
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 13/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  11 de junho de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.15 horas  
Aprovada em:  25 de junho 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: -------------  
– PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 
ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E TREZE -------------  
– PROJETO “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO 
CONCELHO DE ALJEZUR ------------------------------  
– PROJETOS TÉCNICOS “ENERGIA SOLAR TÉRMICA PARA PISCINAS E 
CAMPO DE FUTEBOL” -------------------------------  
 

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 nas oitava e nona Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI, na nona Modificação às 
Atividades mais Relevantes – AMR e nas décima e décima 
primeira Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 
treze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, 
ficam arquivados em pasta própria. --------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– MERCEARIA DA PONTE DE ALJEZUR, LDA. – Alterações em 
comércio – Rua “25 de Abril”, noventa e seis – Aljezur – 
quatro de abril de dois mil e treze --------------------  
– LUIGI GAUTERO – Empreendimento Turístico em Espaço Rural 
– Vale da Muda – Aljezur – oito de maio de dois mil e 
treze ------------------------------------------  
– ENCHIDOS TRADICIONAIS DA FEITEIRINHA, UNIPESSOAL, LDA. – 
Nova construção – Industria – Loteamento Industrial de 
Feiteirinha – Lote catorze Rogil – vinte de maio de dois mil 
e treze ----------------------------------------  
– MÁRIO JORGE ROSA MARCIAL – Alterações em habitação – 
Azenha – Aljezur – vinte e oito de maio de dois mil e treze  
– JOÃO PAULO DOS SANTOS LOURENÇO – Bordeira – vinte e 
nove de maio de dois mil e treze --------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO QUATRO BARRA DOIS MIL E TREZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 
da Informação número quatro 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 abril do corrente ano, cujos 
documentos ficam arquivados em pasta própria. -----------  
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO COM UM 
TÉCNICO SUPERIOR – ENGENHEIRO CIVIL – AVISO PUBLICADO NA 
II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA NÚMERO SESSENTA E OITO, 
DE OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE: – A Câmara tomou 
conhecimento da Informação datada de três de junho do 
corrente ano, relativa ao assunto acima identificado. --------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E OITO DE MAIO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ata da reunião ordinária de vinte e oito de maio de dois mil 
e treze. ----------------------------------------  
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 sete 
de junho de dois mil e treze, 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: ---  
CORO INTERNACIONAL DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e um de maio do corrente ano, 
procedendo ao agradecimento pelo apoio logístico prestado 
aquando das deslocações efetuadas pelo Coro a Ferragudo e 
Lagoa. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o ofício número mil duzentos 
e setenta e um, datado de vinte e sete de maio do corrente 
ano, enviando comprovativo de pagamento, no montante de 
mil e quarenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos, 
correspondente aos dividendos do Município de Aljezur, 
referentes ao ano de dois mil e doze. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
QUERCUS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA: – Foi apresentado o e-mail datado de vinte e 
oito de maio do corrente ano, dando conhecimento da 
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composição dos novos órgãos sociais daquela associação, para 
o biénio de dois mil e treze/dois mil e quinze. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a minuta da ata número seis barra dois mil e 
treze, da reunião do Conselho Executivo que teve lugar no 
passado dia seis do mês de maio. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram presentes as informações relativa à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia três de junho 
do corrente ano.----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – CANDIDATURA “REEQUIPAMENTO ESTRATÉGICO 
DA PROTEÇÃO CIVIL DO ALGARVE: – No âmbito do teor 
constante na informação número quarenta barra dois mil e 
treze – DDEP/PO, da Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 
trinta e sete luvas para incêndios florestais, ao abrigo do 
acordo quadro para a Aquisição de Equipamento de Proteção 
Civil, no âmbito da Candidatura “Reequipamento Estratégico da 
Proteção Civil do Algarve”. --------------------------  
PONTO SEIS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A 
EXECUÇÃO DA CANDIDATURA AO POVT, PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS CORPOS 
DE BOMBEIROS DA REGIÃO DO ALGARVE: – No âmbito do 
teor constante na informação número quarenta e sete barra 
dois mil e treze – DDEP/PO, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aderir à candidatura para aquisição de 
equipamento de proteção individual para combate a incêndios 
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em espaços naturais e subscrever a minuta do Protocolo, 
cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 
apensos à presente ata. ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder à transferência 
para a Comunidade Intermunicipal do Algarve, de uma verba 
no montante de mil duzentos e sessenta e oito euros e trinta 
e nove cêntimos, caso a candidatura a submeter por esta, 
seja aprovada. -----------------------------------  
PONTO SETE – EMPRÉSTIMO NO VALOR DE UM MILHÃO CENTO 
E DEZASSETE MIL E DUZENTOS EUROS, DESTINADO À 
PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO CAPITAL SOCIAL – 
SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que 
a seguir se transcreve: -----------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
EMPRÉSTIMO NO VALOR DE UM MILHÃO CENTO E DEZASSETE MIL E 
