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

Câmara Municipal  

 

 Ata nº 21/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  09 de agosto de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  13.50 horas  

Aprovada em:  09 de agosto de 2016 
 

   
 

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 

Vítor 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. 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho Amarelinho, não pode estar 

presente na reunião por se encontrar de férias, deliberou por unanimidade, 

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

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – O Senhor Vereador Vítor 

Vicente alertou para a questão no caminho municipal para os Caeiros, mais 

propriamente na zona Foz de Sanches, quanto à situação de perigo 

apresentada por ação da ribeira, que merece uma sinalização de perigo, 

assim como a necessidade urgente de intervenção de maneira a solucionar 

o problema. --------------------------------------------  
 

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 SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de 

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

reunião ordinária de vinte e seis de julho de dois mil e dezasseis. ------  

Não participou na votação de aprovação da ata o Senhor Vereador José 

Gonçalves, por não ter estado presente na reunião em causa. ---------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na oitava Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

décima Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na décima 

primeira Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e dezasseis. ----  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 

neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
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UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA 

VICENTINA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE EMPREITADAS DE VALOR SUPERIOR 

A CINCO PORCENTO DO CAPITAL SOCIAL: – Foi apresentado o ofício número 

quarenta e seis, datado de vinte e nove de julho do corrente ano, 

solicitando autorização para proceder à realização de empreitadas de valor 

superior a cinco porcento do Capital Social. ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da 

Empreitada de Estabilização/Consolidação das Arribas da Praia da 

Zambujeira do Mar, pelo valor base um milhão oitenta e nove mil 

oitocentos e seis euros e vinte e oito cêntimos, acrescido de IVA e, da 

Empreitada de Transposição de Sedimentos da Foz do Rio Mira para 

reforço dunar, pelo valor base um milhão duzentos e um mil novecentos e 

trinta e oito euros, acrescido de IVA. 
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA – 
PROJETO DE LEI – PROCESSO EXTRAORDINÁRIO DE RESTAURAÇÃO DE 

FREGUESIAS EXTINTAS PELA LEI ONZE-A BARRA DOIS MIL E TREZE, DE VINTE 

E OITO DE JANEIRO: – Foi apresentado o email datado de um de julho do 

corrente ano, enviando cópia de projeto-lei do Bloco de Esquerda, para 

um Processo Extraordinário de Restauração das Freguesias apresentado 

em plenário na Assembleia da República. -----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FARO – ENVIO DE 

MOÇÃO: “PELA CRIAÇÃO DO PRÉMIO MUNICIPAL DE ARQUITETURA E 

ARQUITETURA PAISAGISTA MANUEL GOMES DA COSTA”: – Foi apresentado o 

email datado de um de julho do corrente ano, enviando cópia de moção: 

“Pela criação do Prémio Municipal de Arquitetura e Arquitetura Paisagista 
Manuel Gomes da Costa”. ----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ROTA VICENTINA – “SEGUNDA REUNIÃO DO 

CONSELHO GERAL DA ROTA VICENTINA – ENVIO DE ATA E DOCUMENTAÇÃO: – 
Foi apresentado o email datado de quinze de julho do corrente ano, 

enviando cópia da ata da segunda reunião do Conselho Geral da Rota 

Vicentina e respetiva documentação. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 
ENVIA PARECER REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DE 

PROTEÇÃO E SOCORRO: – Foi apresentado o ofício número vinte e um mil 

cento e oitenta e quatro, datado de vinte e sete de julho do corrente ano, 

informando do parecer favorável emitido por parte daquela entidade, 

relativamente à aquisição de veículos operacionais de proteção e socorro, 

por parte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Aljezur. 

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS E 

DESENVOLVIMENTO RURAL – RESPOSTA À COMUNICAÇÃO DA AUTARQUIA 

SOBRE AGRICULTURA INTENSIVA – PERÍMETRO DE REGA DO MIRA: – Foi 

apresentado o ofício número quinhentos e noventa e quatro, datado de 

catorze de julho do corrente ano, enviando informação relativa à 

comunicação desta Autarquia acerca da agricultura intensiva – Perímetro de 

Rega do Mira. ------------------------------------------  

Tomado conhecimento ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – APEMETA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

EMPRESAS DE TECNOLOGIAS AMBIENTAIS – PEDIDO DE APOIO PARA 

REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO “EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS 

RENOVÁVEIS”: – Foi apresentado o email datado de vinte e cinco de julho 

do corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia, para realização do 

seminário da APEMETA sobre “Eficiência Energética e Energias 
Renováveis”, a decorrer em Lisboa, no próximo dia treze de outubro, na 

Fundação Cidade Lisboa. ----------------------------------  

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

apoiar a iniciativa. ---------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL – VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA NAS PRAIAS – TOMADA DE POSIÇÃO: – Foi apresentado o email 

datado de vinte de julho do corrente ano, informando da tomada de 

posição, no âmbito da Vigilância e Segurança nas Praias. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – ARTIGO TRINTA E CINCO, DA LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 

PARA DOIS MIL E DEZASSEIS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e dois de julho do corrente ano, 

enviando esclarecimentos suplementares que foram prestados pela 

Secretaria de Estado das Autarquias Locais, no âmbito do Artigo trinta e 
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cinco, da Lei do Orçamento de Estado para dois mil e dezasseis – 
Contratos de Prestação de Serviços. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE O APOIO INFORMÁTICO AO 

