
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 02/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  14 de janeiro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em: 28 de janeiro de 2014 
 

   
 

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 
Ana Maria Ferreira dos Santos 
António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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. 
 
 



REUNIÃO DE 14.01.14 
Deliberações Tomadas 

 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 
CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 
NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 
Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 
Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 
da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 
pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE JANEIRO DE DOIS 
MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, aprovar a ata da 
reunião ordinária de sete de janeiro de dois mil e catorze. -----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Neste ponto da 
Ordem de Trabalhos, usou da palavra a Senhora Vereadora Ana Santos 
que mostrou a sua preocupação com a não utilização da infraestrutura do 
Polidesportivo de Aljezur, que em sua opinião está subaproveitada e corre 
o risco de se deteriorar face à ausência de uso. Não obstante, a gestão 
poder ocorrer através do Juventude Clube Aljezurense, tal facto deverá ser 
divulgado para que a devida infraestrutura cumpra a sua função: a prática 
desportiva da população e o acesso à infraestrutura como sempre ocorreu.  
O Senhor Presidente concordou com a preocupação da Senhora 
Vereadora, mencionando que, e, não obstante a infraestrutura ter sido uma 
obra da junta de freguesia de Aljezur, a curto prazo constituirá 
competência a delegar oficialmente, a autarquia não deixará de transmitir e 
salvaguardar a preocupação manifestada pela Senhora Vereadora. -----  
A Senhora Vereadora questionou ainda se já existe projeto para o 
passadiço a implementar ao longo da Rua Capitão Salgueiro Maia. -----  
O Senhor Presidente informou que esse projeto ainda não está elaborado, 
que é essa a vontade da Câmara, mas que numa primeira fase, nos 
preocuparemos com a construção do passeio no lado esquerdo, sentido 
poente/nascente, que ligará esta via à Igreja Nova. ----------------  
DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------------  
A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício número cento e trinta, 
datado de seis de janeiro do corrente ano, remetido à CDU – Coligação 
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Democrática Unitária, em resposta ao pedido de informação acerca da 
valência SAD desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia de Aljezur. --  
INFORMAÇÃO NÚMERO DOZE BARRA DOIS MIL E TREZE – PARECER GENÉRICO PARA 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou 
conhecimento da Informação número doze 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 dezembro, cujos documentos 
ficam arquivados em pasta própria.----------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o 
Resumo Diário da Tesouraria do dia treze de janeiro de dois mil e catorze, 
do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 
ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 
seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
conforme se indica: --------------------------------------  
EUDORO GRADE – ORQUESTRA JUVENIL DE GUITARRAS DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a carta datada de dois de janeiro do corrente ano, solicitando 
a atribuição de um subsídio, no montante de dois mil quinhentos euros, 
destinado a fazer face a despesas inerentes ao desenvolvimento do projeto 
daquela entidade. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir apoio financeiro à 
Associação de Guitarras do Algarve, no montante de dois mil quinhentos 
euros, para a realização do encontro proposto, solicitando que seja dada 
particular atenção e destaque, na medida do possível, aos alunos do Polo 
de Guitarras de Aljezur, ou seja, no fundo solicitamos uma discriminação 
positiva. ----------------------------------------------  
UNIVERSIDADE DO ALGARVE: – Foi apresentada a carta datada de dezassete 
de dezembro de dois mil e treze, em que o Dr. João Guerreiro, vem 
apresentar cumprimentos e agradecer toda a colaboração prestada, ao 
cessar funções como Reitor daquela Universidade. ----------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
duzentos e setenta e seis, datado de vinte de dezembro do corrente ano, 
solicitando a transferência de uma verba, no montante de mil quinhentos e 
setenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos, destinada a fazer face a 
despesas inerentes ao pagamento do Auto de Medição número um, 
referente à empreitada de impermeabilização da cobertura do edifício da 
Junta de Freguesia de Aljezur – Trabalhos a mais. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia 
Municipal para atribuição do apoio financeiro solicitado. -------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número um, 
datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em sessão 
realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi o Presidente da Junta 
de Freguesia de Odeceixe, Senhor Carlos Manuel Rosa Vieira, para 
integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. --  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número dois, 
datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em sessão 
realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi aprovada a proposta 
de não prescindir da receita variável de cinco porcento da participação do 
IRS, conforme previsto na Lei das Finanças Locais. ----------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número três, 
datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em sessão 
realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi aprovada a proposta 
de autorização prévia genérica de compromissos, por parte da Câmara 
Municipal. ---------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
quatro, datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em 
sessão realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi aprovada a 
proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para dois mil e 
catorze. -----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
cinco, datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em 
sessão realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi aprovado  

