
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 19/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  28 de agosto de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  11 de setembro 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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
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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 10.00 horas. 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
a Senhora Vereadora Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da 
Silva, não pode estar presente na reunião por se encontrar de 
férias deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua 
falta. ------------------------------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– CANDIDATURAS MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO E INSERÇÃO ---  
– MANUEL ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA – PEDIDO DE REANÁLISE DE 
FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA POR ROTURA ---------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na décima e décima primeira 
Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, na oitava e 
nona Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e na 
décima e décima primeira Modificações ao Orçamento para o 
ano dois mil e doze. ------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DOZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
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A Câmara tomou conhecimento da Informação número seis 
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 ao mês de 
julho do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
CATORZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ata da reunião ordinária de catorze de agosto 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 vinte e 
sete de agosto 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: ---  
ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o Relatório de Atividades do Serviço Educativo – 
VATE, referente ao período de dois mil e onze – dois mil e 
doze e, proposta de realização de doze atividades para a 
época de dois mil e doze – dois mil e treze, com o custo 
unitário de duzentos e treze euros e setenta e três cêntimos, 
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perfazendo um montante global de dois mil quinhentos e 
sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, S.A: – Foi apresentado o ofício número dois mil e 
cinquenta e seis, datado de dez de agosto do corrente ano, 
informando da tarifa a aplicar pela ALGAR no ano de dois mil 
e treze, que passará a ser no montante de trinta e quatro 
euros e trinta e três cêntimos/tonelada. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ANPC – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentado o ofício número doze mil e cinquenta e sete, 
datado de trinta e um de maio do corrente ano, enviando 
informação acerca da constituição de Equipas de Intervenção 
Permanente. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de catorze de agosto do corrente 
ano, acerca do Hospital Central do Algarve. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e setenta e sete, datado de sete de agosto do 
corrente ano, enviando sugestões no âmbito da colocação de 
placas indicativas do Circuito Histórico, Cultural e Ambiental de 
Aljezur. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à denominação 
proposta pela Associação de Defesa do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur, de “Circuito Histórico, Cultural e 
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Ambiental de Aljezur”, caso não colida com a candidatura 
apresentada a fundos comunitários. --------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO 
E COSTA VICENTINA, S.A: – Foi apresentado o ofício número 
cento e cinquenta e seis, datado de catorze de agosto do 
corrente ano, enviando Adendas ao Relatório e Contas de dois 
mil e onze. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
três mil trezentos e sessenta e cinco, datado de cinco de 
agosto do corrente ano, enviando informação acerca do PO 
Algarve vinte e um – Reprogramação de dois mil e onze – 
Aumento das taxas de comparticipação. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO DE TURISTAS FREQUENTADORES DA PRAIA DE 
ODECEIXE: – Foi apresentada a carta datada de um de 
agosto do corrente ano, enviando sugestões relativas ao 
funcionamento do comboio que faz o circuito da Praia de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
URSULA ANNA RAY: – Foi apresentada a carta datada de 
nove de agosto do corrente ano, procedendo ao agradecimento 
da proprietária pela eficaz intervenção dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, aquando de um incendio que deflagrou 
junto da sua casa, no passado mês de julho. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL – 
PROPOSTA RETIFICATIVA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de vinte e dois de agosto do corrente ano e 
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exarado na Informação do Senhor Vereador António Carvalho, 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“INFORMAÇÃO  ----------------------------------  
