
 
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 24/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  28 de outubro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.40 horas  

Aprovada em:  11 de novembro 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. 



REUNIÃO DE 28.10.14 

Pág.  1 

 

Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE OUTUBRO DE 

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de catorze de outubro 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: ---------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 

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

– JOSÉ AUGUSTO PACHECO – Alterações de utilização em habitação – Monte 

da Gorda – Aljezur – três de outubro de dois mil e catorze ------------  

– ANTÓNIO PEDRO DOS SANTOS SIMÕES – Reconstrução – Habitação – Esteveira 

– Rogil – três de outubro de dois mil e catorze --------------------  

– JOÃO MANUEL MARREIROS DUARTE – Construção de armazém – Loteamento 

Industrial da Feiteirinha – Lote treze/A – Rogil – nove de outubro de dois mil 

e catorze ----------------------------------------------  

– LUÍS ANTÓNIO GOMES NUNES – Alterações em habitação – Espartal – Lote 

cinquenta e dois – Aljezur – dezasseis de outubro de dois mil e catorze ---  

– EQUIPALGARVE, LDA. – Construção de armazém – Loteamento Industrial da 

Feiteirinha – Lote vinte e nove – Primeira Fase – Rogil – dezassete de 

outubro de dois mil e catorze --------------------------------  

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

Diário da Tesouraria do dia vinte e sete de outubro de dois mil e catorze, 

do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
UM PONTO DOIS – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 

POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  
UM PONTO TRÊS – PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E MAPA 

DE PESSOAL PARA O ANO DE DOIS MIL E QUINZE: – A Câmara tomou 

conhecimento da proposta de projeto das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e quinze. -------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
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DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO E NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS: – No âmbito do teor constante na informação número 

quinhentos e setenta/PJ barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos, datada de onze de setembro do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regulamento 

de Urbanização e Edificação e Normas para Apresentação de Processos 

de Operações Urbanísticas e remeter os referidos documentos à 

Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO NO CONCELHO DE ALJEZUR: – No âmbito do teor 

constante na informação número quinhentos e cinquenta/PJ barra dois mil 

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

quatro de setembro do corrente ano, a Câmara constatou que no período 

de apreciação pública não foram apresentadas quaisquer sugestões. ----  

Acontece porém que, feita uma melhor análise, constatou-se não prever o 

Regulamento, no caso de instalação de floreiras, uma largura mínima 

disponível para o trânsito pedonal nos passeios. ------------------  

Assim, e porque se considera importante melhor clarificar essa situação, 

introduziu-se a alínea c) no número dois do artigo quarto, do Anexo I à 

proposta de Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público 

no Concelho de Aljezur, prevendo uma largura mínima disponível de um 

metro e meio. -------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Regulamento 

de Publicidade e Ocupação do Espaço Público no Concelho de Aljezur e 

remeter os referidos documentos à Assembleia Municipal para aprovação.  
DOIS PONTO QUATRO – PROTOCOLO ENTRE A AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, IP, E O MUNICÍPIO “MUNICÍPIO”, RELATIVO AO 
LICENCIAMENTO ZERO E AO SISTEMA DE INDUSTRIA RESPONSÁVEL: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo a 

estabelecer entre a Agência para a Modernização Administrativa, IP, e o 

Município “Município”, relativo ao Licenciamento Zero e ao sistema de 
Industria Responsável, cujos documentos, depois de devidamente 

rubricados, ficam apensos à presente ata. -----------------------  
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DOIS PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

