
        
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 14/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  24 de junho de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  13.20 horas  

Aprovada em:  8 de julho 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 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

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.--------------------------------------- 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE JUNHO DE DOIS MIL 

E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por maioria, com 

a abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, por não ter estado 

presente, aprovar a ata da reunião ordinária de onze de junho de dois mil e 

catorze. -----------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  

– Não se verificaram quaisquer informações neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia vinte e três de junho de dois mil e catorze, do 

qual a Câmara tomou conhecimento. ---------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

PORTARIA número cento e vinte e dois barra dois mil e catorze, publicada 

no D.R. número cento e treze, Série I, de dezasseis de junho, dos 

Ministérios das Finanças, do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia e da Agricultura e do Mar, que disciplina as regras relativas à 

cobrança e ao pagamento das taxas devidas pelo acesso e visita às áreas 

integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). -------  

LEI número trinta e quatro barra dois mil e catorze, publicada no 

D.R. número cento e dezasseis, Série I, de dezanove de junho, da 

Assembleia da República, que publica a segunda alteração à Lei número 

cinquenta e quatro barra dois mil e cinco, de quinze de novembro, que 

estabelece a titularidade dos recursos hídricos. -------------------  

LEI número trinta e cinco barra dois mil e catorze, publicada no 

D.R. número cento e dezassete, Série I, de vinte de junho, da Assembleia 

da República, sobre a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. -----  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.113&iddip=20140868
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.113&iddip=20140868
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.113&iddip=20140868
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.116&iddip=20140895
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.116&iddip=20140895
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20053204
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20053204
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.117&iddip=20140906
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.117&iddip=20140906
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DOIS PONTO DOIS – HASTA PÚBLICA DE VIATURAS USADAS – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURAS USADAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO 

DE ALJEZUR --------------------------------------------  

Constatando-se a existência de viaturas em fim de vida, pertencentes a 

este município, derivado à idade das mesmas e ao estado de degradação 

que se encontram, não oferecendo condições de segurança para o serviço, 

proponho assim, a alienação em hasta pública, das viaturas usadas 

conforme explanadas abaixo, nas seguintes condições: -------------  

LOTE UM: ----------------------------------------------   

Ano – mil novecentos e noventa e quatro ------------------------  

Matricula – trinta e dois-setenta e sete-DT ----------------------  

Marca – Ford -------------------------------------------  

Modelo – Transit cento e noventa CH/Cabine Dupla ----------------  

Categoria – Ligeiro Mercadorias ------------------------------  

Preço base de licitação – cento e cinquenta euros -----------------  

LOTE DOIS: ---------------------------------------------   

Ano – mil novecentos e noventa e oito --------------------------  

Matricula – vinte e oito-oitenta-LT ----------------------------  

Marca – Citroen -----------------------------------------  

Modelo – Xsara ------------------------------------------  

Categoria – Ligeiro de passageiros ----------------------------  

Preço base de licitação – duzentos e cinquenta euros ---------------  

LOTE TRÊS: ---------------------------------------------   

Ano – mil novecentos e noventa e oito --------------------------  

Matricula – trinta e um-dezanove-JN --------------------------  

Marca – MAN -------------------------------------------  

Modelo – dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA-II ---------------  

Categoria – Pesado de passageiros ----------------------------  

Preço base de licitação – doze mil e quinhentos euros --------------  

UM – Localização das viaturas: -------------------------------  

– Armazém Municipal de Aljezur ------------------------------  

DOIS – Hasta pública: --------------------------------------  

DOIS PONTO UM – A venda de viaturas será efetuada por hasta pública, que 

decorrerá no Armazém Municipal no dia catorze de julho, pelas dez horas.  
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DOIS PONTO DOIS – Os interessados deverão comparecer no local 

