
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 23/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  25 de agosto de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em: 8 de setembro de 2015 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva  

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 

membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião 

pelas 10.00 horas. 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Presidente da Câmara, José Amarelinho, não pode estar presente na 

reunião por motivos pessoais, deliberou por unanimidade, considerar 

justificada a sua falta. -------------------------------------  

APROVAÇÃO DE ATAS: -------------------------------------  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter sido lida, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária 

de onze de agosto de dois mil e quinze. ------------------------  

Não participou na aprovação da ata, a Senhora Vereadora Fátima Neto, por 

não ter estado presente. -----------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Usou da palavra 

o Senhor Vereador Vitor Vicente, fazendo uma recomendação no sentido 

se proceder a uma limpeza na ribeira de Aljezur, na zona junto ao Mercado 

Municipal assim como criar condições para a movimentação da água, 

melhorando o seu aspeto e evitando os maus cheiros existentes. -------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na décima primeira, décima segunda e décima terceira 

Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, na décima terceira, 

décima quarta e décima quinta Modificações às Atividades mais Relevantes 

– AMR e, na décima terceira, décima quarta e décima quinta Modificações 

ao Orçamento para o ano dois mil e quinze, cujos documentos depois de 

devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ----------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

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

Diário da Tesouraria do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e quinze, 

do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
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PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------  
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROPRIETÁRIOS DO MOINHO DO ROGIL COMUNICAM A 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO ESTABELECIDO COM A CÂMARA MUNICIPAL E A 

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL, EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL 

E QUINZE: – Foi apresentada a carta datada de doze de agosto do corrente 

ano, em que os proprietários do Moinho do Rogil comunicam a resolução 

do contrato estabelecido com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 

de Rogil, em vinte e sete de setembro de dois mil e onze, o qual conferia 

direitos de utilização, por parte das autarquias, para fins comerciais e 

turísticos. ---------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar a 

Junta de Freguesia de Rogil da mesma. ------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – PRIMEIRA ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA 

DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Primeira Adenda ao Acordo de Execução estabelecido com a 

Junta de Freguesia de Aljezur, cujos documentos depois de rubricados, 

ficam anexos à presente ata. --------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o presente assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – SEGUNDA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a Segunda Adenda ao Contrato de 

Delegação de Competências, estabelecido com a Junta de Freguesia de 

Odeceixe, cujos documentos depois de rubricados, ficam anexos à 

presente ata. -------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o presente assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------  
DOIS PONTO CINCO – TERCEIRA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a Terceira Adenda ao Contrato de 

Delegação de Competências, estabelecido com a Junta de Freguesia de 

Aljezur, cujos documentos depois de rubricados, ficam anexos à presente 

ata. --------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o presente assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------  
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DOIS PONTO SEIS – SERVIÇO DE FINANÇAS DE ALJEZUR – DIREITO À RECLAMAÇÃO 

DO VALOR TRIBUTÁVEL DO PRÉDIO URBANO (LOTE DE TERRENO) ARTIGO 

SETENTA E SEIS, DO CIMI – LOTE H TRINTA E SETE, SEGUNDA FASE, DA 

URBANIZAÇÃO DO ESPARTAL – MIGUEL FORTES LOPES: – Foi apresentado o 

email datado de sete de agosto do corrente ano, solicitando informação 

acerca da existência, ou não existência, de eventuais direitos de 

preferência deste Município, sobre o prédio urbano, situado em Lote H – 
trinta e sete, da Segunda Fase, da Urbanização do Espartal, na freguesia e 

Município de Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo cinco mil setecentos e 

sessenta e dois, que tem como titular Miguel Fortes Lopes, o qual vai ser 

vendido pelo preço de sessenta e dois mil quinhentos e sessenta euros. -  

Tendo o Município de Aljezur tomado conhecimento do valor patrimonial 

que resultou da avaliação do prédio sito em Lote H – trinta e sete, da 

Segunda Fase, da Urbanização do Espartal, freguesia e Município de 

Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo cinco mil setecentos e sessenta e 

dois e, de acordo com o solicitado pelo Serviço de Finanças de Aljezur, 

deliberou, por unanimidade, informar que este Município prescinde do 

prazo de trinta dias, previsto no artigo setenta e seis do CIMI, por julgar 

que o valor atribuído está de acordo com os critérios de avaliação e não 

pretende requerer uma segunda avaliação. ----------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da presente 

deliberação ao Serviço de Finanças de Aljezur. -------------------  

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

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO UM – MOVIJOVEM – MOBILIDADE JUVENIL CIPRL – POUSADA 

DA JUVENTUDE DE ARRIFANA – RESPOSTA AO OFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentada a carta 

datada de doze de agosto do corrente ano, dando resposta ao ofício 

remetido por esta Câmara Municipal em quatro de agosto de dois mil e 

quinze, acerca do funcionamento da Pousada da Juventude de Arrifana. --  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO DOIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO 