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

DOIS PONTO CINCO PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e quarenta e nove, datado de nove 

de outubro do corrente ano, enviando Relatório Mensal relativo ao mês de 

setembro, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e 

aquela Freguesia. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 

apresentado o email datado de oito de outubro do corrente ano, enviando 

mapas referentes ao último trimestre, no âmbito do Contrato de Delegação 

de Competências. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – MARIA MANUEL VALAGÃO: – Foi apresentada a 

carta datada de vinte e cinco de setembro do corrente ano, em que Maria 

Manuel Valagão solicita apoio para a edição da obra Algarve Mediterrânico 

– Património Alimentar, Tradição e Inovação, através da aquisição de 

setenta e cinco exemplares da mesma, pelo preço total de mil e quinhentos 

euros. ------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a sua intenção de apoio, 

através da aquisição de cinquenta exemplares da obra Algarve 

Mediterrânico – Património Alimentar, Tradição e Inovação, a efetuar em 

2015 e cujos exemplares se destinam a oferta. -------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO QUATRO – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o fax datado de vinte de outubro 

do corrente ano, enviando informação acerca da tarifa prevista a praticar 

pela ALGAR no ano de dois mil e quinze. -----------------------  

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

DOIS PONTO CINCO PONTO CINCO – ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – 
Foi apresentada a carta datada de trinta de setembro do corrente ano, 

acerca da continuidade do Projeto VATe – Serviço Educativo, no âmbito do 

Protocolo de Cooperação estabelecido com os Municípios do Algarve. ---  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à ACTA – A Companhia 

de Teatro do Algarve que o Município de Aljezur está disponível para 

receber a edição dois mil e quinze do Projeto VATe – Serviço Educativo. -  
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DOIS PONTO CINCO PONTO SEIS – MUNICÍPIO DE MONCHIQUE: – Foi apresentado o 

ofício número dois mil trezentos e setenta e cinco, datado de vinte de 

outubro do corrente ano, informando que aquele Município autorizou a 

colaboração da sua Médica Veterinária na execução e cumprimento das 

Campanhas de Vacinação Antirrábica e Identificação Eletrónica no 

Concelho de Aljezur. --------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS – CEMITÉRIOS ---------------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO UM – JAZIGO EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NO 

CEMITÉRIO DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------  
DOIS PONTO SETE – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO UM – ANDREW DAVID SMITH – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VALE DA TELHA – SETOR C – LOTE CENTO E 

QUARENTA E QUATRO – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que 

Dorothy Glenys Smith, viúva de Andrew David Smith, vem solicitar lhe seja 

cobrada a fatura referente ao consumo do mês de julho 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 Vale da Telha – Setor C – Lote 

cento e quarenta e quatro – aljezur. ---------------------------  

No âmbito do teor da informação seiscentos e quarenta e seis/AL barra 

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

datada de catorze de outubro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente, uma vez que 

não existe enquadramento legal para acolher ao solicitado, por não se 

tratar de rotura no sistema de abastecimento público de água à habitação, 

mas sim em sistema de rega do jardim. -------------------------  

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 OITO – RECURSOS HUMANOS ---------------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO UM – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO COM ASSISTENTE 

OPERACIONAL – COVEIRO: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ----------------  
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“PROPOSTA -------------------------------------------  

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL -------------------------  

Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos nesta 

autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto orçamental que exige 

parcimónia na utilização dos meios financeiros ao dispor do Município, sem 

prejuízo dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade do 

serviço prestado aos cidadãos; ------------------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

– O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os seus recursos 

financeiros, como atesta ser dos poucos municípios do país sem 

pagamentos em atraso; ------------------------------------  

– O município mantém uma relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado com dois assistentes operacionais que desempenham 