devidamente identificados, ou fazerem-se representar por procurador 

devidamente habilitado para o efeito, e no caso de pessoas coletivas, 

habilitados com poderes bastantes para arrematar. -----------------  

DOIS PONTO TRÊS – Os interessados na aquisição de viaturas para 

desmantelamento, deverão entregar documento comprovativo em como se 

encontram devidamente licenciados para o transporte e/ou tratamento dos 

veículos conforme estipulado no Decreto-Lei número cento e noventa e 

seis barra dois mil e três, na atual redação. ----------------------  

DOIS PONTO QUATRO – Os arrematantes deverão apresentar no prazo de 

cinco dias, após a arrematação dos bens, os documentos comprovativos de 

que se encontram em situação regularizada perante o estado Português em 

sede de contribuições e impostos, bem como relativamente à situação 

contributiva para com a segurança social. A não apresentação destes 

documentos, implica a revogação da arrematação, bem como a perda das 

importâncias já pagas. ------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO – Os interessados poderão licitar verbalmente, sendo 

para os lotes um e dois o valor mínimo de cada lanço de vinte cinco euros, 

para o lote três o valor mínimo de cada lanço de mil euros, as viaturas 

serão licitadas pela ordem acima indicada, constituindo cada viatura um 

lote. -------------------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS – Cada viatura será arrematada a quem oferecer maior 

lanço. ------------------------------------------------  

DOIS PONTO SETE – Após arrematação de cada lote, será elaborado em 

duplicado o respetivo auto de venda, com a identificação do adquirente. --  

DOIS PONTO OITO – Um exemplar do auto de venda será entregue ao 

adquirente e constituirá o documento necessário ao pagamento. -------  

DOIS PONTO NOVE – Não serão admitidas quaisquer reclamações sobre o 

estado dos bens e eventuais defeitos. --------------------------  

TRÊS – Comissão que dirige a praça: ---------------------------  

A praça é dirigida por uma comissão composta pelos seguintes membros:  

– Miguel Ângelo Candeias dos Santos --------------------------  

– Susana Isabel Pacheco Marreiros ----------------------------  

QUATRO – Pagamento e levantamento: --------------------------  

QUATRO PONTO UM – Após o ato da arrematação, pagará cinquenta porcento 

do valor que tenha oferecido, e o remanescente deverá ser satisfeito nos 

dez dias uteis após a homologação da ata de hasta pública. ----------  
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QUATRO PONTO DOIS – O bem só pode ser levantado pelo arrematante 

quando se encontre integralmente pago. ------------------------  

QUATRO PONTO TRÊS – O pagamento será efetuado pelo arrematante na 

tesouraria da Câmara Municipal de Aljezur, mediante fatura a emitir pelos 

serviços da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal, ambos sitos nos Paços do Concelho, Rua Capitão Salgueiro 

Maia, oito mil seiscentos e setenta – zero zero cinco Aljezur, com o horário 

de funcionamento das nove horas às dezasseis horas e trinta minutos. ---  

QUATRO PONTO QUATRO – O adquirente dispõe de dez dias uteis 

subsequentes à data de homologação da ata de arrematação para o 

levantamento dos bens, findo o qual perderá qualquer direito sobre a 

viatura, bem como as importâncias já pagas. ---------------------  

QUATRO PONTO CINCO – Após o pagamento, as viaturas adquiridas tendo 

como destino, a circulação na via pública, o arrematante deverá dirigir-se 

junto do Património da Câmara Municipal de Aljezur, mediante 

apresentação da fatura, para tratar do requerimento de registo automóvel, 

na Conservatória do Registo Automóvel de Aljezur, as viaturas só poderão 

ser levantadas depois do arrematante fazer prova que as mesmas se 

encontram em seu nome. Caso o destino das viaturas seja o 

desmantelamento, deverá o arrematante dirigir-se junto do Património da 

Câmara Municipal de Aljezur, mediante apresentação de fatura, para 

levantar o modelo A, devidamente preenchido, para posterior levantamento 

das viaturas após o pagamento integral das mesmas, dentro dos dez dias 

uteis subsequentes à data de homologação da ata de arrematação.” ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – PROJETOS DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS – APRECIAÇÃO 

