
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 15/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  08 de julho de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.30 horas  

Aprovada em:  22 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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria do Carmo Ferreira 
 

 
 

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 
 

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 VINTE E QUATRO DE JUNHO 

DE DOIS MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, por não ter 

estado presente, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e quatro 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: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na décima e na décima primeira Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, na décima segunda e na décima terceira 

Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e na décima quarta e 

na décima quinta Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 

catorze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------------------------------  

– JOÃO PAULO DOS SANTOS LOURENÇO – Alterações e alteração de uso – E.N. 

duzentos e sessenta e oito – Bordeira – seis de maio de dois mil e catorze  

– MARIA AMÉLIA DOS SANTOS – Nova construção (Agrícola) – Vale de Corvos – 
Aljezur – catorze de maio de dois mil e catorze -------------------  

– LINO JOÃO DA SILVA – Construção de habitação – Urbanização dos 

Malhadais – Lote trinta e um – Quarta Fase – Odeceixe – nove de junho de 

dois mil e catorze ----------------------------------------  

– ZÉLIA MARIA MARTINS DE BRITO – Construção de habitação – Rua do Retiro – 
Odeceixe – vinte e três de junho de dois mil e catorze --------------  
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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 sete de julho 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 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – LOTE VINTE E UM/VINTE E TRÊS 

DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – Na sequência da deliberação 

de vinte e cinco de março do corrente ano, foi apresentado o Relatório de 

Avaliação Imobiliária do Lote vinte e um/vinte e três, sito no Loteamento 

Industrial de Feiteirinha. -----------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação datada de vinte de junho, PJ/ 

dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de vinte e cinco mil 

euros, para efeitos de alienação do lote vinte e um/vinte e três, sito no 

Loteamento Industrial de Feiteirinha, à empresa ALGAR – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A, onde se encontra instalada uma 

unidade de transferência de resíduos sólidos. --------------------  
DOIS PONTO TRÊS – AQUISIÇÃO DO TERRENO ONDE SE ENCONTRA IMPLANTADA A 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE DOIS – SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – No âmbito do teor constante na 

informação número trezentos e setenta e um/PJ barra dois mil e catorze, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dezanove de 

junho e no âmbito da deliberação tomada em reunião de Câmara de treze 

de dezembro de dois mil e cinco, não obstante se verificar agora, após o 

registo da referida parcela de terreno, que a mesma tem uma área inferior 

ao que consta na referida deliberação, em sessenta e um metros 

quadrados, a Câmara deliberou, por unanimidade, face aos agora mil 

setecentos e trinta metros quadrados, conforme descrição do prédio na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur, sob o número oito mil 

quinhentos e cinquenta e nove, manter o valor de quatro mil e quinhentos 

euros para a aquisição da referida parcela de terreno, onde se encontra 

implantada a Estação Elevatória EE Dois – Sistema Elevatório de Águas 

Residuais da Zona Industrial da Feiteirinha.---------------- 
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DOIS PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi apresentado o 

ofício número oitocentos e vinte e sete barra dois mil e catorze, datado de 

dezanove de maio, enviando informação relativa à reunião com o Senhor 

Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da 

Natureza. ---------------------------------------------  

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

JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentada a carta datada de vinte 

e quatro de junho do corrente ano, solicitando a cedência do Polidesportivo 

Municipal, no próximo dia vinte e oito de junho, para organização do 

Arraial de São Pedro. -------------------------------------  

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

Presidente da Câmara, datado de vinte e seis de junho e exarado no ofício 

supra identificado, autorizando a cedência do Polidesportivo Municipal ao 

Juventude Clube Aljezurense, a título gratuito, no dia vinte e oito de junho, 

para organização do Arraial de São Pedro. ----------------------  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número cento e vinte e oito/B um, datado de vinte de 

junho do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no 

montante de dezanove mil quinhentos e noventa e nove euros e quarenta 

cêntimos, acrescido de IVA, para fazer face a despesas inerentes à 

realização de obras de remoção da cobertura do edifício onde funciona o 

quartel da associação, uma vez que as telhas de fibrocimento contêm 

amianto. ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no montante de vinte e quatro mil cento e sete euros e vinte e seis 

cêntimos, mediante a apresentação da fatura referente aos trabalhos 

realizados e sujeito à existência de fundo disponível.------- 
DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – DIREÇÃO DE 