funções de coveiro; --------------------------------------  

– Esse número se considera manifestamente insuficiente, tendo em atenção 

o volume de trabalho e a existência de quatro cemitérios no concelho; ---  

– Desses dois trabalhadores, um encontra-se com faltas por doença desde 

vinte e três de agosto de dois mil e treze, aguardando a submissão a junta 

médica da CGA; -----------------------------------------  

– As funções de coveiro são atividades consideradas essenciais, 

imprescindíveis e socialmente necessárias; ----------------------  

– Foi dado cumprimento ao preceituado no número um, do artigo quatro, da 

Portaria número quarenta e oito barra dois mil e catorze, de vinte e seis de 

fevereiro, consultando, previamente ao início do processo de recrutamento, 

o INA, tendo estes serviços sido informado por aquela entidade da não 

existência de trabalhadores em situação de requalificação aptos a suprir as 

necessidades verificadas; ----------------------------------  

– Não é possível na estrutura orgânica interna recorrer à modalidade de 

mobilidade interna a fim de suprir as necessidades supra referidas; -----  

– Está consagrado no Mapa de Pessoal um posto de trabalho para 

celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado com um 

coveiro, devidamente dotado financeiramente no orçamento municipal; 

– Foi cumprida a redução de trabalhadores previstos no orçamento de 

estado para dois mil e treze, tendo saído ao todo vinte trabalhadores e 

entrado apenas cinco, tendo originado uma redução de oito porcento; ---  

– A divida total do município, prevista no artigo cinquenta e dois, da Lei 

número setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro, não 
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ultrapassa, em trinta e um de dezembro de dois mil e treze, um vírgula 

cinco vezes a média da receita corrente liquida cobrada nos três exercícios 

anteriores; ---------------------------------------------  

– Não se encontra em situação de atraso de pagamento, nos termos do 

Decreto-Lei número sessenta e dois barra dois mil e treze, de dez de 

maio. ------------------------------------------------  

– O posto de trabalho em causa corresponde a necessidades permanentes 

do serviço, cujo recrutamento se impõe que seja concretizado, sob pena de 

rutura na capacidade de resposta da Câmara Municipal, de que resultaria 

grave dano para a prossecução do interesse publico e saúde publica; ---  

– Nos termos do número oito, do artigo sessenta e dois, da Lei número 

oitenta e três-C barra dois mil e treze, de trinta e um de dezembro, as 

Autarquias locais não podem aumentar em dois mil e catorze, o número de 

trabalhadores relativamente ao número existente em trinta e um de 

dezembro de dois mil e treze; -------------------------------  

– O procedimento concursal aberto para a categoria abaixo indicada, por 

aviso publicado na II Série do Diário da Republica número cento e oitenta 

e nove, de um de outubro de dois mil e catorze, destinado a trabalhadores 

com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

previamente estabelecida, foi cessado por inexistência de candidatos. ---  

Acontece porém que em dois mil e catorze o município por força da norma 

do orçamento geral do estado acima referida está impedido de aumentar o 

seu número de trabalhadores por não se ter registado qualquer saída no 

corrente ano. Ainda assim e porque a não contratação de um coveiro 

colocaria em causa o relevante interesse público nesta competência 

específica do município e igualmente em causa a saúde pública, por 

inexistência de trabalhadores em número suficiente que possam assegurar 

a atividade regular dos cemitérios, proponho: --------------------  

a) – No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo do número um, 

do artigo quatro, conjugado com o número um, do artigo nove, do Decreto-

Lei número duzentos e nove barra dois mil e nove, de três de setembro, 

seja autorizada a abertura de procedimento concursal, com vista a prover o 

posto de trabalho para a categoria abaixo indicada e respetivas 

funções/atividade, na modalidade de relação jurídica de emprego público, 

por tempo indeterminado, destinados a candidatos com ou sem relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado; --------------  
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b) – De acordo com o número dois, do artigo sessenta e quatro, da Lei 

número oitenta e três-C barra dois mil e treze, de trinta e um de 

dezembro, o presente assunto seja submetido à aprovação da Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------  

CARREIRA/CATEGORIA – Assistente Operacional --------------------  

NÚMERO DE LUGARES – um -----------------------------------  

ATIVIDADE/FUNÇÕES – Proceder à abertura e aterro de covas destinadas a 

inumação de cadáveres, à exumação de restos mortais nos termos da lei e 

executar trabalhos de caráter manual de conservação dos espaços do 

cemitério; Executar outras tarefas de apoio elementares de caráter manual 

indispensáveis ao funcionamento dos serviços; -------------------  

UNIDADE ORGÂNICA – Departamento Técnico de Obras e Urbanismo ------  

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS – Escolaridade obrigatória.” ----------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – CORREÇÕES MATERIAIS E RETIFICAÇÕES – REN E RAN – OFÍCIOS 

