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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: ----------------  
– BALANÇO SOCIAL DE DOIS MIL E DOZE – DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
E DE RECURSOS HUMANOS ---------------------------  
 

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 Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na décima Modificação às Atividades 
mais Relevantes – AMR e na décima segunda Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e treze, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ONZE DE JUNHO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de onze de junho de dois mil e treze. --  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número oitenta e 
seis barra dois mil e treze, publicada no D.R. número cento 
e vinte, Série I, de vinte e cinco de junho, da Assembleia da 
República, que recomenda ao Governo que avalie a 
necessidade de corrigir deficiências detetadas no Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (PNSACV). -------------------------  
DECRETO número vinte barra dois mil e treze, publicado no 
D.R. número cento e vinte, Série I, de vinte e cinco de 
junho, do Ministério da Administração Interna, que fixa a data 
de vinte e nove de setembro de dois mil e treze, para as 
eleições gerais para os órgãos das autarquias locais. -------  
LEI número trinta e nove barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número cento e dezoito, Série I, de vinte e um de 
junho, da Assembleia da República, que regula a reposição, 
em dois mil e treze, do subsídio de férias para os 
trabalhadores públicos, aposentados, reformados e demais 
pensionistas. -------------------------------------  
PORTARIA número duzentos e cinco barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número cento e dezasseis, Série I, de 
dezanove de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, 
que aprova o Regulamento do Programa de Ocupação de 
Tempos Livres (OTL). -----------------------------  
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL número duzentos e 
noventa e seis barra dois mil e treze, publicado no D.R. 
número cento e dezasseis, Série I, de dezanove de junho, do 
Tribunal Constitucional, que pronuncia-se pela 
inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos dois, 
número um e três, número um, alínea c), do Decreto número 
cento e trinta e dois/XII (que aprovou o estatuto das 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.120&iddip=20131110
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.120&iddip=20131110
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.120&iddip=20131110
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.120&iddip=20131111
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.120&iddip=20131111
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.120&iddip=20131111
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.118&iddip=20131083
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.118&iddip=20131083
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.118&iddip=20131083
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131068
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131068
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131068
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131070
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131070
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131070
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.116&iddip=20131070
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Decreto&ndip=132/XII
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Decreto&ndip=132/XII
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comunidades intermunicipais), dos artigos segundo, terceiro e 
sessenta e três, números um, dois e quatro, sessenta e 
quatro, números um a três, sessenta e cinco e oitenta e 
nove a noventa e três, do anexo I ao mesmo decreto e das 
disposições normativas constantes dos anexos II e III do 
mesmo Decreto, na parte respeitante a essas entidades; pela 
inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos vinte e 
cinco, número um, alínea k), e primeira parte do número 
dois, do artigo cem, conjugadas com as normas dos artigos 
cento e um, cento e dois, cento e três, número um, e cento 
e sete e, consequentemente, dos artigos cento e quatro a 
cento e seis e cento e oito a cento e dez, todos do anexo I 
ao Decreto cento e trinta e dois/XII; pela inconstitucionalidade 
consequente do artigo um, do Decreto número cento e trinta 
e seis/XII. --------------------------------------  
PORTARIA número duzentos e quatro-B barra dois mil e 
treze, publicada no D.R. número cento e quinze, segundo 
Suplemento, Série I, de dezoito de junho, do Ministério da 
Economia e do Emprego, que cria a medida Estágios 
Emprego. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
quatro 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: ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e quarenta e quatro, 
datado de doze de junho do corrente ano, enviando cópia de 
contrato de financiamento relativo ao novo pedido de 

http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Decreto&ndip=136/XII
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&tdip=Decreto&ndip=136/XII
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.115S02&iddip=20131064
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.115S02&iddip=20131064
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.115S02&iddip=20131064
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reprogramação e relatório de execução, no âmbito do Simplex 
Autárquico CRM. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a adenda ao 
contrato de financiamento relativo ao novo pedido de 
reprogramação e relatório de execução, no âmbito do Simplex 
Autárquico CRM. ----------------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de seis de junho do corrente 
ano, enviando cópia da Moção pela revogação imediata da 
decisão do Governo de fundir os hospitais do Algarve, 
apresentada pela CDU e aprovada na Assembleia 
Intermunicipal, realizada no passado dia vinte e oito de maio.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o e-mail datado de seis de junho do 
corrente ano, enviando documento acerca da Revisão do Plano 
de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina – PSD e CDS quebram compromisso eleitoral.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
UNIVERSIDADE DO ALGARVE – FACULDADE DE CIÊNCIAS 
HUMANAS E SOCIAIS: – Foi apresentada a carta datada de 
vinte e nove de maio do corrente ano, solicitando apoio para 
a realização do Congresso Internacional “O Mediterrâneo e o 
Sul Ibérico na Época Medieval: Cultura, Identidade e 
Património – Séculos V/XV”. ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
 
