
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 09/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  23 de abril de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.20 horas  
Aprovada em:  7 de maio de 2013 
 

   
 
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: -------------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
IMPLEMENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO ZERO E SISTEMA DE INDUSTRIA 
RESPONSÁVEL (SIR)/BALCÃO DO EMPREENDEDOR -----------  
– SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL (SIR) – TAXAS E 
RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ---------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– JOSÉ LUÍS DOS SANTOS NORTE JACINTO – Alterações e 
alteração de uso – Porto das Alfambras – Aljezur – dez de 
abril de dois mil e treze ----------------------------  
– FRANCESCO FASSON & SANTINA PAVANELLO – Construção de 
habitação – Travessa “1º de maio” – Igreja Nova – Aljezur – 
dez de abril de dois mil e treze ----------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E TREZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
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PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 
da Informação número dois barra dois mil e treze – 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 fevereiro do corrente ano, cujos 
documentos ficam arquivados em pasta própria. -----------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de nove de abril de dois mil e treze. --  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número vinte e sete barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número setenta e dois, de doze de abril, da Assembleia 
da República, que estabelece o regime jurídico a que fica 
sujeita a atividade de comércio a retalho não sedentária 
exercida por feirantes e vendedores ambulantes, bem como o 
regime aplicável às feiras e aos recintos onde as mesmas se 
realizam. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
dois de abril de dois mil e treze, 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 
ano de dois mil e doze do Município de Aljezur, a fim de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.72&iddip=20130701
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.72&iddip=20130701
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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 doze, da Câmara Municipal de Aljezur, os quais serão 
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, 
quando tal for solicitado e submeter os mesmos à apreciação 
e votação 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 
quatro mil cento e vinte e quatro euros e noventa e dois 
cêntimos, seja feito da seguinte forma. -----------------  
– Reforço do Património (conta cinquenta e um), até ao 
valor de sete milhões quatrocentos e sessenta e sete mil 
oitocentos e noventa e nove euros e sessenta e cinco 
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 (nove milhões 
quinhentos e dois mil setecentos e seis euros e noventa e 
oito cêntimos) devido a regularizações ao Património constante 
no inventário inicial. -------------------------------  
– Constituição de Reservas Legais, (conta quinhentos e 
setenta e um) no valor de vinte e cinco mil duzentos e seis 
euros e vinte e cinco cêntimos. ----------------------  
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– A parte restante, com o saldo no valor de quatrocentos e 
setenta e oito mil novecentos e dezoito euros e sessenta e 
sete 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: ---  
JULIANA MARIA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA QUEIMA DAS 
FITAS: – Foi apresentado o e-mail datado de nove de abril 
do corrente ano, de Juliana Maria, na qualidade de aluna na 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, solicitando a 
atribuição de um apoio financeiro, destinado a apoiar as 
despesas inerentes à construção de um carro alegórico a 
integrar o Cortejo da Queima das Fitas. ----------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------   
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada circular número quarenta e 
seis barra dois mil e treze/FD, datada de um de abril, 
acerca da proposta de Lei cento e quatro/XII, que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto da 
entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 
transferência de competências do estado para as autarquias 
locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 
jurídico do associativismo autárquico. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado um mapa resumo das quotas em atraso, referente 
aos anos de dois mil e onze a dois mil e treze. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CCDR – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DA REGIÃO DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o e-mail datado de quatro de 
abril do corrente ano, enviando cópia da Nota enviada à 
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Lusa, intitulada “Reação às notícias referentes a posições da 
AHETA sobre o Plano de Ação Regional do Algarve”. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de dois de abril do corrente ano, 
enviando Nota aos Órgãos de Informação acerca de “Falsa 
Caridade”. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de onze de abril do corrente 
ano, enviando cópia da ata número cinco, relativa à reunião 
do Conselho Executivo, que teve lugar no passado dia um da 