DIRIGIDOS AO PRESIDENTE DA CCDR – ALGARVE E DIRETOR REGIONAL DE 

AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE: – A Câmara tomou conhecimento do 

teor dos ofícios remetidos em dezassete de outubro do corrente ano, ao 

Presidente da CCDR Algarve e ao Diretor Regional de Agricultura e 

Pescas do Algarve, acerca de “Correções materiais e retificações – REN e 

RAN”. ------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – CORREÇÕES MATERIAIS E RETIFICAÇÕES – REN E RAN – 
ELABORAÇÃO DE NOVA DELIMITAÇÃO DA REN – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se 

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

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

CORREÇÕES MATERIAIS E RETIFICAÇÕES – REN E RAN – ELABORAÇÃO DE NOVA 

DELIMITAÇÃO DA REN --------------------------------------  

UM – Conforme deliberação de vinte e quatro de junho do ano em curso, da 

Câmara Municipal, iniciaram-se os trabalhos de elaboração da Proposta 

de delimitação da REN a nível Municipal, no cumprimento do artigo dez, do 

Decreto-Lei número cento e sessenta e seis barra dois mil e oito, de vinte 

e dois de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei número 
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duzentos e trinta e nove barra dois mil e doze, de dois de novembro 

(ANEXO I). --------------------------------------------  

DOIS – Dos trabalhos iniciais constatou-se que dentro dos perímetros 

urbanos de Aljezur, Igreja Nova, Arrifana, Bordeira, Carrapateira, 

Odeceixe, Carrascalinho, Monte Clérigo, Monte da Cruz, Monte da Gorda, 

Monte Viana, Praia de Odeceixe, Vilarinha, Área de Povoamento Disperso 

de Carrapateira Norte, APD de Chabouco, APD de Monte da Vinha, APD 

de Picão, APD de Tramelo, APD de Monte Ruivo, ZOT de Vale da Telha e 

ZOT de Bacelos do Rio, que delimitam solo urbano que é aquele para o 

qual é reconhecida a vocação para o processo de edificação e 

urbanização, conforme alínea b), do número dois, do artigo setenta e dois, 

do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra noventa e nove, de vinte 

e dois de setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

número quarenta e seis barra dois mil e nove, de vinte de fevereiro, tais 

solos estão integradas total ou parcialmente na REN, o que por si só cria 

uma contradição insanável entre a planta de ordenamento e planta de 

condicionantes do PDM de Aljezur, sendo que ambas as plantas 

constituem elementos essenciais do PDM, conforme o artigo oitenta e seis, 

do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra noventa e nove, de vinte 

e dois de setembro, com as sucessivas alterações. ----------------  

TRÊS – Esta contradição resulta inequivocamente da má elaboração da 

planta de condicionantes do PDM de Aljezur e da delimitação da REN, 

através da Resolução do Conselho de Ministros número cento e sessenta e 

dois barra noventa e seis, que padece do mesmo erro ao integrar solos 

urbanos em áreas da REN. ---------------------------------  

Assim, propõe-se que, ao abrigo do artigo noventa e sete-A, do Decreto-

Lei número trezentos e oitenta barra noventa e nove, de vinte e dois de 

setembro, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei número 

quarenta e seis barra dois mil e nove, de vinte de fevereiro, a Autarquia 

promova as indispensáveis correções materiais e retificações,  por forma a 

garantir que a planta de condicionantes assuma os solos urbanos 

identificados na planta de ordenamento, que assim deixarão de estar 

integrados na REN de acordo com esta Planta. -------------------  

Mais proponho que este trabalho, que se pretende urgente, se elabore de 

forma integrada e articulada, no âmbito das relações institucionais que a 

Lei prevê, em relação à CCDR Algarve, entidade que deverá ser informada 
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desta deliberação, caso a proposta venha a ser aceite por esta Câmara 