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício solicitando a transferência de uma verba no montante de 
nove mil e oitocentos e sessenta e cinco euros e dez 
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cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes a 
trabalhos executados naquela freguesia. -----------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte 
e cinco de junho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe 
a verba solicitada, no montante de nove mil e oitocentos e 
sessenta e cinco euros e dez cêntimos. ----------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício solicitando a transferência de uma verba no montante de 
mil e quatrocentos e noventa e um euros e trinta e dois 
cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes a 
trabalhos executados naquela freguesia. -----------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte 
e cinco de junho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe 
a verba solicitada, no montante de mil e quatrocentos e 
noventa e um euros e trinta e dois cêntimos. ------------  
DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dezanove de junho do 
corrente ano, procedendo ao agradecimento pelo apoio 
prestado aquando da organização do Programa de Combate à 
Obesidade Infantil do Algarve – Projeto Escola Ativa. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número setenta, datado de quatro de junho do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de nove 
mil setecentos e cinquenta e três euros e noventa cêntimos, 
destinado a fazer face à aquisição de um grelhador a gás e 
um serra ossos monofásico para a cantina daquela instituição.  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – FEIRA DA TERRA – PARCERIA PARA 
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO – SERVIÇOS SOCIAIS DAS 
AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – PROTOCOLO: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
FEIRA DA TERRA – ACORDO DE COLABORAÇÃO ------------  
A Feira da Terra é um certame ligado a uma mostra de 
artesanato e produtos locais, bem como de venda dos 
excedentários de produção dos agricultores locais. ---------  
Atendendo que no presente ano a Câmara de Aljezur pretende 
desenvolver mais uma edição da Feira da Terra, no Espaço 
Multiusos de Aljezur, pretendendo conferir desta forma maior 
conforto aos visitantes e aos vendedores, bem como uma 
melhor organização espacial conferindo aos participantes 
condições mais adequadas ao tipo de evento, tentando desta 
forma elevar a qualidade deste evento. -----------------  
Tornando como base o atrás exposto fica claro que da parte 
do organizador será exigível uma maior dedicação ao evento. -  
Por forma a garantir que se cumpra com a organização do 
mesmo e que se mantenha o devido acompanhamento 
procurou o Município um parceiro para realização deste evento 
para garantir a sua realização. -----------------------  
A dezanove de junho, foi rececionado um e-mail enviado 
pelos Serviços Sociais das Autarquias do Município de Aljezur, 
disponibilizando-se à semelhança do ano de dois mil e doze, 
para a realização e organização da Feira da Terra – edição 
de dois mil e treze.  ------------------------------  
Assim, cumprindo com o estabelecido no artigo sessenta e 
sete, conjugado com a alínea l), do número dois, do artigo 
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sessenta e quatro, da Lei número cento e sessenta e nove 
barra noventa e nove, de dezoito de setembro, e face ao 
acima exposto, proponho que seja aprovado o acordo de 
colaboração anexo a esta proposta.” -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, assim como as cláusulas do Acordo de Colaboração 
a estabelecer com os Serviços Sociais das Autarquias do 
Município de Aljezur, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam apensos à presente ata. ---------------  
PONTO SEIS – CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE 
CANDIDATURAS PARA PRÉ-IMPRESSÃO, IMPRESSÃO E 
MONTAGEM DOS PAINÉIS EXPOSITIVOS DO MUSEU DO MAR E 
DA TERRA DA CARRAPATEIRA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: – 
No âmbito do teor constante na informação número dez barra 
MC barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos – Contratação Pública, datada de seis de 
junho, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
liberação da caução prestada pela empresa 10000lhos – 
Imagem e Comunicação, Lda, no valor de quatro mil cento e 
setenta e cinco euros e cinquenta e três cêntimos, referente 
ao Concurso Limitado sem apresentação de candidaturas para 
Pré-Impressão, Impressão e Montagem dos Painéis Expositivos 
do Museu do Mar e da Terra da Carrapateira. -----------  
PONTO SETE – RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA COBRADA – 
PASSE ESCOLAR – ANA ISABEL ROSA MARTINS: – No âmbito 
do teor constante na Informação número cento e oito barra 
CS barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos a Câmara deliberou, por unanimidade, 
restituir a importância de trinta e um euros e quarenta e um 
cêntimos, indevidamente cobrada aquando da aquisição do 
passe escolar da aluna Ana Isabel Rosa Martins. ---------  
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PONTO OITO – CANDIDATURA AO PRODER – AÇÃO TRÊS 
PONTO DOIS PONTO DOIS – SERVIÇOS BÁSICOS PARA 
POPULAÇÃO RURAL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. --------  
PONTO NOVE – ADENDA AO PROTOCOLO COM A CASA DA 
CRIANÇA DO ROGIL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. --------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO 
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA 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 
maio de dois mil e treze, em anexo; ------------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d`Alva a verba de setecentos e sessenta e sete euros e 
setenta e três cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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IV – Associativismo 
 

PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO 
DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA – PEDIDO DE APOIO PARA 
REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES: –  
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE 
ALJEZUR ----------------------------------------  
A três de junho, foi entregue uma candidatura a este 
regulamento, pela Associação dos Pescadores do Portinho da 
Arrifana e Costa Vicentina, a comissão de acordo com a 
alínea c), do número um, do artigo dois, conjugado com o 
número dois, do artigo seis, do Regulamento considerou a 
candidatura e propõe a sua admissão, assim como, a 
atividade a apoiar. --------------------------------  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA 
E COSTA VICENTINA -------------------------------  
– Festa dos Pescadores – Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
alerte a Associação 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. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – MOTO-
RATOS – PORTUGAL LÉS-A-LÉS – REAPRECIAÇÃO DO 
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PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentado o ofício solicitando a 
reapreciação do subsídio atribuído no montante de dois mil e 
quinhentos euros, através de um reforço no valor de dois mil 
e quinhentos euros, dado o acréscimo de participante no 
evento denominado “Portugal Lés-a-Lés – Motociclismo”. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, reforçar o subsídio já 
atribuído, através de um reforço no valor de dois mil e 
quinhentos euros. ---------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DE RENDAS HABITACIONAIS – 
BAIRRO “25 DE ABRIL”, EM ALJEZUR – RUA DAS CEIFEIRAS, 
EM ALJEZUR E URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS, EM 
ODECEIXE: – Face ao teor constante na informação número 
doze barra dois mil e treze – DDEP/CD, datada de vinte de 
junho, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, referente à atualização das rendas dos fogos do 
Bairro “25 de Abril” – Aljezur, Rua das Ceifeiras – Aljezur e 
Urbanização dos Malhadais – Odeceixe, para vigorar a um de 
agosto de dois mil e treze, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, fixar os valores para as referida rendas mensais, 
conforme se indica: -------------------------------  
BAIRRO “25 DE ABRIL” – ALJEZUR ----------------------  
– Casa cinco – Manuel Fernando dos Santos de Oliveira 
Duarte – cento e três euros e noventa e três cêntimos; ----  
– Casa sete – Dora Patrícia Santana Duarte – cinquenta 
euros; -----------------------------------------  
– Casa oito – José Diogo Guerreiro Estevão – cento e vinte 
euros e setenta e dois cêntimos; ---------------------  
– Casa nove – José Avelino Clemente Correia – cento e dois 
euros e trinta cêntimos; ----------------------------  
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– Casa dez – Maria Isabel dos Santos Lemos – cinquenta 
euros; -----------------------------------------  
– Casa catorze – Nazaré Maria Justo – noventa e oito euros 
e noventa e nove cêntimos; -------------------------  
– Casa dezasseis – Eduardo Manuel Oliveira Costa – cento e 
oitenta e cinco euros; ------------------------------  
– Casa dezoito – Maria da Graça Sodré Vargas – setenta 
euros; -----------------------------------------  
– Casa dezanove – Humberto José Martins Custódio – 
cinquenta euros; ----------------------------------  
– Casa vinte – Gisela Alexandra Alves Francisco – cinquenta 
euros; -----------------------------------------  
RUA DAS CEIFEIRAS, ALJEZUR -------------------------  
– Bloco C, Fração AN, primeiro andar – Cristina Maria 
Francisco – cinquenta euros. -------------------------  
URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS -------------------------  
– Lote cinco – Quarta Fase – Carlos Manuel Pacheco Silva – 
cinquenta euros. ----------------------------------  
PONTO DOIS – CORTIÇAS FEITEIRINHA, LDA. – ATRIBUIÇÃO DE 
LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ATA DE 
NEGOCIAÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação 
número quarenta e dois 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 Cortiças Feiteirinha, Lda, o 
lote número três – Segunda Fase, sito na Zona Industrial de 
Feiteirinha, em conformidade com as condições negociadas 
entre o representante 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. -  
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Todavia, a escritura realizar-se-á somente após a celebração 
da escritura de reversão do Lote trinta e um e trinta e 
quatro, da Primeira Fase, sito na Zona Industrial de 
Feiteirinha. --------------------------------------  
 