PÚBLICA: – Foram apresentados os Projetos de Regulamentos Municipais 

abaixo indicados, tendo a Câmara deliberado, por unanimidade, submeter 

os mesmos a apreciação pública, nos termos do artigo cento e dezoito, do 

Código do Procedimento Administrativo, pelo prazo de trinta dias: ------  

 ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO LOCAL DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR ----  

 REGULAMENTO DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO 

CONCELHO DE ALJEZUR (ANEXO I E II) --------------------------  

 URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – NORMAS PARA APRESENTAÇÃO FINAL (RMUE) -  

 LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE CAMPISMO OCASIONAL E CARAVANISMO NO 

CONCELHO DE ALJEZUR -----------------------------------  
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 INSTALAÇÃO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS DE PETRÓLEO, DE INSTALAÇÕES 

DE POSTOS DE ABASTECIMENTO E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS DO CONCELHO DE ALJEZUR -----------------------  

 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ---------------------------------  

 SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL -------------------------  

 EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE ALJEZUR ---------  

 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS DE ESPETÁCULOS E 

DIVERTIMENTOS PÚBLICOS NO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------  

 INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MODIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE 

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, DE COMÉRCIO DE BENS, DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS OU DE ARMAZENAGEM -----------------------------  

 REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

 COMÉRCIO A RETALHO NÃO SEDENTÁRIO NO CONCELHO DE ALJEZUR ------  

 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS MUNICIPAIS E DO MERCADO 

DO AGRICULTOR ---------------------------------------  

DOIS PONTO QUATRO – GLOBALGARVE – ALIENAÇÃO DE AÇÕES – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ALIENAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS DETIDAS PELO MUNICÍPIO NA 

GLOBALGARVE (CENTO E CINQUENTA AÇÕES) ------------------------  
Considerando que: ---------------------------------------  

a) – O Município de Aljezur detém na Globalgarve – Cooperativa e 

Desenvolvimento, SA, uma participação social de cento e cinquenta ações;  

b) – A referida Sociedade Anónima apresentou nos últimos três anos, 

resultado liquido negativo; ----------------------------------  

c) – A Globalgarve está abrangida pelo Regime Jurídico de Atividade 

Empresarial Local e das Participações Locais (RJAEL), porquanto é 

participada por entidades públicas em cinquenta e quatro vírgula cinquenta 

e seis porcento; -----------------------------------------  

d) – De acordo com o artigo setenta, número três, do RJAEL, os Municípios 

acionistas, face ao resultado líquido negativo da Sociedade devem 

proceder à alienação integral das participações detidas; -------------  

e) – A Globalgarve se encontra em processo de insolvência. ----------  

f) – Por deliberações da Câmara Municipal, de vinte e seis de fevereiro de 

dois mil e treze e da Assembleia Municipal, de vinte e oito de fevereiro de 
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dois mil e treze, deliberou alienar as participações detidas na referida 

sociedade. ---------------------------------------------  

Propõe-se: --------------------------------------------  

Um – Que sejam alienadas, a título gratuito, as participações detidas pelo 

Município na Globalgarve (cento e cinquenta ações), à referida entidade, 

porquanto, dado o estado de insolvência da mesma, o valor nominal das 

ações é de zero euros. ------------------------------------  

Dois – Que seja remetida a presente proposta à Assembleia Municipal para 

aprovação.” --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO CINCO – VODAFONE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – DEPÓSITO DE 

ÁGUA, SITO EM VALE DA TELHA: – Na sequência das deliberações de vinte e 

dois de abril e treze de maio do corrente ano, vem a Vodafone Portugal – 
Comunicações Pessoais, SA, solicitar que a área a arrendar seja de vinte e 

cinco metros quadrados e não de dez metros quadrados, como consta nas 

referidas deliberações, sem alteração do valor da renda já deliberada, em 

similitude ao arrendamento da TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, 