Pág.  3 



REUNIÃO DE 14.01.14 
o Mapa de Pessoal para dois mil e catorze. ----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número seis, 
datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em sessão 
realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi aprovada a proposta 
de elaboração de acordos de execução com as Juntas de Freguesia de 
Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil. ---------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número sete, 
datado de sete de janeiro do corrente ano, informando que, em sessão 
realizada no passado dia dezanove de dezembro, foi aprovada a proposta 
de apoio financeiro às Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe 
e Rogil. -----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO “PIONEIROS DE PORTUGAL”: – Foi apresentado o e-mail datado 
de oito de janeiro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio 
financeiro, destinado a apoiar a realização de campos de férias no Verão 
de dois mil e catorze. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 
conceder o subsídio solicitado.-------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – ABAIXO-ASSINADO CONTRA O ENCERRAMENTO DO SERVIÇO 
DE FINANÇAS DE ALJEZUR: – Foram apresentados os documentos que 
compõem o Abaixo-assinado da população contra o encerramento do 
Serviço de Finanças de Aljezur. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o assunto para a tutela e 
respetivos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República.  
DOIS PONTO QUATRO – MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL – (CEI, CEI+, ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E CEI PATRIMÓNIO) – 
CANDIDATURAS: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
MEDIDAS DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL ------------  
Considerando que as autarquias no âmbito das suas competências sociais, 
concretamente no domínio da empregabilidade são agentes privilegiados 
para garantir respostas mais rápidas e ajustadas à resolução dos 
problemas de emprego e exclusão social, promovendo a inserção e 
reinserção no mercado de trabalho e criando oportunidades à população 
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desempregada, para melhorar competências e desenvolver novas 
experiencias de trabalho; ----------------------------------  
Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas destinadas à 
promoção da inserção e reinserção no mercado de trabalho para a 
população desempregada ou que adquiriu novas competências; --------  
Considerando que o Município de Aljezur, sensível e consciente das 
enormes dificuldades que as famílias estão a atravessar, não pode deixar 
de se associar às várias iniciativas que ao nível do poder central têm sido 
tomadas para minimizar tais efeitos; ---------------------------  
Proponho que sejam promovidas candidaturas às seguintes medidas do 
IEFP, no ano de dois mil e catorze: ---------------------------  
– Até trinta candidaturas para Contratos Emprego Inserção (CEI), sem 
prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------------------  
– Até dez candidaturas para Contratos Emprego Inserção+ (CEI+), sem 
prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -------------------  
– Até duas candidaturas no Programa CEI-Património; --------------  
– Até treze candidaturas no Programa Estágios Emprego; ------------  
– Que se promova a alteração orçamental necessária para dotar a rubrica 
respetiva, da verba necessária para o efeito.” --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
TRÊS – PATRIMÓNIO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PLURIDISCIPLINAR: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a criação da Comissão de Avaliação 
Pluridisciplinar, de acordo com a informação número um/SM barra dois mil 
e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e constituída 
pelos seguintes trabalhadores: Engenheiro João Carreiro, Dr. José 
Gregório, Dr. Paulo Oliveira, Dra. Susana Marreiros e Técnica Superior, 
Lurdes Rosa. -------------------------------------------  
III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
UM – AMBIENTE ------------------------------------------  
UM PONTO UM – QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO – QUARTO 
TRIMESTRE DE DOIS MIL E TREZE – PUBLICAÇÃO DE EDITAL: – Face ao teor 
constante na informação número um/DP barra dois mil e catorze, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, publicitar o Edital referente à Qualidade da Água para 
Consumo Humano – quarto trimestre de dois mil e treze, quer no sítio da 
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Internet, quer nos locais públicos habituais, prestando assim aos munícipes 
a informação a que têm direito. ------------------------------   
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – TELEFLORA – EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E NEGÓCIO DE 
FLORES, SA – INTERVENÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DUNAR DA PRAIA DE ODECEIXE – 
SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: – Face ao 
teor constante na informação número um/JC barra dois mil e catorze, 
datada de dois de janeiro, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do artigo 
duzentos e vinte e sete, do Decreto-Lei número cinquenta e nove barra 
noventa e nove, de dois de março, proceder à homologação do auto de 
receção definitiva e consequentemente ao cancelamento da caução 
apresentada pela empresa TELEFLORA – Exportação, Importação e Negócio 
de Flores, SA, sob a forma de garantia bancária, emitida pelo Banco BPI, 
com o valor de mil cento e oitenta e sete euros e cinquenta e cinco 
cêntimos e à restituição da quantia retida como reforço de caução, no valor 
de dois mil trezentos e setenta e quatro euros e setenta cêntimos, referente 
empreitada de Intervenção/Consolidação Dunar da Praia de Odeceixe. ---  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – BURGAINVEST – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM URBANIZAÇÃO 
DA SAGRIMO – LOTE DOIS – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em 
que Burgainvest – Investimentos Imobiliários, Lda, na qualidade de 
proprietária de um prédio urbano sito em Urbanização da Sagrimo – Lote 
dois – Bordeira, freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur, inscrito na 
matriz sob o artigo mil e catorze e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número mil trezentos e quatro, vem solicitar 
informação prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a construção 
de uma moradia e piscina, no local acima identificado. --------------  
Face ao teor constante na informação número quatro/FR barra dois mil e 
catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente. --------  
TRÊS PONTO DOIS – OLIVEIRA CAVACO, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DESTINADA A ALOJAMENTO LOCAL, EM FORNO DA TELHA – 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Oliveira Cavaco, Lda, 
na qualidade de proprietária de um prédio misto, sito em Forno da Telha, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo sessenta e um, da Secção P 
e a parte urbana sob os artigos setecentos e setenta e um e, mil trezentos 