VI – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – FÉRIAS DESPORTIVAS – DOIS MIL E TREZE – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
FÉRIAS DESPORTIVAS – DOIS MIL E TREZE----------------  
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 as crianças do 
Concelho, no período de Ferias escolares. ---------------  
Considerando o facto de as aulas terem terminado no passado 
dia catorze 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 oito de Julho e dezasseis de 
Agosto, repartido por três quinzenas: -------------------  
PRIMEIRA QUINZENA – oito a dezanove de Julho -----------  
SEGUNDA QUINZENA – vinte e dois de julho a dois de Agosto -  
TERCEIRA QUINZENA – cinco a dezasseis de Agosto ---------  
As atividades desenvolvem-se de segunda a sexta-feira, entre 
as nove horas e as treze horas. ---------------------  
PÚBLICO-ALVO: Crianças dos seis aos quinze anos; --------  
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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.   
Conforme informação emanada pelo Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Económica e Planeamento, proponho o valor 
a ser pago por cada período de vinte e cinco euros, por 
cada criança que incluirá os seguintes itens: -------------  
– 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 – PLANO PEDAGÓGICO – CAMPO DE FÉRIAS – 
REGULAMENTO INTERNO – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PLANO PEDAGÓGICO – CAMPO DE FÉRIAS – REGULAMENTO 
INTERNO ----------------------------------------  
Por imperativo legal, surge a necessidade da aprovação dos 
presentes documentos ora propostos. -------------------  
Numa perspetiva de abrangência, propõem-se a possibilidade 
de realizar atividades de ocupação de tempos livres em 
períodos superiores a cinco horas, conferindo desta forma 
capacidade organizativa ao Municipio de Aljezur, apos a devida 
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validação das entidades competentes dos documentos aqui 
presentes.” --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, assim como as cláusulas da Proposta de Projeto 
Pedagógico para Campo de Férias, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ---  
 

VII – Mercados Municipais  
 

PONTO UM – ATA DE ARREMATAÇÃO DE UMA BANCA PARA 
VENDA DE FRUTAS E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE 
ALJEZUR: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, referente à 
Alienação em Hasta Pública para concessão de uma banca 
para venda de frutas e legumes, no Mercado Municipal de 
Aljezur, realizada no passado dia sete de junho, a qual foi 
arrematada pelo Senhor Rui Filipe Martins Marreiros, na 
qualidade de sócio gerente da empresa P.H. do Marisco 
Unipessoal, limitada, pelo valor de mil duzentos e setenta e 
cinco euros. -------------------------------------  
 

VIII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – REMODELAÇÃO DAS REDES DE BAIXA TENSÃO E 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA GENERAL HUMBERTO 
DELGADO, RUA DA ESCOLA, RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA 
E PINTURA DOS CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 
RUA DOS BOMBEIROS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & 
FILHOS, LDA. – LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES AO ABRIGO DO 
DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL 
E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na informação número oitenta e nove barra dois mil 
e treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
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de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa Humberto Pimentel Esteves & 
Filhos, Lda, referente empreitada de Remodelação das Redes 
de Baixa Tensão e Iluminação Pública na Avenida General 
Humberto Delgado, Rua da Escola, Rua Capitão Salgueiro 
Maia e pintura dos candeeiros de iluminação pública na Rua 
dos Bombeiros, liberando assim uma verba no montante de 
quatro mil e sete euros e setenta cêntimos, correspondente a 
noventa porcento da garantia bancária emitida pela Caixa Geral 
de Depósitos, no valor de quatro mil quatrocentos e cinquenta 
e três euros. ------------------------------------  
 

IX – Obras Particulares  
 

PONTO UM – ESCOLA INTERNACIONAL DE ALJEZUR – PEDIDO 
DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE ESCOLA EM EDIFÍCIO 
HABITACIONAL EXISTENTE EM MONTE DA AZENHA – ALJEZUR: 
– Foi apresentado o e-mail datado de trinta e um de maio, 
em que Escola Internacional de Aljezur, vem solicitar 
informação prévia quanto à viabilidade para instalação de um 
escola, num edifício habitacional existente em Monte da 
Azenha – Aljezur. ---------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e 
quarenta barra dois mil e treze – FA, datada de doze de 
junho do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, transmitir 
que nada tem a opor à instalação da escola no edifício 
habitacional existente, conforme proposto, desde que o 
Ministério da Educação nada tenha a opor à implementação e 
desenvolvimento deste projeto pedagógico no local em preço. -  
PONTO DOIS – JOÃO DE CARVALHO NOBRE MARREIROS – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM MONTE ALEGRE – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que João de Carvalho 