DUZENTOS EUROS, DESTINADO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – 
SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL 
DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA -------------  
– A vinte e cinco de janeiro de dois mil e onze, foi 
aprovado pela Câmara Municipal, a contratualização de um 
empréstimo no montante de um milhão cento e dezassete mil 
e duzentos euros. ---------------------------------  
– O montante do empréstimo, no valor de um milhão cento e 
dezassete mil e duzentos euros, destinava-se à participação 
do Município no Capital Social da Sociedade Polis Litoral 
Sudoeste – Sociedade para Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -----------------  
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– Em vinte e dois de fevereiro de dois mil e onze, foi 
deliberado pela Câmara Municipal, manifestar intensão de 
contrair o referido empréstimo à Caixa Agrícola Mútuo de S. 
Teotónio C.R.L. ----------------------------------  
– Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e onze, a 
Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 
pedido de autorização de empréstimo no valor de um milhão 
cento e dezassete mil e duzentos euros, referente à 
participação do Município no Capital Social da Sociedade Polis 
Litoral Sudoeste – Sociedade para Requalificação e Valorização 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ---------------  
– Em sete de junho de dois mil e onze, foi aprovado pela 
Câmara Municipal, as cláusulas contratuais constantes na 
minuta do contrato de empréstimo de longo prazo – Capital 
Social da Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para 
Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, a contratar com a Caixa Agrícola Mútuo de S. 
Teotónio C.R.L. ----------------------------------  
– A um de julho de dois mil e doze, foi celebrado o contrato 
entre o Município de Aljezur e a Caixa Agrícola Mútuo de S. 
Teotónio C.R.L, do empréstimo no montante de um milhão 
cento e dezassete mil e duzentos euros, para participação no 
Capital Social da Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade 
para Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina. ----------------------------------  
PROPONHO: ------------------------------------  
Face à proposta de reprogramação para a intervenção Polis 
Litoral Sudoeste e aprovada pela Câmara Municipal em nove 
de abril de dois mil e treze, proponho que a Câmara 
Municipal delibere no sentido de denunciar o contrato de 
empréstimo no montante de um milhão cento e dezassete mil 
e duzentos euros, celebrado com a Caixa Agrícola Mútuo de 
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S. Teotónio C.R.L em um de julho de dois mil e doze e 
comunicar ao Tribunal de Contas a sua denúncia.” --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO OITO – PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE BIENAL DE 
TURISMO DA NATUREZA – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DE BIENAL DE TURISMO DA 
NATUREZA ---------------------------------------  
Seguindo a estratégia de afirmação do território do Município 
de Aljezur, como zona de excelência para o Turismo de 
Natureza, consubstanciada nos inúmeros e inigualáveis recursos 
naturais, ambientais e paisagísticos, complementados pela 
imensurável qualidade da nossa gastronomia, arte de receber e 
produtos locais, temos vindo a trabalhar com diversas 
entidades, de modo a que cada vez mais este desígnio seja 
plenamente atingido. -------------------------------  
Prova disso são as negociações até agora conduzidas com as 
três principais ADL’s (Associações de Desenvolvimento Local) 
do Algarve, Vicentina, In Loco e Terras do Baixo Guadiana, 
visando a realização de uma feira de âmbito internacional, 
direcionada para este cluster (Turismo de Natureza), a 
realizar em meados de dois mil e catorze, agora vertidas no 
protocolo que se anexa e cuja minuta submeto à aprovação 
desta Câmara Municipal. ----------------------------  
Sendo este um momento de afirmação, onde a estratégia que 
temos vindo a traçar e a apostar, terá na realização desta 
bienal, um momento chave para este território.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, assim como a minuta de protocolo a estabelecer 
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entre o Município de Aljezur e as Associações de 
Desenvolvimento Local do Algarve: Vicentina, In Loco e Terras 
do Baixo Guadiana, no âmbito da realização de Bienal de 
Turismo da Natureza, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam apensos à presente ata. ---------------  
PONTO NOVE – CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DO GIP – 
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: – No âmbito do teor 
constante na informação número dezoito barra dois mil e treze 
– DDEP/MV, datada de seis de junho, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, 
aprovar o aditamento ao Contrato de Objetivos estabelecido 
com Instituto de Emprego e Formação Profissional, com vista 
à prorrogação da autorização de funcionamento do GIP – 
Gabinete de Inserção Profissional, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados ficam apensos à presente ata. ------  
PONTO DEZ – MARIA MADALENA DOS SANTOS JACINTO 
MIGUEIS – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO – ARTIGO MIL E 
DUZENTOS – MARIA VINAGRE – ROGIL: – Foi apresentada a 
exposição de Andreia Gonçalves, na qualidade de Advogada 
de Maria Madalena dos Santos Jacinto Miguéis, informando 
que a sua constituinte está interessada em vender o prédio 
urbano com a área de seiscentos e sessenta e dois metros 
quadrados, sito em Maria Vinagre, inscrito na matriz sob o 
artigo mil e duzentos, da freguesia de Rogil e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número cento e quatro, pelo valor de quarenta 
e três mil euros. ---------------------------------  
Por proposta do Senhor Presidente da Câmara, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, propor a aquisição do prédio em 
causa, pelo valor de trinta e cinco mil euros. ------------  
 