Pág.  6 



REUNIÃO DE 14.01.14 
e dez, da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil duzentos e 
oitenta e três, 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 as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número 
cento e setenta e sete barra dois mil e um, de quatro de junho, solicitar 
informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a construção de 
um edifício habitacional, destinado a afetar a alojamento local, na 
modalidade de “Estabelecimento de Hospedagem”, no local acima 
identificado. --------------------------------------------  
No âmbito da informação número um barra dois mil e catorze – FA, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente.  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que poderá 
pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 
Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 

 

UM – ECONOMIA E TURISMO -----------------------------------  
UM PONTO UM – PRORROGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO 
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) E ADITAMENTO AO CONTRATO DE 
OBJETIVOS – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente, datado de oito de janeiro do corrente 
ano e exarado na informação número trinta e nove/CD barra dois mil e 
treze, datada de vinte e seis de dezembro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, com vista à prorrogação da autorização de 
funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e aditamento ao 
contrato de objetivos. -------------------------------------  
DOIS – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------  
DOIS PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA VENDA 
DE FRUTA E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA VENDA DE FRUTA E LEGUMES 

NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR -----------------------------  
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Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de Mercados 
Municipais, proponho a realização de Hasta Pública para uma Banca para 
Venda de Frutas e Legumes, nas condições a seguir discriminadas: -----  
– A hasta pública decorrerá no dia dez fevereiro de dois mil e catorze, 
pelas onze horas; ----------------------------------------  
– A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não podendo os lanços 
ser inferiores a vinte e cinco euros; ---------------------------  
– Local – Mercado Municipal de Aljezur; -------------------------  
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo máximo de 
noventa dias seguidos, após a homologação da respetiva ata da hasta 
pública. -----------------------------------------------  
Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação do referido 
espaço, considera-se nula a arrematação do espaço não ocupado, sendo 
perdida a favor da Câmara Municipal a importância já paga. ----------  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em hasta pública será 
paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas seguintes condições: -----  
– Cinquenta porcento, no prazo de quarenta e oito horas após a 
arrematação; -------------------------------------------  
– Restantes cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 
respetiva ata; -------------------------------------------  
– A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade da 
arrematação; -------------------------------------------  
O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-se-á, com a 
comunicação da ocupação efetiva dos respetivos espaços. -----------  
COMISSÃO: De acordo com o número um, artigo sexto, do Regulamento de 
Mercados Municipais “A praça realizar-se-á perante uma comissão, da 
qual fará sempre parte o Vereador dos Mercados e Feiras…” ----------   
Assim, proponho que a comissão seja constituída pelo Senhor Vereador 
António Carvalho, pelo Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, Dr. Paulo Oliveira e pelo Fiscal Municipal Especialista 
Principal, Senhor José Carlos de Oliveira. -----------------------  
Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se pelo 
Regulamento de Mercados Municipais, o qual pode ser consultado na 
Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia.” -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
DOIS PONTO DOIS – CARLOS FERNANDO DA COSTA PINA – CADUCIDADE DE 
ATRIBUIÇÃO DO LOTE DEZASSEIS/VINTE E SEIS, DA PRIMEIRA FASE DA ZONA 
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INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na informação 
número dois/PO barra dois mil e catorze, datada de três de janeiro, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da atribuição do lote 
número dezasseis/vinte e seis – primeira fase, sito na Zona Industrial da 
Feiteirinha. --------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, restituir o montante de mil e doze 
euros, que resulta da aplicação do número quatro do artigo decimo terceiro 
das normas da Zona Industrial da Feiteirinha, aquando da outorga da 
competente escritura de reversão. ----------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – BIOSPIR - PRODUTOS E SOLUÇÕES NATURAIS, LDA. – LOTE 