REUNIÃO DE 25.06.13 

Pág.  16 

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. -------------  
Face ao teor constante na informação número duzentos e três 
barra dois mil e treze – FR, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
submeter o presente assunto a discussão pública nos termos 
da Lei, através de edital a fixar nos locais públicos do 
costume e solicitar parecer à Junta de Freguesia de Aljezur. -  
PONTO TRÊS – JOSÉ DUARTE ALMEIDA PINTO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NO 
LOTEAMENTO DA BORDEIRA – LOTE CINCO – BORDEIRA: – 
Foi apresentado o requerimento em que José Duarte Almeida 
Pinto e Maria Manuela Lopes Figueiredo, na qualidade de 
proprietários de um prédio urbano Loteamento da Bordeira – 
Lote cinco, da freguesia e Bordeira e Município de Aljezur, 
vem solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar 
a efeito a construção de uma moradia, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número duzentos e 
doze barra dois mil e treze – FR, do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão dos requerentes. -------------------  
PONTO QUATRO – ANGELINA DA SILVA MENDES – PEDIDO DE 
CERTIDÃO EM COMO O PRÉDIO URBANO, SITO NA PRAIA DA 
ARRIFANA, EM ALJEZUR, INSCRITO NA MATRIZ SOB O 
ARTIGO DOIS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE, FOI 
CONSTRUÍDO ANTES DE SETE DE AGOSTO DE MIL 
NOVECENTOS E CINQUENTA E UM: – Foi apresentado o 
requerimento em que Paula Reis Amarelinho, na qualidade de 
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Solicitadora de Angelina da Silva Mendes, residente em 
Aljezur, proprietária de um prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Praia da Arrifana, inscrito na matriz sob o 
artigo dois mil novecentos e setenta e sete, vem requerer que 
lhe seja emitida certidão em como o mesmo foi construído 
antes de sete de agosto de mil novecentos e cinquenta e 
um. -------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – ANGELINA DA SILVA MENDES – PEDIDO DE 
CERTIDÃO EM COMO O PRÉDIO URBANO, SITO NA PRAIA DA 
ARRIFANA, EM ALJEZUR, INSCRITO NA MATRIZ SOB O 
ARTIGO DOIS MIL QUINHENTOS E CATORZE, FOI CONSTRUÍDO 
ANTES DE SETE DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E 
CINQUENTA E UM: – Foi apresentado o requerimento em que 
Paula Reis Amarelinho, na qualidade de Solicitadora de 
Angelina da Silva Mendes, residente em Aljezur, proprietária 
de um prédio urbano, destinado a habitação, sito em Praia da 
Arrifana, inscrito na matriz sob o artigo dois mil quinhentos e 
catorze, vem requerer que lhe seja emitida certidão em como 
o mesmo foi construído antes de sete de agosto de mil 
novecentos e cinquenta e um.------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO SEIS – SÍLVIA MARIA FERNANDES JOÃO DA VEIGA – 
CONSTRUÇÃO DE ESTREBARIA EM BOA VISTA – ODECEIXE – 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL: – 
Foi apresentado o requerimento de Sílvia Maria Fernandes 
João da Veiga, na qualidade de proprietária de uma 
Estrebaria, em construção, sita em Boa Vista – Odeceixe, 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, solicitando lhe 
seja comunicado o reconhecimento deste projeto de interesse 
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do municipal, no âmbito da candidatura apresentada ao 
PRODER – Medida três ponto um. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conta do 
reconhecimento de interesse municipal de que se reveste o 
projeto de construção de uma Estrebaria, sita em Boa Vista – 
Odeceixe, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, que 
se integra na estratégia de desenvolvimento do Turismo 
Sustentável no Municipio de Aljezur. -------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – BALANÇO SOCIAL DE DOIS MIL E DOZE – 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS: – Pelo 
Senhor Presidente foi apresentado o Balanço Social do ano de 
dois mil e doze, do qual a Câmara tomou conhecimento. ---  
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 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, 



REUNIÃO DE 25.06.13 

Pág.  19 

 
__________________________________ 

 
 


