
  

M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  
 

Ata nº 31/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  10 de novembro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em: 24 de novembro de 2015 
 

   
 

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 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório   
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

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

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de 

ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião ordinária de vinte e sete de outubro de dois mil e quinze. ------  

Não participou na aprovação da ata, o Senhor Vereador Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, por não ter estado presente na referida reunião. ---  

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois 

de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião extraordinária de trinta de outubro de dois mil e quinze. -------  

Não participou na aprovação da ata, o Senhor Vereador Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, por não ter estado presente na referida reunião. ---  

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

–A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima oitava e décima nona Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, na vigésima primeira e vigésima segunda 

Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e na vigésima primeira  

Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e quinze, cujos 

documentos depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 

própria. -----------------------------------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

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

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número quarenta e nove barra dois mil e 

quinze, publicada no Diário da República número duzentos e catorze, Série 

I, de dois de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros – 
Secretaria Geral, que retifica a Portaria número trezentos e nove barra dois 

mil e quinze, de vinte e cinco de setembro, dos Ministérios da Economia e 

do Ambiente, ordenamento do Território e Energia, que procede à primeira 

alteração à Portaria número trezentos e vinte e sete barra dois mil e oito, 
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de vinte e oito de abril, que aprova o sistema de classificação de 

estabelecimentos hoteleiros, de aldeamentos turísticos e de apartamentos 

turísticos, publicada no Diário da República número cento e oitenta e oito, 

Série I, de vinte e cinco de setembro de dois mil e quinze.------------

------------------------------- 

ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO número seis barra dois 

mil e quinze, publicada no Diário da República número duzentos e catorze, 

Série I, de dois de novembro, do Supremo Tribunal Administrativo, se da 

análise da proposta de um concorrente pode concluir-se que este 

pretendeu vincular-se a um contrato com a duração de cinco anos, 

prorrogável por iguais períodos até ao limite máximo de trinta anos, apesar 

de se basear em quadros previsionais de receitas e despesas calculadas a 

sete anos, não é violado o disposto no número dois da cláusula sexta do 

caderno de encargos do concurso, que estabelece que a concessão da 

exploração é efetuada pelo prazo inicial de cinco anos, não havendo 

motivo para exclusão de tal proposta, nos termos do disposto nos artigos 

setenta, número dois, alínea b), e cento e quarenta e seis, número dois, 

alínea o), do CCP.----------------------------------------

--------- 

PORTARIA número trezentos e noventa e cinco barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número duzentos e dezasseis, Série I, de 

quatro de novembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território 

e Energia que estabelece os requisitos técnicos formais a que devem 

obedecer os procedimentos previstos no regime jurídico de avaliação de 

impacte ambiental e revoga a Portaria número trezentos e trinta barra dois 

mil e um, de dois de abril.-------------------- 

PORTARIA número trezentos e noventa e oito barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número duzentos e dezassete, Série I, de 

cinco de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios 

da Economia, do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, da 

Agricultura e do Mar e da Saúde, que estabelece os elementos que devem 

instruir os procedimentos ambientais previstos no regime de Licenciamento 

Único de Ambiente, para a atividade pecuária.  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/345912/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/345912/details/normal?l=1
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UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– RUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE DOIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 

E QUINZE – INFORMAÇÕES: – Foram apresentadas as Informações relativas à 

reunião do Conselho Intermunicipal, que teve lugar no dia dois de 

novembro de dois mil e quinze. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICIPIOS – ACORDO DE COLABORAÇÃO ASSINADO COM O ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL DE SILVES: – Foi apresentado o ofício número cento e oitenta, 

datado de dezanove de outubro do corrente ano, enviando fotocópia do 

Acordo de Colaboração, assinado com o Estabelecimento Prisional de 

Silves, em dois de outubro do corrente ano. ---------------------  

Tomado conhecimento.- -----------------------------------   
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – MUNICIPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL – ENVIO DE 

MOÇÃO – APROVADA EM SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VINTE E CINCO 