abril. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de onze de abril do corrente ano, 
acerca da atribuição de um subsídio às respetivas Associações 
Humanitárias de Bombeiros, no âmbito do Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Florestais – dois mil e treze. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASCAL – ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício datado de dez de abril 
do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio 
destinado a fazer face às dificuldades financeiras que a 
associação atravessa. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte e três de abril do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um apoio extra, no valor de mil 
euros mensais, com efeitos ao mês de maio e até ao final 
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do corrente ano, destinado a fazer face a despesas inerentes 
a dificuldades de tesouraria. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba de 
mil euros mensais, para a Junta de Freguesia de Odeceixe, 
durante o período de maio a setembro inclusive, do corrente 
ano, de forma a fazer face às despesas acrescidas no âmbito 
da contratação de POC`s, limpezas diversas, manutenção de 
espaços verdes e funcionamento do posto de Turismo, 
Biblioteca, Adega, entre outros, todas atribuições e 
competências daquela Junta de Freguesia. ---------------  
CLUBE DE CAÇADORES DE QUELFES: – Foi apresentado o 
e-mail datado de dezoito de abril do corrente ano, solicitando 
a atribuição de um subsídio destinado a apoiar a organização 
do sexto Mini Motocross de Quelfes. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
PONTO CINCO – FULLPOCKET, LDA. – QUIOSQUE MUNICIPAL 
SITO NO LARGO DA LIBERDADE: – Foi apresentada a carta 
datada de dezassete de abril do corrente ano, em que a 
empresa Fullpocket, Lda., na qualidade de arrendatária do 
Quiosque Municipal, sito no Largo da Liberdade, em Aljezur, 
informa da necessidade de serem feitas obras de conservação 
no referido Quiosque, por forma a dar cumprimento às normas 
legais de higiene e segurança e solicita que a verba 
orçamentada para execução das mesmas, no valor de onze 
mil oitocentos e onze euros e sessenta e nove cêntimos, seja 
deduzida mensalmente no valor da respetiva renda, até que 
seja integralmente liquidado o montante investido pela 
arrendatária. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
 

III – Ação Social 
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PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA 
– PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D`ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva, relativos ao mês de 
março de dois mil e treze, em anexo; -----------------  
Que seja transferida para a Conferência da Nossa Senhora 
d`Alva a verba de setecentos e setenta e oito euros e 
setenta e oito cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE 
FARO – RSI – ATIVIDADE SOCIALMENTE ÚTIL: – Foi 
apresentado o fax datado de vinte e cinco de março do 
corrente ano, enviando informação acerca da ASU – Atividade 
Socialmente Útil, por parte dos beneficiários do RSI. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO TRÊS – NORMAS PROTEL – VIDA ATIVA DOIS MIL E 
TREZE: – No âmbito do teor constante na informação número 
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trinta e oito barra dois mil e treze – DDEP/RF datada de 
onze de abril, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder 
à abertura do PROTEL Vida Ativa – dois mil e treze, bem 
como aprovar as normas constantes no documento anexo à 
informação supra identificada, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados ficam apensos à presenta ata. ------  
PONTO QUATRO – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 
CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número sessenta e um, datado de doze de abril do corrente 
ano, solicitando que, ao abrigo do protocolo celebrado com o 
Ministério da Justiça e com o Ministério da Solidariedade e 
Segurança Social, seja realizado um seguro de acidentes 
pessoais para atividade de voluntariado (CPCJ) para Ana 
Paula Duarte da Silva Canelas e Maria da Conceição Martins 
Gonçalves. --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, acionar um seguro de 
acidentes pessoais para atividade de voluntariado (CPCJ), 
para Ana Paula Duarte da Silva Canelas e Maria da 
Conceição Martins Gonçalves, com os seguintes valores: -----  
– Morte e invalidez permanente: setenta e cinco mil euros; --  
– Incapacidade temporária – vinte euros/dia; -------------  
– Despesas de tratamento – quinze mil euros. -----------  
 

IV – Associativismo 
 

PONTO UM – COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – 
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO JUVENTUDE CLUBE 
ALJEZURENSE: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – APOIO AO JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE --------------------------------  
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À imagem dos últimos anos e como vem sendo tradição a 
Câmara Municipal de Aljezur tem marcado esta data histórica 
da nossa democracia, de uma forma singela mas bastante 
ativa, com varias atividades. -------------------------  
Desde alguns anos a esta parte que Câmara Municipal de 
Aljezur iniciou a descentralização das comemorações de tão 
importante data, percorrendo as várias Freguesias do Concelho. 