DA QUARTA ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PDM DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número cinquenta e nove, datado de doze de agosto 

do corrente ano, informando que em sessão extraordinária, realizada no 
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dia dez do corrente mês de agosto, foi aprovada a quarta Alteração 

Simplificada do PDM de Aljezur. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO TRÊS – DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – 
PROCESSO DE EXTINÇÃO POR FUSÃO DAS DIREÇÕES REGIONAIS DE 

ECONOMIA: – Foi apresentado o ofício circular número um barra dois mil e 

quinze, datado de quatro de agosto, enviando informação acerca do 

Processo de extinção por fusão das Direções Regionais de Economia. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO QUATRO – EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE CUBA – ENVIO DE 

DECLARAÇÃO DO GOVERNO REVOLUCIONÁRIO SOBRE AS RELAÇÕES DE CUBA 

COM OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: – Foi apresentada a carta datada de 

vinte e dois de julho do corrente ano, enviando informação acerca da 

declaração do Governo Revolucionário sobre as relações de Cuba com os 

Estados Unidos da América. --------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO CINCO – ARANDIS EDITORA – PEDIDO DE APOIO PARA 

PUBLICAÇÃO DE LIVRO DE PAULO CONSTÂNCIO: – Foi apresentado o email 

datado de doze de agosto do corrente ano, solicitando o apoio desta 

Autarquia na edição do livro de Paulo Constâncio, autor da obra inédita 

“As Pústulas do Holograma seguido de Madrigais dum Sujeito 

Romanceado”, através da aquisição de cem exemplares, ao preço unitário 

de oito euros, com IVA incluído. ------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir cem exemplares do livro de 

Paulo Constâncio, “As Pústulas do Holograma Seguido de Madrigais dum 

Sujeito Romanceado”. -------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SEIS – MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA – ENVIO DE MOÇÃO – 
PROGRAMA OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO: – Foi apresentado o 

email datado de trinta de julho do corrente ano, enviando cópia de Moção, 

no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SETE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO SETE PONTO SETE PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MAIO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email datado 

de quatro de junho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao mês de maio do ano em curso, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SETE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email datado 

de seis de julho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao mês de junho do ano em curso, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SETE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email datado 

de cinco de agosto do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo 

de execução), referente ao mês de julho do ano em curso, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SETE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email datado 

de sete de julho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 

execução), referente ao mês de junho do ano em curso, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SETE PONTO CINCO – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o ofício número 

quarenta e seis, datado de quatro de agosto do corrente ano, enviando o 

relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês de julho do ano 

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

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO SETE PONTO SEIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 

RELATÓRIO – JULHO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o email datado 

de quatro de agosto do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo 

de execução), referente ao mês de julho do ano em curso, ao abrigo do 

Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO OITO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO OITO PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – ADENDA AO 

CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 

DE VERBA: – Foi apresentado o email datado de trinta de julho do corrente 

ano, solicitando a transferência de uma verba, no montante de três mil 
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oitocentos e setenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos, ao abrigo da 

primeira adenda ao contrato de delegação de competências entre o 

município de Aljezur e a Freguesia de Odeceixe. ------------------  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, transferir a 

verba solicitada, no montante de três mil oitocentos e setenta e um euros e 

oitenta e cinco cêntimos. -----------------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO OITO PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 

apresentado o ofício número cento e cinquenta e cinco, datado de oito de 

julho do corrente ano, enviando o relatório referente ao segundo trimestre 

de dois mil e quinze e, solicitando a transferência de uma verba, no 

montante trezentos e noventa e um euros e dezoito cêntimos. ---------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de trezentos e 

noventa e um euros e dezoito cêntimos. ------------------------  
DOIS PONTO OITO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  

DOIS PONTO OITO PONTO UM – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO – FORNECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO ELETRÓNICO – CELEBRADO PELA 

CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – No âmbito do teor constante na informação número quatro mil 

cento e oitenta, do Serviço de Contratação Pública da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dezanove de agosto de 

dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar contrato 

abrigo do acordo quadro celebrado pela Central de Compras da CI-AMAL – 
Comunidade Intermunicipal do Algarve, para fornecimento de Combustíveis 