III – Ação Social 
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PONTO UM – REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a parte da 
deliberação de Câmara de vinte e oito de maio do corrente 
ano, no que se refere à nomeação da Comissão para 
apreciação dos Apoios à Melhoria das Condições de Habitação 
de Munícipes Carenciados, cuja composição passa a ser a 
seguinte: ---------------------------------------  
– Presidente da Câmara Municipal – José Manuel Velhinho 
Amarelinho; -------------------------------------  
– Vereadora da área da Ação Social – Maria de Fátima 
Gomes Abreu Neto da Silva; ------------------------  
– Técnico Superior da Câmara Municipal Arquiteto Filipe Jorge 
dos Santos Almeida. -------------------------------  
PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS 
MIL E DOZE – DOIS MIL E TREZE: --------------------  
SARA FILIPA DA LUZ CÂNDIDO MARTINS – PEDIDO DE REVISÃO DO 
ESCALÃO: – Foi apresentado o ofício número quinhentos e 
sessenta e seis, datado de vinte e três de maio do corrente 
ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Aljezur, solicitando a revisão do escalão atribuído à da aluna 
Sara Filipa da Luz Cândido Martins. -------------------  
Face ao teor da Informação número cinquenta e oito barra 
dois mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de quatro de junho, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna Sara 
Filipa da Luz Cândido Martins, no escalão A. ------------  
GONÇALO PEREIRA MELO – CANDIDATURA AO APOIO SÓCIO-
EDUCATIVO: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e 
dois, datado de três de junho do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo do 
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aluno Gonçalo Pereira Melo, só agora inscrito no Jardim de 
Infância do Rogil. ---------------------------------  
Face ao teor da Informação número sessenta e um barra dois 
mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de sete de junho, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno Gonçalo 
Pereira Melo, o escalão B. --------------------------  
 