DE SETEMBRO SOBRE REFUGIADOS E IMIGRANTES: – Foi apresentado o e-

mail datado de vinte e três de outubro do corrente ano, enviando cópia da 

Moção aprovada em sessão do passado dia vinte e cinco de setembro, 

acerca de Refugiados e Imigrantes.- --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CONFERENCIA NACIONAL DOS ORGANISMOS DE 

DEFICIENTES – AGRADECIMENTO PELO APOIO FINANCEIRO PRESTADO, NA 

ORGANIZAÇÃO DO VIGÉSIMO TERCEIRO ENCONTRO NACIONAL DE 

DEFICIENTES: – Foi apresentado o e-mail, datado de vinte e seis de outubro 

do corrente ano, procedendo ao agradecimento pelo apoio financeiro na 

organização do vigésimo terceiro Encontro Nacional de Deficientes. -----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – FREGUESIA DE ALJEZUR – INFORMA QUE A 

EMPREITADA DE APLICAÇÃO DE TOUT-VENANT NO CAMINHO MUNICIPAL 

PARQUE DE CAMPISMO DO SERRÃO/VALE DA CASA, FOI ADJUDICADO À 

EMPRESA AMÉRICO DE JESUS & VIEGAS, LIMITADA: – Foi apresentado o ofício 

número duzentos e trinta e oito/ADM/AC, datado de dezanove de outubro 

do corrente ano, informando que a empreitada de aplicação de tout-

venaut, no caminho municipal Parque de Campismo do Serrão/Vale da 

Casa, foi adjudicado à empresa Américo de Jesus & Viegas, Lda, 

solicitando a colaboração dos serviços técnicos do Município para 

acompanhamento e fiscalização. -----------------------------  

Tomado conhecimento.- -----------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 

HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – PEDIDO DE SUBSIDIO PARA FAZER 

FACE A DESPESAS COM O MATERIAL NECESSÁRIO À LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

DO ESPÓLIO DE ARQUEOLOGIA: – Foi apresentada a carta datada de vinte e 

três de outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro no montante de mil e duzentos e quarenta e um euros e oitenta 

e sete cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes à aquisição 

de material para limpeza e manutenção do espólio de arqueologia. -----  

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

no valor de mil e duzentos e quarenta e um euros e oitenta e sete 

cêntimos. ----------------------------------------------  
PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO: – Foi apresentada 

a carta datada de vinte e dois de outubro do corrente ano, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro no montante de dois mil seiscentos e 

cinquenta euros, para fazer face a despesas com o projeto de formação e 

cativação de jovens, para a temática da Vigilância e Segurança nas Praias.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor 

de dois mil seiscentos e cinquenta euros. -----------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ANA CATARINA DE OLIVEIRA RAMOS – 
AGRADECIMENTO: – Foi apresentada a carta, datado de vinte e sete de 

outubro do corrente ano, procedendo ao agradecimento pela atribuição do 

Escalão A, na comparticipação do custo das refeições escolares. ------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – SUMA – SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, 

SA – BANDEIRA VERDE ECO XXI – GALARDÃO: – Foi apresentado o oficio, 

datado de vinte e dois de outubro do corrente ano,  enviando mensagem de 

felicitações pela atribuição da Bandeira Verde ECO XXI, ao Municipio de 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA:- ---------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

QUINZE: – Foi apresentado o email, datado de trinta de outubro do corrente 

ano, enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês 

de setembro do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO DOIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE: – 
Foi apresentado o email, datado de dezanove de outubro do corrente ano, 

enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês 

de agosto do ano em curso, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO DEZ PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

QUINZE: – Foi apresentado o ofício número duzentos e trinta e quatro-IA, 

datado de sete de setembro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao mês de setembro do ano em curso, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