Rodoviários com Cartão Eletrónico e endereçar convite à Petróleos de 

Petrogal – Petrogal, SA (Galp Energia), para apresentação de proposta ao 

abrigo do referido Acordo Quadro. ----------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, fixar o preço base em trezentos e 

oitenta mil euros, acrescido de IVA e, celebrar o contrato por um prazo de 

vinte e quatro meses (ou até ao limite do valor definido, consoante o que 

ocorrer em primeiro lugar), com início a um de novembro de dois mil e 

quinze, bem como aprovar o convite e o Caderno de Encargos. --------  
DOIS PONTO OITO PONTO DOIS – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGUROS, EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO: – No âmbito do 

teor constante na informação número quatro mil cento e setenta e nove, do 
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Serviço de Contratação Pública da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, datada de dezanove de agosto de dois mil e quinze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, abrir concurso público para prestação de 

serviços na Área de Seguros – Aquisição de Serviços de Seguro, aprovar o 

programa do procedimento e o Caderno de Encargos e, definir o preço 

base do procedimento em cento e setenta mil euros, por um prazo de vinte 

e quatro meses (valor isento de IVA), com início a um de janeiro de dois 

mil e dezasseis. -----------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável e, nomear o júri nos termos do artigo sessenta e sete, do Código 

dos Contratos Públicos, que será composto pelos seguintes membros: 

Primeiro Membro Efetivo – Presidente: José da Silva Gregório, Segundo 

Membro Efetivo: Maria Margarida Fernandes Correia, Terceiro Membro 

Efetivo: Susana Isabel Pacheco Marreiros, Primeiro Membro Suplente: 

Cátia Filipa Nobre Correia Lucas, Segundo Membro Suplente: Hélder 

Manuel Candeias Ferreira, bem como delegar no mesmo a competência 

para prestar esclarecimentos, conforme o disposto no artigo cinquenta, do 

Código dos Contratos Públicos. ------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – AMBIENTE ------------------------------------------  
UM PONTO UM – PROTOCOLO DE RECOLHA DE ÓLEO ALIMENTAR USADO – 
RECICLIMPA: – No âmbito do teor constante na informação número quatro 

mil e oitenta e um, datada de treze de agosto do corrente ano, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar as cláusulas do protocolo a estabelecer com a firma 

Reciclimpa, com vista à recolha de óleos alimentares usados, cujos 

documentos, depois de rubricados ficam anexos à presente ata. -------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – MAURÍCIO – LTO CONSTRUÇÕES, SA – SISTEMA DE DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS – CARRAPATEIRA – RECEÇÃO DEFINITIVA DA OBRA – 
RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação 

número quatro mil trinta e dois, datada de doze de agosto do corrente ano, 

do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, homologar o auto de receção definitiva e, verificando-se que 

se encontram cumpridas todas as obrigações contratuais, por parte da 

empresa MAURÍCIO-LTO – Construções, S.A, proceder à restituição da 
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quantia em dinheiro na importância de trezentos e noventa euros e 

sessenta cêntimos. ---------------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – JOSÉ PEDRO DA SILVA BARBOSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM CORTE SOBRO – ALJEZUR: – No 

seguimento da deliberação de vinte e sete de fevereiro do corrente ano, foi 

novamente apresentado o requerimento em que José Pedro da Silva 

Barbosa, na qualidade de promitente-comprador de um prédio rústico, 

situado em Corte Sobro, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo cinquenta e três, da Seção AD e, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito 

mil trezentos e vinte e sete, vem solicitar informação prévia acerca da 

possibilidade de levar a efeito a ampliação e reconstrução de um edifício 

existente no local acima identificado. --------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dezasseis/FA barra 

dois mil e quinze, datada de nove de fevereiro e na informação número 

cento e trinta e um/SB barra dois mil e quinze, datada de sete de agosto, 

ambas do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -------  
TRÊS PONTO DOIS – THOMAS STAMMWITZ – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA BIOLÓGICA EM MONTE CAGAÇAL – ODECEIXE: – No 

seguimento da deliberação de catorze de abril do corrente ano, foi 

novamente apresentada a exposição de Claudia Schwarzer, no sentido de 

contestar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de um de 

dezembro de dois mil e catorze, relativo à pretensão de Thomas 

Stammwitz, de construir uma piscina biológica em Monte Cagaçal, cujo 

parcela de terreno inscrita na matriz predial rústica sob o artigo vinte e 

dois, da Seção D, da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, situa-

se em áreas abrangidas pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, pela “Rede Natura 2000” e pela Reserva Agrícola 
Nacional. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número trinta e dois/FA barra 

dois mil e quinze, datada de vinte e três de março e, na informação número 

cento e trinta e três/SB barra dois mil e quinze, datada de sete de agosto, 

ambas do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -------  
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TRÊS PONTO TRÊS – VANESSA PINTO FARIA ALMODÔVAR – PEDIDO DE CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM BACELOS – BORDEIRA: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice-