ANIMAÇÃO – COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL VINTE OITO 
E VINTE E NOVE DE AGOSTO (Noite “A” – Multicultural – vinte 
e oito de agosto de dois mil e doze). ----------------  
Na sequência da deliberação tomada na reunião de catorze de 
agosto de dois mil e doze, sobre o assunto em epígrafe, 
torna-se necessário lançar o competente procedimento 
concursal. ---------------------------------------  
Constata-se que com a contratação do grupo “Kapittal” para 
o dia vinte e nove de agosto, a mesma é suficiente para a 
animação do recinto da festa (EMA), não se justificando 
assim a contratação de mais nenhum grupo de animação para 
o dia vinte e nove. -------------------------------  
Verifica-se contudo que para o dia vinte e oito de agosto, 
Noite “A” – Multicultural é necessário afetar mais verba para 
suportar os encargos previstos. -----------------------  
Assim, proponho que a verba que estava afeta ao feriado 
municipal (três mil euros) seja afeta ao evento Noite “A” 
Multicultural acrescida de três euros, para que assim se possa 
lançar o procedimento de “Ajuste Direto – Prestação de 
Serviços – Animação para a Terceira Edição da Noite “A” – 
vinte e oito de agosto de dois mil e doze” com o valor base 
de seis mil e cem euros (sete mil quinhentos e três 
euros).” ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MARIA MANUELA MOREIRA FRADE: – No 
seguimento da deliberação de cinco de junho do corrente ano, 
foi apresentado o requerimento em que Maria Manuela Moreira 
Frade, na qualidade de arrendatária da moradia sita no Bairro 
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“25 de Abril” – Lote B três – Fração B – Casa número 
seis, vem comunicar a sua desistência do referido contrato de 
arrendamento e solicitando que a referida moradia seja 
atribuída à sua filha. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a desistência da 
moradia sita no Bairro “25 de Abril” – Lote B três – Fração 
B – Casa número seis e estabelecer o prazo até trinta e um 
de agosto, para entrega da respetiva chave. -------------  
PONTO DOIS – ANDREIA FILIPA DE JESUS FERNANDES – AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – ANO LETIVO 
DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E TREZE – REVISÃO: – Foi 
apresentada a exposição de Andreia Filipa de Jesus 
Fernandes, na qualidade de encarregada de educação do 
aluno André Alexandre Fernandes Couto, solicitando a reanálise 
do seu processo no âmbito da Ação Social Escolar – 
Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: – Foi apresentado o ofício número oitocentos e 
quarenta e seis, do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando Boletins de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, dos alunos João Gonçalves e Raul 
Mutescu. ---------------------------------------  
Face ao teor da Informação número vinte e sete barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de vinte de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os subsídios de 
estudo a atribuir aos referidos alunos, conforme se indica: ---  
– João Gonçalves – escalão B -----------------------  
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– Raul Mutescu – escalão A ------------------------  
PONTO QUATRO – PAULO JORGE VENTURA DA LUZ – AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – ANO LETIVO 
DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E TREZE – REVISÃO: – Foi 
apresentada a exposição de Paulo Jorge Ventura da Luz na 
qualidade de encarregado de educação do aluno André Filipe 
Galvão Luz, solicitando a reanálise do seu processo no âmbito 
da Ação Social Escolar – Atribuição de Apoios aos alunos do 
Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico. -----------   
Face ao teor da Informação número vinte e seis barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de vinte de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno André 
Filipe Galvão Luz no escalão A. ----------------------   
PONTO CINCO – MARTA FILIPA MARTINS BENEDITO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – INÊS CLÁUDIA FERREIRA MARTINS RODRIGUES – 
ERRO NO CARREGAMENTO DO FICHEIRO DA AUTORIZAÇÃO 
DE DÉBITO EM CONTA: – Face ao teor constante na 
Informação número cento e sessenta e cinco, datada de 
dezassete de agosto do corrente ano, da Secção de 
Expediente Geral, relativa ao lapso ocorrido aquando da 
cobrança do recibo do consumo de água em nome de Inês 
Cláudia Ferreira Martins Rodrigues, referente ao mês de junho 
do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, anular 
o débito referente à fatura número trinta e dois mil novecentos 
e quarenta, no valor de sete euros e vinte e três cêntimos, 
assim como notificar a referida consumidora para efetuar o 
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pagamento da fatura em dívida, sem quaisquer acréscimos e 
no prazo de quinze dias. ---------------------------  
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. ----------------  
 