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

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 

REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE DOIS MIL E QUINZE: –  
Foi apresentado o email datado de cinco de outubro do corrente ano, 

enviando o relatório referente ao terceiro trimestre de dois mil e quinze e, 

solicitando a transferência de uma verba, no montante de quatro mil 

novecentos e sessenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos. -------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de quatro mil novecentos e 

sessenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos.--------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 

apresentado em vinte de outubro do corrente ano, o relatório e respetivas 

folhas de obra, referente ao período de fevereiro a abril de dois mil e 

quinze. ------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de novecentos e quarenta e 

oito euros e oitenta e oito cêntimos.------------------------ 

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE A JANEIRO DE 

DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado em vinte de outubro do corrente ano, 
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o relatório e respetivas folhas de obra, referente ao período de novembro 

de dois mil e catorze a janeiro de dois mil e quinze. ----------------

----------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de dois mil seiscentos e trinta 

euros e setenta e nove cêntimos.------------------------ 

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ALJEZUR – 
RELATÓRIO REFERENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e trinta e três-IA, datado de seis de 

outubro do corrente ano, o relatório e respetivas folhas de obra, referente 

ao terceiro trimestre de dois mil e quinze. --------- 

O valor reportado enquadra-se no valor mensal fixo para o domínio em 

causa, pelo que não há lugar ao reembolso de despesa. -------------  

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO CINCO – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

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

apresentado em vinte de outubro do corrente ano, o relatório e respetivas 

folhas de obra, referente ao terceiro trimestre de dois mil e quinze. -----

------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de dez mil quatrocentos e 

oitenta e seis euros e noventa e um cêntimos.------------------ 

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – RELATÓRIO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – A 

Câmara tomou conhecimento da informação número cinco mil seiscentos e 

setenta e nove, datada de dois de novembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a qual contempla a relação mensal 

dos contratos celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de 

prestação de serviços, durante o mês de outubro do corrente ano. ------  

UM PONTO CINCO PONTO DOIS – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DO 

ACORDO QUADRO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS COM 

CARTÃO ELETRONICO, CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE, PELO PRAZO DE DOZE MESES – 
DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinco mil seiscentos e noventa e quatro, datada de dois 

de novembro do corrente ano, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, proceder à liberação de caução, com a apólice número cem 

ponto zero dezasseis ponto cento e noventa e oito barra duzentos, da 

Cosec – Companhia de Seguros de Créditos, Sa, no valor de dez mil e 

quatrocentos euros e setenta cêntimos, relativa ao fornecimento de 

combustíveis rodoviários com cartão eletrónico, contrato celebrado ao 

abrigo do acordo quadro, celebrado pela Central de Compras da CI-AMAL 

– Comunidade Intermunicipal do Algarve. ------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
REPARAÇÃO DAS VIATURAS MAN COM A MATRICULA SETENTA E SEIS- OITENTA 

E NOVE-ZG, MAN COM A MATRICULA QUARENTA E SEIS-LD-SESSENTA E SEIS 

E MAN COM A MATRICULA OITENTA – QUARENTA E SEIS-ZE: – No âmbito do 

teor constante na informação número cinco mil quinhentos e vinte, do 

Serviço de Contratação Pública da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, datada de vinte e dois de outubro de dois mil e quinze, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para aquisição de serviços de reparação das viatura, MAN com a 

matrícula setenta e seis-oitenta e nove-ZG, viatura MAN com a matrícula 

quarenta e seis-LD-sessenta e seis e viatura MAN com a matrícula 

oitenta-quarenta e seis-ZE, pela empresa Hydraplan – Manutenção e 

Comércio de Veículos, SA, pelo preço de mil oitocentos e catorze euros e 

trinta e quatro cêntimos, acrescido de IVA. ----------------------  
UM PONTO CINCO PONTO QUATRO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO PARA O EVENTO FESTIVAL DA 

BATATA-DOCE DE ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação 

número cinco mil setecentos e oitenta e três, do Serviço de Contratação 

Pública da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 

cinco de novembro de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 

serviços de animação para o evento, Festival da Batata-Doce de Aljezur, 

pela empresa Américo Monteiro Estúdios Gravação Áudio e Vídeo, Lda, 

pelo preço base de oito mil cento e quarenta e dois euros, acrescido de 

IVA.- ------------------------------------------------  

UM PONTO SEIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA: ------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – ANABELA ANDRADE DOS SANTOS – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES: – Foi apresentado o e-