S.A. -------------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, arrendar o referido espaço, com a 

área de vinte e cinco metros quadrados, pelo valor de setecentos e vinte e 

cinco euros, mensais. -------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS – PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

PLANO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL ---------------------------  

O Município de Aljezur, dispõe de um Plano Municipal de Proteção Civil, 

muito antigo e desajustado com a realidade e a legislação em vigor. ----  

Face a esta situação, está previsto no Plano de Atividades e Orçamento 

para o ano de dois mil e catorze, a elaboração do Plano Municipal de 

Proteção Civil. ------------------------------------------  

O Município não dispõe de meios técnicos para a elaboração de um novo 

Plano Municipal de Proteção Civil, no entanto, é do conhecimento dessa 

Autarquia, que a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur dispõe 

de recursos técnicos e pessoal habilitado com competências para a 

realização do Plano. --------------------------------------  
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Assim sendo e no sentido de aproveitamento das sinergias locais, propõe-

se que se estabeleça com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Aljezur, uma parceria para a elaboração do referido Plano 

Municipal de Proteção Civil, nos termos da minuta de Protocolo que se 

anexa.” -----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

DOIS PONTO SETE – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO DO 

SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA, SA: – Foi apresentado o ofício 

número cento e setenta e um, datado de quatro de junho do corrente ano, 

enviando Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e catorze da 

Sociedade, bem como a respetiva Adenda – informação adicional. ------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 

apresentado o email datado de doze de junho do corrente ano, enviando 

informação acerca do Fundo de Apoio Municipal (FAM). -------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o email datado de nove de 

junho do corrente ano, enviando Relatório do Projeto EspecialMente – 
Prevenção e Tratamento da Doença Mental, referente ao primeiro trimestre.  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o 

email datado de doze de junho do corrente ano, enviando cópia do pedido 

de apoio financeiro, para pagamento de parte do vencimento de um 

terapeuta ocupacional, a contratar pela Delegação de Faro da ACAPO – 
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal. -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio financeiro solicitado. ---------------------------  

AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – A Câmara tomou 

conhecimento das informações referentes à reunião do Conselho 

Intermunicipal, que teve lugar no passado dia onze de junho. ---------  

ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE KÜRNACH: – Foi apresentada a carta sem 

data, procedendo à apresentação de saudações por parte da comunidade 

de Kürnach e enviando convite para visita àquela comunidade, aquando 
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das festividades da vila, que decorrerão de vinte e cinco a vinte e sete do 

próximo mês de julho. -------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 

dois mil cento e três, datado de dois de junho do corrente ano, 

apresentando o agradecimento do seu Reitor, Prof. Doutor António Branco, 

pela forma como foram recebidos pelo Município de Aljezur. ----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento 

e sessenta e oito, datado de seis de junho do corrente ano, enviando 

Relatório Mensal relativo ao mês de maio, datado de seis de maio do 

corrente ano, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

Município e aquela Freguesia. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de maio, datado de seis de maio do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de maio, datado de seis de junho do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o Relatório Mensal 

relativo ao mês de maio, datado de seis de maio do corrente ano, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e quatro, datado de cinco de junho do corrente ano, 

enviando informação acerca do Decreto-Lei número quarenta e três barra 

dois mil e catorze, de dezoito de março – Encerramento do funcionamento 

de CET (Cursos de Especialização Tecnológica) e criação de novos CTSP 

(Cursos Técnicos Superiores Profissionais). ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO OITO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA -----------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO UM – MARIA MANUELA FARIA ALVES – ROTURA NO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – URBANIZAÇÃO BACELOS DO RIO – LOTE VINTE E 