V – Cemitérios 
 

PONTO UM – MARIA DO CARMO DA SILVA FIGUEIRA – DOAÇÃO 
DE UM TERRENO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALJEZUR 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM JAZIGO: – Face ao teor 
constante na Informação número cento e sessenta e quatro – 
PA, datada de dezasseis de agosto do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, anuir as razões da requerente e 
autorizar a transmissão da concessão de um terreno sito 
Cemitério Municipal de Aljezur, a Paulo Alexandre Lucas 
Afonso Condado e sua mulher, Tânia Catarina Jesus Silva 
Condado, mediante o pagamento das taxas previstas na 
Tabela de Taxas em vigor no Município. ----------------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
 

VI – Educação 
 

PONTO UM – COMPARTICIPAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO 
SECUNDÁRIO NA AQUISIÇÃO DE MENSALIDADES PARA 
UTILIZAÇÃO DE CARREIRAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS 
PARA O ANO LETIVO DE DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: – Foi apresentada a Informação número cinco barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de vinte de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
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“INFORMAÇÃO --------------------------------------  
O Decreto-Lei número duzentos e noventa e nove barra 
oitenta e quatro, de cinco de Setembro que regula a 
transferência para os municípios do continente das novas 
competências em matéria de organização, financiamento e 
controle de funcionamento dos transportes escolares, define no 
ponto quatro, do artigo terceiro que “O transporte dos 
estudantes do ensino secundário deverá ser comparticipado 
pelos interessados nos termos a definir em portaria conjunta 
dos Ministérios da Administração Interna e da Educação, 
ouvida a Associação Nacional dos Municípios Portugueses”. 
Refere ainda o ponto três, do artigo décimo terceiro do 
mesmo Decreto-Lei, que “O preço dos bilhetes de assinatura 
para estudantes terá a redução a fixar em portaria conjunta 
dos Ministérios da Administração Interna, da Educação e do 
Equipamento Social”. ------------------------------  
Já na Portaria número cento e oitenta e um barra oitenta e 
seis, de seis de Maio, são definidos os termos em que 
deverá ser comparticipado pelos interessados o transporte dos 
estudantes do ensino secundário, onde é referido na alínea a) 
“Quando utilizem carreiras públicas, em metade do custo do 
bilhete de assinatura fixado pela portaria que estabeleça as 
tarifas para os serviços de transportes coletivos;”. ---------  
Deverá ser deliberada pelo executivo da Câmara Municipal 
esta comparticipação a abranger os alunos do ensino 
secundário que se deslocam para as Escolas Secundárias de 
Lagos matriculados no décimo, décimo primeiro e décimo 
segundo anos de escolaridade, e que utilizam carreiras 
públicas no ano letivo dois mil e doze – dois mil e treze.” -  
Face à Informação atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comparticipar em cinquenta por cento do valor 
dos títulos de transporte, referentes aos alunos do Ensino 
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Secundário que se deslocam para as Escolas Secundárias de 
Lagos, matriculados nos décimo, décimo primeiro e décimo 
segundo anos de escolaridade, e que utilizam carreiras 
públicas no ano letivo dois mil e doze – dois mil e treze. --  
 

VII – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – JEAN JACQUES ROBERT GUIGNARD – ANULAÇÃO 
DA ATRIBUIÇÃO DO LOTE NÚMERO NOVE E ATRIBUIÇÃO DOS 
LOTES NÚMEROS DOZE E VINTE E CINCO DA Z.I.F – ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VIII – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – CONCESSÃO DO QUIOSQUE MUNICIPAL DO 
ROGIL: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 
QUIOSQUE, POR LICITAÇÃO EM HASTA PÚBLICA ------------  
UM – A Câmara Municipal concessionou, por um período de 
dez anos, com efeitos a um de Outubro de dois mil e dois, 
o quiosque sito em Rogil; --------------------------  
DOIS – Considerando que a concessão termina no próximo dia 
trinta de Setembro; --------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
– Seja aberto procedimento para concessão do direito de 
ocupação e exploração do referido quiosque, por licitação em 
hasta pública, conforme programa de procedimento anexo.” --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – APRECIAÇÃO PÚBLICA DO PROJETO DE 
REGULAMENTO DO MERCADO DO AGRICULTOR: – A Câmara 
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deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