Municipal.” --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

remeter a mesma à Assembleia Municipal para conhecimento. ---------  
DOIS – AMBIENTE -----------------------------------------  

DOIS PONTO UM – RECOLHA DE ÓLEOS ALIMENTARES USADOS: – No âmbito do 

teor constante na informação número cinquenta e um/DP barra dois mil e 

catorze, datada de vinte de outubro, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à rescisão do 

Protocolo estabelecido com a Biosys – Serviços de Ambiente, Lda, no 

âmbito da prestação de serviços de recolha seletiva de óleos alimentares 

usados. -----------------------------------------------   
TRÊS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
TRÊS PONTO UM – CONCURSO PÚBLICO – PROJETO DE EXECUÇÃO ENERGIA SOLAR 

TÉRMICA – PISCINA MUNICIPAL DE ALJEZUR – TECNOSPIE, SA – IMPUGNAÇÃO 

ADMINISTRATIVA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte de outubro do 

corrente ano e exarado no Parecer do Advogado desta autarquia, Dr. 

António Cordeiro da Cunha, referente à impugnação administrativa ao 

Concurso Público – Projeto de Eexecução Energia Solar Térmica – Piscina 

Municipal de Aljezur subscrita pela Tecnospie, SA. ----------------  
QUATRO – OBRAS PARTICULARES -------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ASTRID JULIETTE BLUM E AXEL BAMBERGER – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO, NA TIPOLOGIA DE PARQUE DE CAMPISMO – VALE DA MAIA – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Astrid Juliette Blum e 

Axel Bamberger, na qualidade de promitentes compradores de um prédio 

misto sito em Vale da Maia, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo quatrocentos e doze, da Seção AR e a 

parte urbana sob o artigo sete mil cento e sessenta e seis, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cinquenta e seis, 

vêm solicitar a prorrogação do prazo para apresentação de pareceres das 

entidades competentes, relativamente ao pedido de informação prévia 

acerca da possibilidade de levar a efeito a implementação de um 

empreendimento turístico, na tipologia de Parque de Campismo, no local 

acima identificado. ---------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo pelo período  

solicitado. ---------------------------------------------  
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IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – MARIA PIEDADE GONÇALVES SILVA – DESISTÊNCIA DA OCUPAÇÃO 

DE BANCA DE PEIXE, NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – Foi 

apresentada a carta de Maria Piedade Gonçalves Silva, informando que irá 

prescindir da banca de peixe, que vem ocupando no Mercado Municipal de 

Odeceixe, a partir de nove de outubro do ano em curso. -------------  

No âmbito do teor constante na informação número sete/SP barra dois mil 

e catorze, datada de dezasseis de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 

desistência como solicitado, ficando a referida banca para venda de peixe 

livre para futura concessão, por hasta pública, ou por ocupação por 

vendedor acidental, de acordo com os artigos sexto e sétimo, do 

Regulamento dos Mercados Municipais. ------------------------  
UM PONTO DOIS – SARA MARGARIDA DOS SANTOS DUARTE – G.I.P. – GABINETE DE 

INSERÇÃO PROFISSIONAL – LICENÇA PARENTAL: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS – REGIME DE RENDAS 

APOIADAS: ---------------------------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO UM – BAIRRO “25 DE ABRIL” – ALJEZUR: – Face ao teor 

constante nas informações número cinquenta/CD barra dois mil e catorze e 

número cinquenta e um/CD barra dois mil e catorze, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, datadas de vinte e dois de 

outubro do corrente ano, referente à atualização das rendas de dois fogos 

sitos no Bairro “25 de Abril” – Aljezur para vigorar a um de dezembro de 

dois mil e catorze, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os valores 