QUATRO – CARRAPATEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que Maria 

Manuela Faria Alves, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao 

consumo do mês de maio do corrente ano, pela tarifa média e fixa de 

oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe 

seja aplicado o valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme 

previsto na Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter 

verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 

sita em Urbanização Bacelos do Rio, lote vinte e quatro – Carrapateira. --  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, exarado na informação número trezentos e 

cinquenta e um/AL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de trinta de maio e, autorizando a emissão de 

nota de crédito no valor total de mil oitocentos e sete euros e setenta e 

quatro cêntimos, correspondente a água (mil seiscentos e doze euros e 

vinte e cinco cêntimos), resíduos sólidos variáveis (noventa e oito euros e 

setenta e cinco cêntimos) e IVA (noventa e seis euros e setenta e quatro 

cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à informação acima 

identificada, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO DOIS – JOÃO PEDRO FERREIRA MARQUES – ROTURA NO 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – URBANIZAÇÃO SAGRIMO – LOTE 

DEZASSETE – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que João 

Pedro Ferreira Marques, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente 

ao consumo do mês de maio do corrente ano, pela tarifa média e fixa de 

oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe 

seja aplicado o valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme 

previsto na Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter 

verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 

sita em Urbanização Sagrimo, lote dezassete – Bordeira. -------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, exarado na informação número trezentos e 

cinquenta e dois/AL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos, datada de vinte e três de maio e, autorizando a 
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emissão de nota de crédito no valor total de dois mil quatrocentos e 

sessenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos, correspondente a água 

(dois mil duzentos e um euros e oito cêntimos), resíduos sólidos variáveis 

(cento e trinta euros e cinquenta cêntimos) e IVA (cento e trinta e dois 

euros e sete cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à informação 

acima identificada, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e 

quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e 

Licenças do Município de Aljezur. ----------------------------  
DOIS PONTO NOVE – RECURSOS HUMANOS --------------------------  
DOIS PONTO NOVE PONTO UM – REGULAMENTO INTERNO DE HORÁRIO DE TRABALHO 

E CONTROLO DE ASSIDUIDADE DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO DEZ – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO DEZ PONTO UM – EVENTOS – PUBLICIDADE: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  

DOIS PONTO DEZ PONTO DOIS – EVENTOS: ANIMAÇÃO/ALUGUER DE EQUIPAMENTOS: 

– A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 

Ordem de Trabalhos. -------------------------------------  
DOIS PONTO ONZE – ESPAÇOS DO CIDADÃO – UM NOVO PARADIGMA NO 

ATENDIMENTO – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

ESPAÇO DO CIDADÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS --------------  

No âmbito da comunicação da AMAL em relação ao assunto, proponho: --  

Sem prejuízo da “bondade” que se reconhece ao novo paradigma no 
atendimento proposto pelo Espaço do Cidadão, iniciativa do Governo de 

Portugal através da Secretaria de Estado para a Modernização 

Administrativa, assistem-nos, contudo, imensas duvidas que não foram 

esclarecidas em tempo útil por parte da Administração Central, desde logo:  

– Continua ou não a ser intenção por parte do Governo, encerrar o Serviço 

Local de Finanças de Aljezur?; ------------------------------  

– A criação dos espaços em causa pode ou não, no caso em apreço, levar 

ao encerramento de mais dois serviços desconcentrados do Estado, 

nomeadamente a Segurança Social e a Conservatória do Registo Civil, 

Predial e Comercial de Aljezur?; -----------------------------  
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– Como pode a Câmara Municipal de Aljezur ou a Juntas de Freguesia do 

concelho afetarem ao projeto recursos humanos a suas expensas quando o 

Governo não discrimina positivamente gestões financeiramente sólidas e 

equilibradas, permitindo-lhes a contratação de recursos humanos 

indispensáveis ao trabalho municipal, nomeadamente em matéria de 

educação? Pelo contrário, “obriga” Municípios como o de Aljezur a “pagar” 
dividas de outros que não foram contidos, social e politicamente 

responsáveis, através do famigerado FAM, não obstante merecerem a 

nossa solidariedade e preocupação!; --------------------------  

– Como podemos chegar a este patamar de “discussão e proposta” quando 
o Governo não consegue estabilizar um dos mais básicos serviços 

universais, consagrados pela Constituição com o é o caso da Saúde e 

referimo-nos em concreto ao Algarve e a Aljezur particularmente?; -----  

Pelas questões acima aduzidas, não estão no meu entender criadas 

condições para estabelecer com a Agencia para a Modernização 

Administrativa a celebração do protocolo que levaria à concretização de 

Espaços do Cidadão no Município de Aljezur, nesta primeira fase, sem que 

estejam cabalmente esclarecidas muitas das questões suscitadas! 