IV – Associativismo 
 

PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 
RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – BTT PEDAL`AR 
LIVRE – ALTERAÇÃO DE ENTIDADE: – Foi apresentada a carta 
datada de catorze de maio do corrente ano, em que a 
entidade vem informar que devido a um erro no registo, junto 
do RNPC, a mesma teve de alterar a sua designação assim 
como o número de identificação fiscal, passando doravante a 
ter a designação de Clube de Praticantes BTT Pedal’AR Livre.  
No âmbito do teor constante na informação número cinquenta 
e quatro barra dois mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de 
vinte e dois de maio, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara tomou conhecimento da 
alteração da designação assim como do número de 
identificação fiscal e deliberou, por unanimidade, considerar que 
os apoios atribuídos em reunião de vinte e seis de março do 
corrente ano ao Clube de BTT Pedal’AR Livre sejam 
consignados ao Clube de Praticantes BTT Pedal’AR Livre. ---  
PONTO DOIS – GDO – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – 
APOIO ÀS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS SANTOS POPULARES 
– REAVALIAÇÃO: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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A seis de junho, o Grupo Desportivo Odeceixense fez um 
pedido adicional ao apoio já concedido na reunião de cinco 
de fevereiro do corrente ano, fundamentado que no sentido de 
comemorar os Santos Populares de uma forma mais 
tradicional, solicita apoio para a aquisição e colocação de 
mastros, assim como, material para enfeitar as ruas. -------  
Perante o atrás exposto e tendo em conta que se trata de 
uma tradição local e nacional que é importante preservar, 
proponho que seja aprovado o seguinte apoio: ------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE --------------------  
– Santos Populares – Subsidio adicional no valor de dois mil 
duzentos e cinquenta euros. -------------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
relembre o Grupo Desportivo Odeceixense que, as 
transferências de verbas só serão feitas após a comunicação 
da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 
regulamento.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE CONDÓMINOS – 
CONDOMÍNIO DO PRÉDIO SITO NA RUA DAS CEIFEIRAS – 
BLOCOS A, B E C: – Foi apresentada a informação número 
trinta e nove barra dois mil e treze – DDEP/PO, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual anexa 
a Ata número catorze, relativa à Assembleia Ordinária de 
Condóminos – Condomínio do prédio sito na Rua das Ceifeiras 
– Blocos A, B e C, em Aljezur. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DOIS – CORTIÇAS FEITEIRINHA, LDA. – ATRIBUIÇÃO DE 
LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ATA DE 
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NEGOCIAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da Ordem de Trabalhos --------------  
PONTO TRÊS – EQUIPALGARVE, LDA. – ATRIBUIÇÃO DE LOTE 
NA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ATA DE 
NEGOCIAÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação 
número quarenta e três barra dois mil e treze – DDEP/PO, 
datada de trinta de maio, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, vender à empresa Equipalgarve, Lda, o lote 
número vinte e nove – Primeira Fase, sito na Zona Industrial 
de 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 QUATRO – CARLOS FERNANDO DA COSTA PINA – LOTE 
DEZASSEIS/VINTE E SEIS NA ZONA INDUSTRIAL DE 
FEITEIRINHA - CADUCIDADE DA ATRIBUIÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos -------------------------------  
PONTO CINCO – CENTRO DE JARDINAGEM – OÁSIS DO VALE, 
UNIPESSOAL, LDA. – INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA Z.I.F. 
– ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – LOTE DEZASSETE – 
PRIMEIRA FASE: – Face ao teor constante na informação 
número quarenta e cinco barra dois mil e treze – DDEP/PO, 
datada de sete de junho, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifesta a intenção de declarar a caducidade 
da atribuição do lote número dezassete – Primeira Fase, sito 
na Zona Industrial da Feiteirinha. ----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
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dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VI – Obras Particulares  
 

PONTO UM – JOÃO DE CARVALHO NOBRE MARREIROS – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM MONTE ALEGRE – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que João de Carvalho 
Nobre Marreiros, na qualidade de proprietário de um prédio 
rustico sito em Monte Alegre, inscrito na matriz predial rustica 
sob o artigo onze, da Seção AV, da freguesia e Município de 
Aljezur, vem solicitar a alteração do traçado de um caminho 
público existente no prédio atras identificado. -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos ----------------------  
PONTO DOIS – ANTÓNIO MANUEL LEÃO MORA RAMOS – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
TURISMO NO ESPAÇO RURAL, EM VALE DA FONTE – 
ALFAMBRAS – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de 
nove de abril do corrente ano, foi apresentada a exposição de 
António Manuel Leão Mora Ramos, na qualidade de 
interessado de um prédio rústico sito em Vale da Fonte - 
Alfambras, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
duzentos e sessenta e nova, da Secção C, da freguesia de 
Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número mil setecentos e 
sessenta e seis, relativa ao pedido de informação prévia sobre 
a possibilidade de levar a efeito a construção de um 
empreendimento de Turismo em Espaço Rural, na modalidade 
de Agroturismo, no local acima identificado. --------------  
Face ao teor constante na informação número cento e noventa 
e seis barra dois mil e treze – FR, do Departamento Técnico 
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de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão do requerente. --------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
TREZE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e ao 
Orçamento para o ano de dois mil e treze e remeter os 
referidos documentos à Assembleia Municipal para aprovação, 
os quais depois de devidamente rubricados ficam arquivados 
em pasta própria. ---------------------------------  
PONTO DOIS – PROJETO “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO DE ALJEZUR”: – Face 
ao teor constante na Informação Interna número vinte e um 
barra dois mil e treze – DTOU/FF, datada de seis de junho 
do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 
Projeto “Eficiência Energética da Iluminação Pública no 
Concelho de Aljezur”, elaborado pela AREAL. ------------  
PONTO TRÊS – PROJETOS TÉCNICOS “ENERGIA SOLAR 
TÉRMICA PARA PISCINAS E CAMPO DE FUTEBOL”: – Face ao 
teor constante na Informação Interna número vinte e um barra 
dois mil e treze – DTOU/FF, datada de seis de junho do 
corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os 
Projetos Técnicos “Energia Solar Térmica para Piscinas e 
Campo de Futebol”, elaborado pela AREAL. -------------  
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
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em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e quinze 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, 

 
__________________________________ 

 