Neste ano em que se comemora o trigésimo nono aniversário, 
chegaram as festividades à Freguesia de Aljezur. ----------  
Assim e na logica seguida em anos anteriores numa dinâmica 
associativa que procuramos sempre associar a este evento 
criada pelo Juventude Clube Aljezurense, foram acrescentadas 
mais algumas modalidades que irão enriquecer as 
comemorações deste feriado. -------------------------  
Numa perspetiva de otimizar recursos e na dinâmica de uma 
participação ativa do J.C.A. com a criação de condições para 
a prática de modalidades acompanhamento das mesmas e 
apoio. Acresce ainda a organização da refeição conjunta e 
com todos os participantes em todos os torneios e da logística 
necessária bem como da animação. --------------------  
Proponho desta forma que seja aprovada a atribuição de um 
subsídio no valor de dois mil e quinhentos euros, para fazer 
face as despesas de adaptação dos espaços, animação e 
alimentação dos cerca de trezentos e cinquenta participantes 
nas atividades a realizar no decorrer Feriado – “25 de 
Abril”.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
cinco, datado de dezoito de abril do corrente ano, solicitando 
a atribuição de um subsídio no montante de quinhentos euros, 
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bem como o apoio logístico necessário à realização de Arraiais 
dos Santos Populares, a ter lugar nos dias catorze e vinte e 
nove de junho do ano em curso. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO TRÊS – CANDIDATURA DO CORO INTERNACIONAL DE 
ALJEZUR AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 
RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, datado de dezanove de abril 
do corrente ano e exarado na Proposta apresentada pelo 
Senhor Vereador António Carvalho, que a seguir se transcreve:  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 
CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ----------  
A onze de abril, foi entregue uma candidatura a este 
regulamento, pelo Coro Internacional de Aljezur, a comissão 
considerou a candidatura pois é uma entidade promotora 
enquadrável da alínea e), do número um, do artigo dois, do 
Regulamento para atribuição de apoios ao desenvolvimento 
social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de Aljezur.  
Foi pedido transporte para deslocações a vinte e um de abril 
e onze de maio, a comissão deliberou que a primeira 
deslocação não poderá ser enquadrável nos termos do número 
dois e três, do artigo seis, do regulamento supra mencionado, 
por não respeitar a antecedência de trinta dias, o segundo 
transporte a comissão propõe a admissão, assim como, o 
apoio solicitado. ----------------------------------  
Dado que o Coro Internacional de Aljezur tem vindo a 
desenvolver um trabalho de extrema importância na 
comunidade estrangeira a residir no concelho, bem como, na 
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divulgação da cultura do Município de Aljezur, na região, no 
pais e no estrangeiro, proponho: ----------------------  
– CORO INTERNACIONAL DE ALJEZUR – Cedência de um 
autocarro, para as deslocações a Ferragudo no dia vinte e 
um de abril e, a Lagoa, no dia onze de maio de dois mil e 
treze. ------------------------------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
alerte o Coro Internacional de Aljezur que deverá elaborar o 
respetivo relatório da atividade de acordo com o regulamento.”  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 
RELATIVAMENTE AOS NÚMEROS DOIS E TRÊS, DO ARTIGO 
VINTE E CINCO, DO DECRETO-LEI NÚMERO SETENTA E 
CINCO BARRA DOIS MIL E OITO, DE VINTE E DOIS DE ABRIL 
– RECONDUÇÃO E/OU ABERTURA DE CONCURSO – DIRETOR 
DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS: – A Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 
Vereadora Rosa Cigarra, no âmbito dos números dois e três, 
do artigo vinte e cinco, do Decreto-Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e oito, de vinte e dois de abril, a 
recondução da atual Diretora do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur. ----------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – ADOZINDA ISABEL GONÇALVES - ATUALIZAÇÃO 
DA RENDA MENSAL: – No âmbito do teor constante na 
informação número três barra dois mil e treze – DDEP/CD, 
datada de oito de abril, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atualizar o valor da renda mensal para o ano de 
dois mil e treze, de acordo com o contratualmente 
estabelecido, para cento e seis euros e vinte e quatro 
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cêntimos, a vigorar a partir do dia um de junho do corrente 