Recomendamos mesmo que alguns dos serviços agora propostos possam 

ser disponibilizados em serviços do Estado já existentes, resultando daí 

uma verdadeira economia de escala.” --------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador 

Vitor Vicente, aprovar a presente proposta. ----------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA – CONCLUSÃO 

DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES – PAREDE SEPARADORA ENTRE AS 

ZONAS DE RESTAURAÇÃO E DE EXPOSIÇÃO – ESTRUTURAS METÁLICAS – 
TRABALHOS VÁRIOS REFERENTES AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIOS, ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – PEDIDO DE 

LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO: – No âmbito do teor constante na 

informação número sessenta/JC barra dois mil e catorze, datada de 

dezasseis de junho, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – 
Obras Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número cento e noventa 

barra dois mil e doze, de vinte e dois de agosto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à liberação parcial da garantia bancária emitida 

pela CGD, no valor de seiscentos e sessenta e quatro euros e dezanove 
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cêntimos, correspondente a quinze porcento do valor da caução 

apresentada, bem como à restituição da quantia de seiscentos e sessenta 

e quatro euros e dezanove cêntimos, correspondente a quinze porcento do 

reforço de garantia, em dinheiro. -----------------------------  

  
DOIS – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ---------------------------  

DOIS PONTO UM – ALTERAÇÃO DA REN NO CONCELHO DE ALJEZUR: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

DELIMITAÇÃO DA REN NO CONCELHO DE ALJEZUR --------------------  

Atenta à necessidade de delimitar a REN no concelho de Aljezur, 

compatível com as normas que para o efeito fixa o Decreto-Lei número 

duzentos e trinta e nove barra dois mil e doze, de dois de novembro, 

proponho que a Câmara Municipal delibere que se elabore a proposta de 

delimitação, iniciando para o efeito, ao abrigo do número dois, do artigo 

décimo, do diploma já citado, as medidas necessárias para estabelecer 

uma parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, na qual se definem designadamente, os termos de referência 

para a elaboração, os prazos e as formas de colaboração técnica a prestar 

pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional.” --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO -------------------------------  
UM PONTO UM – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

– FEIRA DA TERRA – DOIS MIL E CATORZE: – Pelo Senhor Vereador António 

Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – FEIRA DA TERRA 

DOIS MIL E CATORZE ---------------------------------------  

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, 
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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. ----------  

Assim, cumprindo com o estabelecido na alínea p), do número um, do 

artigo trinta e três, da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

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. ----  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  

DOIS PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS RENDAS HABITACIONAIS: -----  

– BAIRRO “25 DE ABRIL” – ALJEZUR: -----------------------------  

Face ao teor constante na informação número vinte e três/CD barra dois 

mil e catorze, datada de dezanove de junho, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, referente à atualização das 

rendas dos fogos do Bairro “25 de Abril” – Aljezur, para vigorar no período 

de um de agosto de dois mil e catorze a trinta e um de julho de dois mil e 

quinze, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os valores para as 

referidas rendas mensais, conforme se indica: --------------------  

FOGOS T TRÊS:---------------------------------------- 

Rendas determinadas em função dos rendimentos:---------------- 

- Manuel Duarte – Casa cinco – cento e cinco euros e setenta e nove 

cêntimos; ----------------------------------------------  

Dado os valores apurados para o  arrendatário Eduardo Manuel Oliveira 

Costa  serem substancialmente elevados, tendo em consideração o nível 

social do Município, por razões de equilíbrio e maior justiça social, foi 

deliberado, por unanimidade, fixar como valor máximo a aplicar  às rendas 

do referido Bairro, a exemplo de outras deliberações anteriores já tomadas, 

o valor de  cento e oitenta e cinco euros, assim:------ 

- Eduardo Manuel Oliveira Costa – Casa dezasseis – cento e oitenta e 

cinco euros; --------------------------------------------   
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Relativamente ao valor apurado para os arrendatários a seguir indicados e 