IX – Obras Particulares  
 

PONTO UM – NATIZALDA DE JESUS PIRES DA SILVA – PEDIDO 
DE CERTIDÃO – EXISTÊNCIA DE CAMINHO PÚBLICO – 
CABEÇO DE ÁGUIA – ROGIL: – Foi apresentado o 
requerimento em que Natizalda de Jesus Pires da Silva, na 
qualidade de coproprietária vem solicitar lhe seja emitida 
certidão em como o prédio rústico, sito em Cabeço de Águia 
– Rogil, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e 
sete, da Secção E – E um – E dois, da freguesia de Rogil 
e Município de Aljezur, é atravessado por um caminho público.  
No âmbito da informação do jurista desta Autarquia, Doutor 
Mendes de Morais, datada de vinte e um de agosto do 
corrente ano, exarada na informação número dezoito barra dois 
mil e doze – JD, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
emitir certidão em como o prédio rústico, sito em Cabeço de 
Águia – Rogil, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
trinta e sete, da Secção E – E um – E dois, da freguesia 
de Rogil e Município de Aljezur, é atravessado por um 
caminho público. ----------------------------------  
 
 

X – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – COLOCAÇÃO DE SINAL DE ESTACIONAMENTO 
PROIBIDO – RUA DO HOSPITAL VELHO – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINAL DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO – RUA DO 
HOSPITAL VELHO – ALJEZUR --------------------------  
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Sendo a rua acima mencionada de largura reduzida e ter 
algum movimento. ---------------------------------  
Face a estarem constantemente viaturas estacionadas a 
dificultarem a circulação de trânsito. -------------------  
Proponho: --------------------------------------  
Seja colocado na referida rua e, indicada em planta anexa, 
um sinal de trânsito com a indicação de ‘Estacionamento 
Proibido’.” --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – CANDIDATURAS MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO 
E INSERÇÃO: – Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CANDIDATURAS MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO E INSERÇÃO ----  
Considerando que as Autarquias no âmbito das suas 
competências sociais, concretamente no domínio da 
empregabilidade são agentes privilegiados para garantir 
respostas mais rápidas e ajustadas à resolução dos problemas 
de emprego e exclusão social, promovendo a inserção e 
reinserção no mercado de trabalho e criando oportunidades à 
população desempregada, para melhorar competências e 
desenvolver novas experiências de trabalho; --------------  
Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas 
destinadas à promoção da inserção e reinserção no mercado 
de trabalho para população desempregada ou que adquiriu 
novas competências; -------------------------------  
Considerando que o Município de Aljezur, sensível e 
consciente das enormes dificuldades que as famílias estão a 
atravessar, não pode deixar de se associar às várias 
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iniciativas que ao nível do poder central têm sido tomadas 
para minimizar tais efeitos, pelo que, tendo já sido atingido o 
número de candidaturas aprovado pela Câmara Municipal de 
Aljezur, em vinte e quatro de janeiro de dois mil e doze, 
proponho que sejam promovidos candidaturas às seguintes 
medidas do IEFP:  -------------------------------  
– Seis candidaturas, para Contratos Emprego Inserção CEI), 
sem prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------  
– Duas candidaturas, para Contratos Emprego Inserção+ 
(CEI+), sem prejuízo dos que ainda se encontram em vigor;  
– Que se promova a alteração orçamental necessária para 
dotar a rubrica respetiva, da verba necessária para o efeito.”  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – MANUEL ANTÓNIO NUNES SEQUEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que Manuel António Nunes 
Sequeira, vem solicitar lhe sejam cobrados os recibos de água 
referentes aos meses de abril, maio e junho, pela tarifa média 
e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que 
nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no 
ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da 
sua moradia, sita em Urbanização Bacelos do Rio – Lote dez 
– Carrapateira. -----------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Coordenador Técnico 
da Secção Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
vinte e um de agosto do corrente ano, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, enquadrar o consumo referente às faturas 
dos meses de abril, maio e junho, no âmbito do consumo de 
água por rotura, conforme previsto na Tabela de Taxas e 
Licenças do Municipio de Aljezur, recalculando assim as 
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referidas faturas e, restituir ao consumidor uma verba no valor 
global de mil e cinquenta e oito euros e vinte e oito 
cêntimos, correspondente a consumo de água (novecentos e 
cinquenta e cinco euros e vinte e um cêntimos), resíduos 
sólidos variável (quarenta e cinco euros e setenta e seis 
cêntimos) e IVA (cinquenta e sete euros e trinta e um 
cêntimos). --------------------------------------  
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 onze horas e cinquenta 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, 
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O Secretário, 
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