ano. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – PAULA CRISTINA DA COSTA CORREIA RAMOS – 
ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL: – No âmbito do teor 
constante na informação número três barra dois mil e treze – 
DDEP/CD, datada de oito de abril, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento e considerando que 
o valor da renda fixado para dois mil e doze foi de cinquenta 
euros e, uma vez que não ocorreram desde então alterações 
significativas no rendimento da arrendatária, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manter o mesmo valor da renda 
para dois mil e treze, com efeitos a um de maio do corrente 
ano. ------------------------------------------  
 

VII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – REPARAÇÃO DE MORADIA – ROGIL – HPE – 
HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – 
HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E 
CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor 
constante na informação número cinquenta e cinco barra dois 
mil e treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o 
Auto de Receção Definitiva e proceder ao cancelamento da 
caução prestada pela empresa HPE – Humberto Pimentel 
Esteves & Filhos, Lda, referente à empreitada de reparação 
de moradia em Rogil, através de uma garantia bancária, no 
valor de dois mil novecentos e sessenta e cinco euros e vinte 
e sete cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos. ----  
PONTO DOIS – REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
ELÉTRICAS – RUA DO CEMITÉRIO, EM ODECEIXE E RUA DO 
CENTRO DE SAÚDE, EM ALJEZUR – HPE – HUMBERTO 
PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DE 
AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE 
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GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor constante na informação 
número cinquenta e seis barra dois mil e treze, do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção 
Definitiva e proceder ao cancelamento da caução prestada pela 
empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, 
referente à empreitada de Remodelação das infraestruturas 
elétricas – Rua do Cemitério, em Odeceixe e Rua do Centro 
de Saúde, em Aljezur, através de uma garantia bancária, no 
valor de mil seiscentos e oito euros e quarenta e dois 
cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos. ----------  
PONTO TRÊS – RECONSTRUÇÃO DE MURO – RUA DA BOAVISTA 
– CARRAPATEIRA – HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & 
FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE RECEÇÃO 
DEFINITIVA E CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – 
Face ao teor constante na informação número cinquenta e 
sete barra dois mil e treze, do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva e 
proceder ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
HPE – Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, referente à 
empreitada de reconstrução de muro na Rua da Boavista – 
Carrapateira, através de uma garantia bancária, no valor de 
mil cento e noventa e nove euros e quarenta e oito cêntimos, 
emitida pela Caixa Geral de Depósitos. -----------------  
 

VIII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – JIM KELLERMAN E CLÁUDIA MARTHA JOHANNA 
DUNSELMAN – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
DE UM PRÉDIO SITO EM CRAVEIRA – ALJEZUR – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente, datado de dezasseis de 
abril do corrente ano e exarado no parecer do Jurista desta 
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Autarquia, referente ao requerimento apresentado por Anabela 
Amaro Galvanito, Solicitadora de Jim Kellerman e Cláudia 
Martha Johanna Dunselman que, na qualidade de promitentes 
compradores de um prédio misto sito em Craveira, freguesia e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo quarenta e oito, da Secção AX e a parte urbana sob o 
artigo nove mil e sessenta e seis, vem solicitar lhe seja 
emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, ficando o mesmo na 
proporção de um meio para cada um dos constituintes. -----  
PONTO DOIS – JOSÉ MÁRIO FERREIRA DE SOUSA E MARIA 
EDUARDA FERREIRA NUNES – CAMINHO EM VALES – 
ALJEZUR – RECLAMAÇÃO: – Foi apresentada a reclamação de 
José Mário Ferreira de Sousa e Maria Eduarda Ferreira 
Nunes, proprietários de um lote de terreno destinado a 
construção urbana, sito em Picão, da freguesia e Município de 
Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo sete mil trezentos e 
dezoito e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número três mil e catorze, acerca da abertura 