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

– ARMINDO HELENO CUSTÓDIO – Bloco Sete – Casa treze – cento e oitenta e 

cinco euros; --------------------------------------------  

– GISELA ALEXANDRA ALVES FRANCISCO – Bloco Dez – Casa vinte – cento e 

oitenta e cinco euros; -------------------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO DOIS – RUA DAS CEIFEIRAS, EM ALJEZUR: – Face ao teor 

constante nas informações números quarenta e nove/CD barra dois mil e 

catorze, quarenta e oito/CD barra dois mil e catorze, quarenta e sete/CD 
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barra dois mil e catorze, quarenta e seis/CD barra dois mil e catorze, 

quarenta e cinco/CD barra dois mil e catorze, quarenta e quatro/CD barra 

dois mil e catorze, quarenta e três/CD barra dois mil e catorze, quarenta e 

dois/CD barra dois mil e catorze, quarenta e um/CD barra dois mil e 

catorze, quarenta/CD barra dois mil e catorze, trinta e nove/CD barra dois 

mil e catorze, trinta e oito/CD barra dois mil e catorze e, trinta e sete/CD 

barra dois mil e catorze, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, datadas de vinte e dois de outubro do corrente ano, referente 

à atualização das rendas dos fogos sitos na Rua das Ceifeiras – Aljezur 

para vigorar a um de dezembro de dois mil e catorze, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, fixar os valores para as referidas rendas mensais, 

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

– NATÉRCIA MARIA SANTOS COSTA – T Três – Bloco B, Fração U – cinquenta 

euros; ------------------------------------------------  

– ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS – T Três – Bloco B, Fração X – cento e 

sessenta e sete euros e sessenta e um cêntimos; ------------------  

– ISABEL ROSA DOS SANTOS CARDETA LEITÃO – T Três – Bloco B, Fração V – 
cento e oito euros e setenta cêntimos; -------------------------  

– CARLA DA CONCEIÇÃO MATEUS – T Dois – Bloco B, Fração Z – setenta e seis 

euros e quarenta e quatro cêntimos; ---------------------------  

– ISABEL MARIA LOPES DOS SANTOS – T Dois – Bloco B, Fração AA – cento e 

trinta e nove euros e oitenta cêntimos; -------------------------  

– ANTÓNIO LUÍS MARREIROS ROSÁRIO – T Dois – Bloco B, Fração AB – cento e 

noventa euros e sessenta e cinco cêntimos; ---------------------  

– MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO RATO – T Dois – Bloco B, Fração AC – 
cinquenta euros; -----------------------------------------  

– CARLA PATRÍCIA GIMENES VARGAS – T Três – Bloco C, Fração AJ – cinquenta 

euros; ------------------------------------------------  

– LUÍS MÁRIO LUCAS MARIA – T Três – Bloco C, Fração AM – cento e setenta e 

três euros e cinquenta cêntimos; -----------------------------  

– NATÉRCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES – T Três – Bloco C, Fração AL – 
cinquenta euros; -----------------------------------------  

– JOÃO FRANCISCO GONÇALVES – T Dois – Bloco C, Fração AO – cento e 

oitenta e nove euros e trinta e um cêntimos; ---------------------  

– ELSA LOPES RIBEIRO – T Dois – Bloco C, Fração AP – cinquenta euros; ---  

– ÁLVARO FAUSTINO DE OLIVEIRA – T Dois – Bloco C, Fração AQ – vinte e cinco 

euros. ------------------------------------------------  
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Para o Bloco C – fração AQ, de que é arrendatário o Senhor Álvaro 

Faustino de Oliveira, foi fixada a renda mensal de vinte e cinco euros, por 

questão de enquadramento social e de saúde. --------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – FELICIDADE DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE JESUS – CANDIDATURA 