SERVIÇOS DA REGIÃO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número dez mil 

setecentos e noventa e um barra dois mil e catorze, datado de dezanove 

de junho, agradecendo pela colaboração prestada na organização e 

desenvolvimento do Roadshow do Ensino Profissional “Projeta o Teu 
Futuro”. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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BONS OFÍCIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL: – Foi apresentado o email datado 

de catorze de abril do corrente ano, solicitando a cooperação desta 

autarquia na edição do CD “o mar ao fundo”. --------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a referida iniciativa, 

adquirindo para o efeito sessenta exemplares do CD “o mar ao fundo”, 
pelo valor de seiscentos euros. ------------------------------  

É ainda estabelecido como contrapartida, a figuração do logotipo do 

Município de Aljezur em toda a comunicação e na capa dos CD’s, bem 
como a apresentação pública do trabalho em Aljezur, sem encargos para o 

Município. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO UM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EDIÇÃO DE LIVRO 

DE POEMAS INÉDITOS DE JOSÉ CERCAS – COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DO 

NASCIMENTO DO PINTOR JOSÉ CERCAS – FOLHAS ILUSTRES, UNIPESSOAL, 

LDA.: – No âmbito do teor constante na informação número trezentos e 

oitenta e sete/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de vinte e cinco de junho do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável à prestação de serviços para a edição de livro de poemas 

inéditos de José Cercas – Comemorações do centenário do nascimento do 

pintor José Cercas, pela Folhas Ilustres, Unipessoal, Lda.------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ESPETÁCULO COM O ARTISTA “RICHIE 
CAMPBELL”: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatrocentos e dois/MC barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos, datada de três de julho do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável à prestação de serviços para realização do concerto com o 

artista “Richie Campbell”. ----------------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA VÁRIOS EVENTOS A 

REALIZAR AO LONGO DO ANO DOIS MIL E CATORZE: – No âmbito do teor 

constante na informação número quatrocentos e três/MC barra dois mil e 

catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de três 

de julho do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável à prestação de serviços de animação 

para vários eventos a realizar ao longo do ano dois mil e catorze. ------  
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III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO ROGIL – 
HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA – PEDIDO DE VISTORIA PARA A 

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

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

vinte e três 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 onze mil novecentos e quarenta euros e cinquenta e 

nove cêntimos, correspondente a noventa porcento do valor da caução 

apresentada. -------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – ALTEAMENTO DA LINHA AÉREA DE MÉDIA TENSÃO – ZONA 

INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – 
PEDIDO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do 

teor constante na informação número sessenta e três/JC barra dois mil e 

catorze, datada de dezoito de junho, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número dezoito 

barra dois mil e oito, de vinte e nove de janeiros, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e consequentemente 

proceder à liberação da caução, no valor de mil trezentos e quarenta e oito 

euros e trinta e seis cêntimos, totalmente subscrita em dinheiro, no prazo 

de trinta dias. -------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – REMODELAÇÃO DAS REDES DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NA AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO, RUA DA ESCOLA, RUA 

CAPITÃO SALGUEIRO MAIA E PINTURA DOS CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA NA RUA DOS BOMBEIROS – ALJEZUR – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES 

& FILHOS, LDA. – PEDIDO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: 

– No âmbito do teor constante na informação número sessenta e quatro/JC 

barra dois mil e catorze, datada de dezoito de junho, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do 

Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de 

janeiros, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o auto de 

receção definitiva e consequentemente proceder à liberação da caução, 

apresentada sob a forma de garantia bancária emitida pela CGD, com o 
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valor atual de quatrocentos e quarenta e cinco euros e trinta cêntimos, no 

prazo de trinta dias. --------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – CARPE VITA, LDA. – ALTERAÇÕES E ALTERAÇÃO DE USO – 
TURISMO NO ESPAÇO RURAL – RUA CERRO DO MOSQUEIRO – ALJEZUR: – Foi 

apresentado o requerimento em que Carpe Vita, Lda, na qualidade de 

proprietária de um prédio urbano, situado em Rua Cerro do Mosqueiro, da 

freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo oito mil novecentos e noventa e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número sete mil quatrocentos e setenta e 

cinco, vem solicitar a aprovação de um projeto de alterações de uma 

habitação, com vista à sua afetação para turismo rural, na modalidade de 

“Casas de Campo”, no local acima identificado. -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alterações 

solicitada pela requerente, condicionada ao cumprimento do estipulado no 

ponto quatro, da informação número cento e um barra dois mil e catorze – 
FA, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – HASTA PÚBLICA DE UMA BANCA PARA VENDA DE PEIXE E 

MARISCO, NO MERCADO MUNICIPAL DE IGREJA NOVA – HOMOLOGAÇÃO DE ATA: 

– 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 peixe e marisco, no Mercado 

Municipal da Igreja Nova, em Aljezur, realizada no passado dia dezoito de 

junho, à qual não compareceu qualquer interessado. ---------------  
UM PONTO DOIS – ARREMATAÇÃO POR HASTA PÚBLICA DE UMA BANCA PARA 

VENDA DE FRUTA E LEGUMES, NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO: – Face ao teor da informação número vinte e 

seis/CD barra dois mil e catorze, datada de dezanove de junho, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, considerar nula a hasta pública de uma banca para venda de 

fruta e legumes, no Mercado Municipal de Aljezur, por não cumprimento 

das condições de pagamento estipuladas pela deliberação de Câmara de 

doze de março do corrente ano, bem como comunicar ao arrematante o 

teor da presente deliberação. --------------------------------  
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DOIS – APOIO AO ASSOCIATIVISMO ------------------------------  
DOIS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 

CONCELHO DE ALJEZUR – ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA 

ARRIFANA E COSTA VICENTINA – CANDIDATURA: – 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 Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. ----------------  

A candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação que estão 

espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa salientar que 

a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades que foram 

melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao 

apoio financeiro, mas o apoio que o Município de Aljezur irá conceder terá 

também incidência no apoio técnico e logístico, como ficará refletido na 

ficha de candidatura. Perante o atrás exposto proponho que seja aprovado 

o seguinte apoio: ----------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DE ARRIFANA E COSTA 

VICENTINA ---------------------------------------------  

– Festa dos Pescadores – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros 

(por noite de animação, máximo três noites). Apoio logístico a ser 

solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte 

Associação, que a transferência de verba só será feita após a comunicação 

da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamento.” ------------------------------------------   

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO DOIS – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 

CONCELHO DE ALJEZUR – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA 
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DE NOSSA SENHORA D`ALVA – CANDIDATURA: – 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 Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete.  

A candidatura foi avaliada segundo os critérios para apreciação que estão 

espelhados no artigo sétimo do referido regulamento. Importa salientar que 

a presente proposta se centra exclusivamente nas atividades que foram 

melhor classificadas pela Comissão de Avaliação, o apoio que o Município 

de Aljezur irá conceder terá incidência no apoio técnico e logístico, como 

ficará refletido na ficha de candidatura. Perante o atrás exposto proponho 

que seja aprovado o seguinte apoio: ---------------------------  
SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA 

D`ALVA -----------------------------------------------  

– Plenário e Ação de Formação em Silves – Cedência de um autocarro, 

apoio logístico na deslocação a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.” ----------------------   