de um caminho no referido terreno. --------------------  
Face ao teor constante na informação número doze barra dois 
mil e treze – JD, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar 
que não autorizou a abertura do acesso privado em causa, 
não sendo competência deste Município dar indicação superior 
para o encerramento do mesmo. Não obstante, a Câmara 
deliberou de igual forma, avaliar e entender as circunstancias 
em que se efetuou o referido acesso. ------------------  
PONTO TRÊS – FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM TOURIL – 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que 
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Francisco da Silva de Oliveira, na qualidade de proprietário de 
um prédio rústico sito em Touril – Odeceixe, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo cento e cinco, da Secção P, da 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, 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 a nova redação dada com a nova redação 
dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e 
dez, de trinta de março, solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de levar a efeito a construção de um de um 
Posto de Abastecimento de Combustíveis, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e 
quarenta e sete barra dois mil e treze – FR, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir 
a pretensão do requerente. --------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO LICENCIAMENTO 
ZERO E SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL 
(SIR)/BALCÃO DO EMPREENDEDOR: – No âmbito do teor 
constante na Informação da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos – Contratação Pública, datada de vinte e 
dois de abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável à 
contratação de prestação de serviços para implementação do 
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Licenciamento Zero e Sistema de Industria Responsável 
(SIR)/Balcão do Empreendedor. ----------------------  
PONTO DOIS – SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL: – Foi 
apresentado projeto de proposta de taxas a aplicar no âmbito 
do Sistema de Indústria Responsável (SIR), contendo a 
respetiva fundamentação, que teve como base o Relatório do 
grupo de trabalho criado para o efeito na AMAL.- ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do número 
três do artigo oitenta e dois do Decreto-Lei número cento e 
sessenta e nove barra dois mil e doze, de um de agosto, 
remeter o presente assunto para discussão pública, pelo prazo 
de trinta dias.- ----------------------------------  
PONTO TRÊS – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL À EDP – RUA DA 
ESCOLA – IGREJA NOVA:- Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:-----
----------------------------------------------
---- 
“PROPOSTA  ------------------------------------  
AQUISIÇÃO DO IMÓVEL À EDP--------------------------
----------------  
No âmbito da requalificação da iluminação pública e rede de 
distribuição em baixa tensão em curso, considera-se 
imprescindível a deslocação do PT da EDP, instalado junto ao 
Polidesportivo, sito na Igreja Nova.----------- ------
------------ 
Em reuniões tidas com representantes da EDP, os mesmos 
têm demonstrado a devida abertura, sendo contudo, necessário 
adquirir uma cabine para instalação do PT.--------------
---------------------------------------------- 
Considerando que nas atuais instalações desativadas da EDP, 
cedidas em regime de Comodato ao Município, esta instalada 
a sede provisória do Juventude Clube  Aljezurense.--------
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----------------------------------------------
- 
Que com a desativação do referido PT, a EDP está disponível 
para alienar o referido imóvel.------------------------
---------------------------- 
Considera-se ser do interesse municipal, a desativação e 
deslocalização do atual PT da EDP, assim como, a posse do 
imóvel associado ao PT, pelo que se propõe:--  
UM: - Que o Município adquira uma cabine para instalação 
do novo PT;--------- 
DOIS: - A aquisição do Imóvel da EDP associado ao atual 
PT e cedido em regime de Comodato ao Município, sito na 
Rua da Escola, Igreja Nova, propondo como valor para a sua 
aquisição a importância de trinta mil euros.”-------------
---- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------   
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e vinte 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. ----------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 

 