AO CARTÃO SOCIAL: – Foi apresentada a candidatura de renovação do 

Cartão Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Felicidade da 

Conceição Cândido de Jesus, residente em Rua do Centro de Saúde, em 

Aljezur. -----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número catorze/MV barra dois 

mil e catorze, datada de quinze de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, renovar 

o Cartão Social do Município de Aljezur atribuído à munícipe Felicidade da 

Conceição Cândido de Jesus. -------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – CEDÊNCIA DE 

TRANSPORTE – RATIFICAÇÃO – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar a proposta do Senhor Presidente da Câmara que a 

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

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

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – RATIFICAÇÃO -------------------------  

A Sociedade de São Vicente de Paulo solicitou transporte para Beja no dia 

vinte e seis de outubro, no âmbito do Regulamento para atribuição de 

apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo. -----  

Não existindo tempo útil para o Vereador trazer a proposta à Câmara 

Municipal para análise e deliberação, informo que autorizei a referida 

cedência e proponho a sua ratificação.” ------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: --------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS PONTO UM – LETÍCIA SOFIA PIRES ROSA E MELANIE ADELAIDE 

GARCIAS VARGAS: – Foi apresentado o ofício número mil e cinquenta e dois, 

datado de vinte e seis de agosto do corrente ano, do Agrupamento de 

Escolas de Aljezur, enviando boletins de candidatura a subsídio de estudo 

das alunas Letícia Sofia Pires Rosa e Melanie Adelaide Garcias Vargas. -  

No âmbito do teor constante na informação número oitenta e nove/RF barra 

dois mil e catorze, datada de nove de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Letícia Sofia Pires Rosa e 

atribuir o escalão A, à aluna Melanie Adelaide Garcias Vargas. --------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Por parte do público presente, usou da 

palavra o Senhor António Pedro Oliveira Quaresma, com CC – quarenta e 

nove mil trezentos e cinco e NIF – cento e quarenta milhões seiscentos e 

oitenta e nove mil seiscentos e quarenta e oito, referindo-se ao critério de 

justiça cultura democrática, termos usados pelo Presidente durante a 

presente reunião, mostrando a sua indignação, enquanto proprietário do 

Lote H cento e dezanove, sito em Vale da Telha, não ter sido informado 

por parte da Câmara de que o referido lote havia passado a zona verde. -  

Mostrou ainda o seu desagrado para com os trabalhos executados em 

termo de limpeza, que julga terem a ver com a prevenção de incêndios, ao 

ponto de no seu lote terem sido destruídos pinheiros e medronheiros. ---  

O Senhor Presidente da Câmara saudou o Senhor António Quaresma pela 

frontalidade acerca das problemáticas colocadas, referindo que quanto à 

primeira questão, tal decisão prendeu-se e é da exclusiva 

responsabilidade do Serviço de Finanças, tendo inclusivamente entregue 

ao Senhor António Quaresma comunicação desta Autarquia remetida ao 

Serviço de Finanças de Aljezur, que versava a questão ora colocada. ---  

Lamentou somente o Senhor Presidente que no ano passado, em 

deslocação e atendimento por parte dos serviços técnicos da Autarquia o 

Senhor António Quaresma não tivesse desde logo sido informado da 

posição da Câmara quanto a esta matéria. ----------------------  

Relativamente à segunda questão, o Senhor Presidente lamentou que a 

limpeza tivesse ganho tamanhas proporções, admitindo que possa ter 

havido um erro mas, salvaguardando o que de mais importante sobressai 

nesta matéria que é a limpeza do mato e floresta que ocorrem naquele 

perímetro urbano, não deixando contudo de referir que tentaremos no 

futuro monitorizar melhor estas ações. -------------------------  

Por fim, o Senhor Presidente informou o Senhor António Quaresma que 

logo que aprovada a presente ata, lhe será remetida via informática para o 

email "apedroq@gmail.com". --------------------------------  

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. -----------------------------------------------  
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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 doze horas e quarenta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
_____________________________ 