DOZE, DA PRIMEIRA FASE – INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ZIF – ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na informação 
número três/PO barra dois mil e catorze, datada de três de janeiro, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de declarar a 
caducidade da atribuição do lote número doze, 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 dias, nos termos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
DOIS PONTO QUATRO – JOÃO MANUEL MARREIROS DUARTE – LOTE TREZE, DA 
PRIMEIRA FASE – INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE 
FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na informação número 
quatro/PO barra dois mil e catorze, datada de três de janeiro, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conceder um prazo adicional de mais três meses para 
entrega da comunicação prévia, devendo, contudo, ser liquidado vinte 
porcento do valor inicial do lote, no prazo de cinco dias úteis, após a 
receção da comunicação da presente deliberação. -----------------  
TRÊS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – MARIA NATÁLIA SANTAS NOITES VIDIGAL – ATUALIZAÇÃO DA 
RENDA HABITACIONAL – RUA JOÃO DIAS MENDES, NÚMERO DEZASSEIS – 
ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação número um/CD barra 
dois mil e catorze, datada de sete de janeiro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar à arrendatária que, de acordo com a legislação 
em vigor e com disposição contratual, a renda mensal será atualizada para 
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cento e setenta e seis euros e setenta e três cêntimos, com efeitos a um 
de março do ano em curso. ---------------------------------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO 
HOTELARIA E TURISMO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS: – Foi apresentado o 
ofício número quinhentos e quarenta, datado de doze de dezembro de dois 
mil e treze, solicitando informação quanto à possibilidade de serem 
acolhidos estágios curriculares em diferentes áreas, no período de 
dezanove de maio a onze de julho do ano em curso, sem qualquer custo 
para o Município de Aljezur. --------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e trinta e oito/RF barra 
dois mil e treze, datada de vinte e seis de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, informar que poderá receber um estagiário, de cada uma das 
seguintes áreas: Assessoria de Administração, Gestão, Informação e 
Animação Turística, Marketing e Turismo -----------------------  
QUATRO PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 
TREZE/DOIS MIL E CATORZE: ---------------------------------  
PEDIDO DE REVISÃO DE ESCALÃO: -------------------------------  
– JOÃO PEDRO DE JESUS ALVES: – Foi apresentada a exposição de Filomena 
Maria Novais de Jesus Alves, na qualidade de encarregada de educação, 
solicitando a revisão do escalão atribuído ao aluno João Pedro de Jesus 
Alves. ------------------------------------------------  
Face ao teor da informação número cento e trinta e um/RF barra dois mil e 
treze, datada de cinco de dezembro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
reposicionar o aluno João Pedro de Jesus Alves, no escalão B --------  
– IURI MARREIROS CRUZ: – Foi apresentado o ofício número dois, datado de 
dois de janeiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo 
do aluno Iuri Marreiros Cruz. --------------------------------  
Não obstante a ausência de informação técnica, mas atendendo ao 
conhecimento que os membros do Executivo passaram a ter, exposto pela 
Senhora Vereadora Fatima Neto, sobre a situação em causa, 
nomeadamente quanto à condição socio/económica do agregado familiar, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno Iuri Marreiros Cruz, o 
escalão A. ---------------------------------------------  
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CINCO – AÇÃO SOCIAL --------------------------------------  
CINCO PONTO UM – 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 – 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: ---------------------------------------------  
UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 
de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de dezembro de dois mil e treze, 
em anexo; ---------------------------------------------  
DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e noventa 
e oito euros e cinquenta e oito cêntimos, definida em protocolo.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
CINCO PONTO DOIS – PROJETO ESPECIALMENTE – PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 
DOENÇA MENTAL – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da ordem de Trabalhos. -----------------  
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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 
presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 
minuta. -----------------------------------------------  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  
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. -----------------------  
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O Presidente, 
 

_____________________________ 
 
 

O Secretário, 
 

_____________________________ 
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