mail datado de vinte e seis de outubro do corrente ano, em que Anabela 

Andrade dos Santos, vem solicitar lhe seja concedido o pagamento de 
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fatura de abastecimento de água número quarenta e dois mil setecentos e 

vinte e oito, emitida em seis de outubro do corrente ano, no valor de 

trezentos e setenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos, em 

prestações.- -------------------------------------------    

No âmbito do teor da informação número cinco mil setecentos e setenta e 

quatro, datada de cinco de novembro do corrente ano, do Serviço de Águas 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, autorizar o pagamento da referida fatura em três 

prestações mensais, vencendo-se a primeira no valor de cento e vinte e 

seis euros e sessenta e quatro cêntimos até ao dia oito do mês de 

dezembro do corrente ano e as duas seguintes no valor de cento e vinte e 

seis euros e sessenta e dois cêntimos, cada uma, no dia oito dos meses de 

janeiro e fevereiro de dois mil e dezasseis, respetivamente. ----------  

A falta de pagamento de qualquer prestação implica o vencimento imediato 

das restantes, assegurando-se a execução da dívida remanescente 

mediante a extração da respetiva certidão de dívida. ---------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, dispensar a apresentação de caução.  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO NOVE DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia 

nove de novembro de dois mil e quinze, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  

UM PONTO UM – DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E FLORESTAS 

DO ALGARVE – PEDIDO DE PARECER SOBRE AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO EM 

FRANCELHO: – Foi apresentado o e-mail do Departamento de Conservação 

da Natureza e Florestas do Algarve,  datado de doze de outubro, do 

corrente ano, em que solicitam  parecer relativamente ao projeto de 

rearborização, requerido por Copiar & Cortar, para o prédio rústico, situado 

em Francelho, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo vinte e quatro, 

da Seção D, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur. ---------  

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil quinhentos e 

quarenta e cinco, datada de vinte e três de outubro, do Departamento 

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

emitir parecer favorável à pretensão do requerente. ----------------  



REUNIÃO DE 10.11.15 

Pág.  9 

UM PONTO DOIS – DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 

FLORESTAS DO ALGARVE – PEDIDO DE PARECER SOBRE AÇÕES DE 

REARBORIZAÇÃO EM HERDADE DO CARVALHINHO E OUTRAS: – Foi 

apresentado o e-mail do Departamento de Conservação da Natureza e 

Florestas do Algarve, datado de doze de outubro, do corrente ano, em que 

solicitam parecer relativamente ao projeto de rearborização, requerido para 

o prédio denominado “Herdade do Carvalhinho e Outras”, o qual abrange 
prédios localizados no Concelho de Aljezur e prédios localizados no 

Concelho de Lagos. A análise recai unicamente nos prédios rústicos, 

inscritos na matriz sob os artigos um e dois, da secção T, da freguesia de 

Bordeira e Município de Aljezur. ------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil quinhentos e 

quatro, datada de vinte e dois de outubro, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à pretensão do requerente. --------------------------  
UM PONTO TRÊS – DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 

FLORESTAS DO ALGARVE – PEDIDO DE PARECER SOBRE AÇÕES DE 

REARBORIZAÇÃO EM BARRADINHA: – Foi apresentado o e-mail do 

Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, datado 

de doze de outubro, do corrente ano, em que solicitam parecer 

relativamente ao projeto de rearborização, requerido por Copiar & Cortar, 

para o prédio rústico, situado em Barradinha, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo dezassete, da Secção BI, da freguesia e Município de 

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

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil quinhentos e 

treze, datada de vinte e dois de outubro, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à pretensão do requerente. --------------------------  
UM PONTO QUATRO – DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 

FLORESTAS DO ALGARVE – PEDIDO DE PARECER SOBRE AÇÕES DE 

REARBORIZAÇÃO EM VALE DA ÁGUA: – Foi apresentado o e-mail do 

Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve, datado 

de dezanove de outubro, do corrente ano, em que solicitam parecer 

relativamente ao projeto de rearborização com eucalipto, requerido por 

Silvizur, Lda, para o prédio rústico, situado em Vale de Água, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo um, da Secção AS, da freguesia e 
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Município de Aljezur, numa área total de cinquenta e cinco virgula dois 

hectares. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil quinhentos e 

dezoito, datada de vinte e dois de outubro, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

desfavorável à pretensão do requerente. ------------------------  
UM PONTO CINCO – MARIA DÉLIA DA GLÓRIA FRANCISCO AMARO – ALTERAÇÃO DE 