Presidente da Câmara, datado de onze de agosto do corrente ano e 

exarado no parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de 

Morais, datado de dez de agosto do corrente ano, relativo ao pedido de 

parecer solicitado por Vanessa Pinto Faria Almodôvar, quanto à ampliação 

do número de compartes, entre a acima mencionada como vendedora e o 

Senhor Juan Manuel Martinez Castro, de um décimo do prédio rustico sito 

em Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo setenta e cinco, 

da Seção L, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número seiscentos e 

quarenta e seis, o qual concluí que o mesmo não põe em causa os 

interesses públicos que o número um, do artigo cinquenta e quatro, do 

Decreto-Lei número sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e três 

de agosto, visa salvaguardar. --------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – MERCADOS MUNICIPAIS: ---------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA 

PARA VENDA DE FRUTAS E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a proposta que a 

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

HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA DE FRUTAS E LEGUMES NO 

MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE ------------------------------  

Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de Funcionamento 

e Ocupação de Espaços Comerciais no Mercado de Odeceixe, proponho a 

realização de Hasta Pública de banca de frutas e legumes, nas condições 

a seguir discriminadas: ------------------------------------  

– A hasta pública decorrerá no dia trinta de setembro de dois mil e quinze, 

pelas onze horas; ----------------------------------------  

– A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não podendo os lanços 

ser inferiores a vinte e cinco euros; ---------------------------  

– Local – Mercado Municipal de Odeceixe; -----------------------  
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em hasta pública será 

paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas seguintes condições: -----  

– Cinquenta porcento, no prazo de quarenta e oito horas após a 

arrematação; -------------------------------------------  

– Restantes cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 

respetiva ata; -------------------------------------------  

– A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade da 

arrematação; -------------------------------------------  

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo máximo de 

noventa dias seguidos, após a homologação da respetiva ata da hasta 

pública. -----------------------------------------------  

Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação do referido 

espaço, considera-se nula a arrematação do espaço não ocupado, sendo 

perdida a favor da Câmara Municipal a importância já paga. ----------  

O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-se-á, com a 

comunicação da ocupação efetiva do respetivo espaço. -------------  

O não pagamento das importâncias devidas dentro do prazo estabelecido 

determina a nulidade da arrematação ao licitante, com perda das 

importâncias eventualmente já pagas e o espaço será adjudicado ao 

licitante seguinte ou sucessivos, pelo valor que este tenha licitado. Neste 

caso, os prazos para pagamento começam a contar da data da receção da 

devida comunicação. -------------------------------------  

COMISSÃO: De acordo com o número um, do artigo sexto, do Regulamento 

de Mercados Municipais “A praça realizar-se-á perante uma comissão, da 

qual fará sempre parte o Vereador dos Mercados e Feiras…” Assim 
proponho que a comissão seja constituída por mim próprio, pelo Técnico 

Superior Rogério Rosa e pela Técnica Superior Célia Domingues. ------  

Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se pelo 

Regulamento de Funcionamento e Ocupação de Espaços Comerciais no 

Mercado de Odeceixe, o qual pode ser consultado na Câmara Municipal e 

nas Juntas de Freguesia.” ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ARRENDAMENTO APOIADO – MOBILIDADE DE AGREGADO 

FAMILIAR PARA HABITAÇÃO SITA NO BAIRRO CAR, NÚMERO ONZE, EM ALJEZUR 

– VALOR DA RENDA APOIADA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
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efetuado no dia dezassete de agosto do corrente ano, na aplicação 

informática MGD, o qual determinou a celebração de contrato de 

arrendamento com o Senhor Nuno Vargas Garcias e seu agregado familiar, 

assim como fixar o valor da renda mensal para a habitação sita no Bairro 

Car, número onze, em Aljezur, em seis euros e um cêntimo, sendo a renda 

máxima do imóvel de duzentos e quarenta e um euros e quarenta e oito 

cêntimos e o valor do apoio de duzentos e trinta e cinco euros e quarenta 

e sete cêntimos. -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATRIBUIÇÃO EM REGIME EXCECIONAL DA HABITAÇÃO SITA NA 

RUA DO NORTE, NÚMERO UM, EM ALJEZUR – VALOR DA RENDA APOIADA – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia catorze de agosto do 

corrente ano, na aplicação informática MGD, o qual determinou a 

celebração de contrato de arrendamento com o Senhor Denis Gerald Perry 

e seu agregado familiar, assim como fixar o valor da renda mensal para a 

habitação sita na Rua do Norte, número um, em Aljezur, em quatro euros e 

dezanove cêntimos, sendo a renda máxima do imóvel de duzentos e 

cinquenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos e o valor do apoio de 

duzentos e cinquenta e um euros e sessenta e três cêntimos. ---------  

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 Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e trinta 

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

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

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

 
     

 
O Vice-Presidente, 
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_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