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

TRÊS PONTO UM – EQUIPALGARVE, LDA. – LOTE VINTE E NOVE, DA PRIMEIRA FASE 

DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

PARA ENTREGA DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA: – No âmbito do teor constante na 

informação número quarenta e cinco/PO barra dois mil e catorze, datada 

de vinte de junho, 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, ou 

seja, quatrocentos e oitenta e um euros e vinte cêntimos, no prazo de 

cinco dias após a receção da comunicação da presente deliberação. ----  
TRÊS PONTO DOIS – PISCINAS COSTIN, UNIPESSOAL, LDA. – LOTE VINTE, DA 

PRIMEIRA FASE DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO DAS 

NORMAS DA ZIF: – No âmbito do teor constante na informação número trinta 
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e nove/PO barra dois mil e catorze, datada de dezassete de junho, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, e de acordo com o número três, do artigo vinte 

e oito, das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha, conceder um prazo 

excecional para conclusão da obra, por igual período de validade da 

comunicação prévia, até ao dia nove de fevereiro de dois mil e dezasseis. 

Determina ainda que deste prazo não pode existir qualquer recurso, 

aplicando-se de imediato o previsto nas Normas da Zona Industrial da 

Feiteirinha. --------------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – UIS – UNIVERSE INTERNACIONAL SERVICES, LDA. – LOTE SETE, 

DA SEGUNDA FASE DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO 

DAS NORMAS DA ZIF: – No âmbito do teor constante na informação número 

quarenta/PO barra dois mil e catorze, datada de dezassete de junho, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, e de acordo com o número três, do artigo vinte 

e oito, das Normas da Zona Industrial da Feiteirinha, conceder um prazo 

excecional para conclusão da obra, por igual período de validade da 

comunicação prévia, até ao dia dezassete de dezembro de dois mil e 

catorze. Determina ainda que deste prazo não pode existir qualquer 

recurso, aplicando-se de imediato o previsto nas Normas da Zona 

Industrial da Feiteirinha. -----------------------------------  
QUATRO – AÇÃO SOCIAL -------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DE 

MUNÍCIPES CARENCIADOS – ABERTURA DE PERÍODO DE CANDIDATURA – PROPOSTA: – 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
REGULAMENTO DE APOIO À RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES DE MUNÍCIPES CARENCIADOS 

– ABERTURA DE PERÍODO DE CANDIDATURA ---------------------------  

No âmbito do regulamento em apreço proponho a abertura, a partir do dia 

um de setembro do ano em curso, pelo prazo de trinta dias seguidos, do 

período de candidatura relativo ao segundo semestre de dois mil e 

catorze.” ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
QUATRO PONTO DOIS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE 

SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 

SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 

SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – PROPOSTA: – Pela Senhora 
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Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO MENINO 

JESUS 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 sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus, relativos aos meses de 

abril e maio de dois mil e catorze, em anexo; --------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de oitocentos e 

quarenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos, relativa aos meses em 

causa, de acordo com o definido em protocolo.” -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente Proposta. ----  
CINCO – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – 
ANO LETIVO DE DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – No âmbito do teor 

constante na informação número quatro/SA barra dois mil e catorze, datada 

de dezanove de junho, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Plano de Transporte Escolar do Município de Aljezur, para o ano letivo de 

dois mil e catorze/dois mil e quinze, apresentada pela Senhora Vereadora 

Fátima Neto, cujos documentos depois de devidamente rubricados ficam 

arquivados no respetivo processo. ----------------------------  
SEIS – DESPORTO E TEMPOS LIVRES -----------------------------  
SEIS PONTO UM – CANDIDATURA PARA CALENDÁRIO REGIONAL DE MARCHA-

PASSEIO DO ALGARVE – DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: –  
No âmbito do teor constante na informação número trinta e três/NB barra 

dois mil e catorze, datada de vinte e quatro de junho, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reconhecer o interesse municipal relativo à atividade 

Marcha/Passeio de Aljezur, inserida no calendário Regional de Marcha-
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Passeio do Algarve – dois mil e catorze/dois mil e quinze, com vista a que 

seja apresentada a competente candidatura ao IDPJ. ---------------  

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, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo.-  

 
     

 
O Presidente, 
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_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