CAMINHO EM SAMOQUEIRA – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em 

que Maria Délia da Glória Francisco Amaro, na qualidade de proprietária 

de um prédio misto sito em Samoqueira, inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo dois mil duzentos e quatro e na matriz predial rustica sob o 

artigo oitenta e três, da Seção G, da freguesia de Rogil, Município de 

Aljezur, vem solicitar a alteração do traçado de um caminho existente, que 

atravessa a sua propriedade, no prédio atras identificado. -----------  
Face ao teor constante na informação número duzentos e sessenta e três 

barra FR barra dois mil e quinze, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do 

traçado do caminho, condicionado aos pareceres constante no oficio 

número trinta e sete mil oitocentos e vinte barra dois mil e quinze barra 

DCNF-ALG/DLAP, do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, oficio número vinte e quatro barra DSTAR/DOER/ dois mil e 

quinze, do Perímetro de Rega do Mira e extrato da ata número seiscentos 

e dezassete barra dois mil e quinze, da Direção Regional da Reserva 

Agrícola do Algarve.- -------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que 

previamente antes de iniciar os trabalhos deverá contatar os serviços de 

Obras Municipais, para definir a largura do novo troço e os materiais a 

aplicar na execução do mesmo. ------------------------------  
UM PONTO SEIS – ALGARVE DOIS – EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, LDA – PEDIDO 

DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DAS 

INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO À ETAR DO VALE DA TELHA: – Foi 

apresentado o requerimento de Algarve Dois – Empreendimentos Turisticos, 

Lda, registado sob o número cinco mil oitocentos e sete, de vinte e três de 

julho do corrente ano, vem solicitar a prorrogação do prazo da execução 

da ligação das infraestruturas de saneamento básico à ETAR de Vale da 

Telha, por um período adicional de um ano, contado do termo do prazo 
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previsto no contrato, celebrado a vinte e um de novembro de dois mil e 

treze.- -----------------------------------------------    

No âmbito do teor da informação número vinte e quatro barra JC barra dois 

mil e quinze, datada de vinte e três de outubro do corrente ano, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, Serviço de Gestão 

Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo da 

execução da ligação das infraestruturas de saneamento básico à ETAR de 

Vale da Telha, por um período de um ano, conforme o enquadramento 

previsto na cláusula três ponto seis, do contrato outorgado em vinte e um 

de novembro de dois mil e treze. -----------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: ----------------------------------------  
UM PONTO UM UM – CAROLINA HEISE MARQUES – CANDIDATURA A APOIO SÓCIO - 

EDUCATIVO: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e oitenta e cinco, 

datado de trinta de outubro, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, 

enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna Carolina 

Heise Marques. ---------------------- 

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil oitocentos e 

trinta, datada de nove de novembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Carolina Heise Marques. -----  

UM PONTO UM PONTO DOIS – LÍDIA SANTOLLALA CASTRO PINTO - CANDIDATURA A 

APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e 

oitenta e cinco, datado de trinta de outubro, do Agrupamento de Escolas de 

Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna 

Lidia Santollala Sola Castro Pinto. ----- 

No âmbito do teor constante na informação número cinco mil oitocentos e 

trinta e dois, datada de nove de novembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Lidia Santollala Sola Castro 

Pinto.- -----------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D´ALVA – RELATÓRIO: – 
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Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA NO 

ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de setembro e agosto de dois 

mil e quinze, em anexo; -----------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e vinte e 

quatro euros e oitenta e seis cêntimos, relativa ao mês em causa, de 

acordo com o definido em protocolo.” --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CARLA SILVA E CUNHA – PROCESSO UM BARRA CATORZE PONTO 

UM T OITO LAG – DENIS PERRY E OUTROS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO: – A 

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

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

PERÍODO DE 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 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. -----------------------  
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O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 


