada de Construção de arrecadações para 
pescadores – Arrifana – Execução de instalações elétricas e 
telefónicas, através de uma garantia bancária, no valor de mil 
setecentos e dois euros e sessenta cêntimos, emitida pela 
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Caixa Geral de Depósitos, não havendo reforço de garantia 
em dinheiro. -------------------------------------  
PONTO TRÊS – EXECUÇÃO DA LINHA SUBTERRÂNEA DE MT A 
QUINZE KV, FR QUINZE – OITENTA E SETE – UM – 
CARRAPATEIRA/FORNO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO, PTD 
ALJ CENTO E TRINTA E QUATRO – FORNO – HUMBERTO 
PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – RECEÇÃO DEFINITIVA 
– LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: – Face ao teor constante na 
Informação número trinta e cinco 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 HPE – Humberto Pimentel Esteves e 
Filhos, Lda, referente empreitada de Execução da linha 
subterrânea de MT a quinze KV, FR quinze – oitenta e sete 
– um – Carrapateira/Forno e posto de transformação, PTD 
ALJ cento e trinta e quatro – Forno, através de uma garantia 
bancária, no valor de dez mil cento e quatro euros, emitida 
pela Caixa Geral de Depósitos, não havendo reforço de 
garantia em dinheiro.-------------------------------
-------------------------- 
PONTO QUATRO – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA 
SUBTERRÂNEA DE MT A QUINZE KV SE ALJEZUR – 
ALIMENTAÇÃO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALJEZUR – 
HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – RECEÇÃO 
DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: – Face ao teor 
constante na Informação número trinta e seis 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 HPE – 
Humberto Pimentel Esteves e Filhos, Lda, referente empreitada 
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de Fornecimento e montagem de linha subterrânea de MT a 
quinze KV SE Aljezur – Alimentação às Piscinas Municipais de 
Aljezur, através de uma garantia bancária, no valor de quatro 
mil quatrocentos e dois euros, emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos, não havendo reforço de garantia em dinheiro. ----  

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MARIA JOSÉ PINCARILHO CAMACHO BATISTA DA 
COSTA FREIRE – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E AGRÍCOLA EM MESA DINIZ – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Maria 
José Pincarilho Camacho Batista da Costa Freire, na qualidade 
de Cabeça de Casal na Herança Indivisa de Hélder Pincarilho 
Camacho Batista, proprietário de parte de um prédio rústico 
sito em Mesa Diniz, freguesia e Município de Aljezur, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo duzentos e oitenta e 
um, da Secção AR, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número seis mil quatrocentos e 
noventa e dois, 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 duzentos e cinquenta barra 
dois mil e doze – SB, da Divisão de Gestão Urbanística e 
de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. -  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
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VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – VERDES VICENTINOS, LDA: – Foi apresentado o 
requerimento em que a empresa Verdes Vicentinos, Lda, com 
sede em Sítio João Roupeiro, vem solicitar autorização para 
colocação de redutores de velocidade, junto às instalações da 
empresa, uma vez que os veículos continuam a circular em 
excesso de velocidade. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vice Presidente da Câmara, comunicar ao Gerente da 
Empresa Verdes Vicentinos, Lda, que regista o seu pedido de 
disponibilidade, mas que será a Câmara Municipal a colocar 
os respetivos dissuasores de velocidade.-----------------
-------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
quinhentos e cinquenta e sete, datado de vinte e quatro de 
maio do corrente ano, solicitando a atribuição de apoio 
material e financeiro, destinado a apoiar a realização do 
Arraial Escolar, no dia quinze de Junho na sede do 
Agrupamento. ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, comunicar que atribui uma 
verba no montante de duzentos e cinquenta euros, para a 
contratação da animação musical do arraial, bem como o 
apoio à logística solicitada. --------------------------  
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 
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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, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