sem  prejuízo da documentação e declarações entregues, considera-se 

não se poder aceitar o valor apurado, pelo que, de acordo com o 

preceituado no número dois, do artigo sexto, do Decreto-Lei número cento 

e sessenta e seis barra noventa e três, foi deliberado, por unanimidade, 

fixar como valor mínimo a aplicar às rendas  do Bairro “25 de Abril”, o 
valor de  cinquenta euros, pelo que foram fixados aos arrendatários os 

seguintes valores:------------------------- 

– Dora Patrícia Santana Duarte – Casa sete – cinquenta euros; ---------  

– José Avelino Clemente Correia – Casa nove – cinquenta euros; -------  

– José Diogo Guerreiro Estevão – Casa oito – cinquenta euros; ---------  

– Maria Isabel dos Santos Lemos – Casa dez – cinquenta euros; --------  

FOGOS T DOIS :--------------------------------------- 

Rendas determinadas em função dos rendimentos:---------------- 

– Humberto José Martins Custódio – Casa dezanove – oitenta e oito euros e 

setenta e oito cêntimos; -----------------------------------  

Relativamente ao valor apurado para os arrendatários a seguir indicados e 

sem  prejuízo da documentação e declarações entregues, considera-se 

não se poder aceitar o valor apurado, pelo que, de acordo com o 

preceituado no número dois, do artigo sexto, do Decreto-Lei número cento 

e sessenta e seis barra noventa e três, foi deliberado, por unanimidade, 

fixar como valor mínimo a aplicar às rendas do Bairro “25 de Abril”, o valor 

de cinquenta euros, pelo que foram fixadas aos arrendatários os seguintes 

valores:----------------------------  

– Maria da Graça Sodre Vargas – Casa dezoito – cinquenta euros; -------  

– Nazaré Maria Justo – Casa catorze – cinquenta euros; --------------  

– CARLOS MANUEL PACHECO SILVA – MALHADAIS – LOTE CINCO – QUARTA FASE – 
ODECEIXE: ---------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número vinte e cinco/CD barra 

dois mil e catorze, datada de dezanove de junho, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou por 

unanimidade, comunicar ao arrendatário que a partir de um de agosto de 

dois mil e catorze, o valor da renda mensal será de cinquenta euros. ----  

– CRISTINA MARIA FRANCISCO – RUA DAS CEIFEIRAS – BLOCO C – FRAÇÃO NA – 
PRIMEIRO ANDAR A – ALJEZUR: ---------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número vinte e quatro/CD barra 

dois mil e catorze, datada de dezanove de junho, da Divisão de 
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Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou por 

unanimidade, comunicar à arrendatária que a partir de um de agosto de 

dois mil e catorze, o valor da renda mensal será de cinquenta euros. ----  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E TREZE/DOIS 

MIL E CATORZE: – Foi apresentado o ofício número quinhentos e oitenta e 

dois, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 

enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna Luana 

Sofia Martinho Rosinha. -----------------------------------  

Face ao teor da informação número cinquenta e três/RF barra dois mil e 

catorze, datada de dezassete de junho, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

escalão A, à aluna Luana Sofia Martinho Rosinha. -----------------  
QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o email datado de dezanove de junho do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro, destinado a fazer face a 

despesas inerentes à aquisição de mobiliário para a nova Sala do Aluno. -  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 

dois mil e setecentos euros. --------------------------------  

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 treze 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 Secretário, 
 

_____________________________ 

 