CENTROS E EXTENSÕES DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e cinco de julho do corrente ano, enviando cópia de 

pergunta feita ao Governo, sobre o apoio informático ao Centros e 

Extensões de Saúde do Algarve. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE CUBA – 
PROCLAMAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS COMO ZONA DE PAZ E 

DECLARAÇÃO ESPECIAL VINTE E UM: – Foi apresentada carta datada de 

dezanove de julho do corrente ano, enviando Proclamação da América 

Latina e Caraíbas como Zona de Paz e Declaração Especial Vinte e Um. -  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO – INFORMA QUE 

O ASSUNTO: REVISÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE ORDENAMENTO DO 

PNSACV, FOI TRANSMITIDO AO GABINETE DO MINISTÉRIO DO AMBIENTE: – Foi 

apresentado o ofício número quatro mil e setenta e dois, datado de vinte de 

julho do corrente ano, informando que que o assunto referente à Revisão 

do Regulamento do Plano de Ordenamento do PNSACV, foi transmitido ao 

Gabinete do Ministério do Ambiente. ---------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – “CRESC ALGARVE 2020” – MODERNIZAR E CAPACITAR A 

ADMINISTRAÇÃO – CANDIDATURA INTERMUNICIPAL: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e cinco de julho do corrente ano, informando que o 

Conselho Intermunicipal reunido em vinte e julho, deliberou por 

unanimidade a aprovar a candidatura Intermunicipal pela AMAL, com a 

participação dos dezasseis municípios, ao “CRESC Algarve 2020”. -----  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, concordar 

com a mesma. ------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – AUTORIDADE DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAL – ESTRATÉGIA 

REGIONAL, PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE CARREIRAS E MINUTA DE CONTRATO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: – Foi apresentada cópia da Proposta 

número trinta e cinco/CI barra dois mil e dezasseis, votada na AMAL – 
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Comunidade Intermunicipal do Algarve e intitulada “Autoridade de 

Transportes Intermunicipal – Estratégia Regional, Processo de Validação de 

Carreiras e Minuta de Contrato de Delegação de Competências”. -------  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o 

assunto à Assembleia Municipal para os efeitos tidos por convenientes. --  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – COMPROMISSO PARA A MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DO 

ALGARVE: – Foi apresentada documentação com entrada no dia vinte e seis 

de julho do corrente ano, na aplicação informática MGD, referente ao 

projeto “Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve”, objeto de candidatura 

apresentada pela AMAL. -----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a formação da 

plataforma colaborativa e consequentemente subscrever a “Carta de 
Compromisso para a Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve”. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSEIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE VINTE E CINCO DE 

JULHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS – INFORMAÇÕES: – A Câmara tomou 

conhecimento das Informações apresentadas e referentes à reunião do 

Conselho Intermunicipal, que teve lugar no dia vinte e cinco do passado 

mês de julho. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSETE – MUNICÍPIO DE LAGOS – SUBCONCESSÃO DO 

ALGARVE LITORAL – REQUALIFICAÇÃO DA EN CENTO E VINTE E CINCO: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e seis de julho do corrente ano, 

enviando cópia do ofício que enviou ao Senhor Ministro do Planeamento e 

das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, sobre a Subconcessão do Algarve 

Litoral – Requalificação da EN cento e vinte e cinco. ----------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZOITO – COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS 

DIREITOS E PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS DE JOVENS – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DO ARTIGO CATORZE: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e cinco de julho do corrente ano, 

enviando informação relativa aos novos critérios de financiamentos das 

CPCJ´s. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZANOVE – MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E 

MULTIMÉDIA, SA – CONTRATO CELEBRADO QUE REGULA A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO DAQUELA EMPRESA EM EDIFÍCIO MUNICIPAL: – Foi apresentado 

o email datado de treze de junho do corrente ano, solicitando a realização 
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de uma reunião, no âmbito do contrato celebrado com a MEO (anterior 

designação TMN), que regula a instalação do equipamento no edifício. ---  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que se manterá o mesmo 

valor da renda que tem vindo a ser praticado. --------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO VINTE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MÊS DE JUNHO: – Foi apresentado o email datado de quatro de 

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

execução), referente ao passado mês de junho, ao abrigo do Acordo de 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número cinco 

mil setecentos e dezasseis, datada de vinte e cinco de julho do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ODECEIXE – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MÊS DE JULHO: – Foi apresentado o email datado de dois de 

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

execução), referente ao passado mês de julho, ao abrigo do Acordo de 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

cento e trinta e um, datada de três de agosto do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE BORDEIRA – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MÊS DE JUNHO: – Foi apresentado o email datado de oito de 

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

execução), referente ao passado mês de junho, ao abrigo do Acordo de 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

e vinte e um, datada de um de agosto do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DO 

RELATÓRIO – MÊS DE JUNHO: – Foi apresentado o email datado de cinco de 

julho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 
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execução), referente ao passado mês de junho, ao abrigo do Acordo de 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número cinco 

mil setecentos e dezoito, datada de vinte e cinco de julho do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE PONTO CINCO – FREGUESIA DE ROGIL – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MÊS DE JULHO: – Foi apresentado o email datado de dois de 

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

execução), referente ao passado mês de julho, ao abrigo do Acordo de 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

cento e trinta e quatro, datada de três de agosto do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 

chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE PONTO SEIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DE 

RELATÓRIO – MÊS DE JUNHO: – Foi apresentado o ofício número cento e 

noventa e cinco/IA, datado de oito de julho do corrente ano, enviando o 

relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado mês de junho, 

ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número seis mil 

cento e trinta e sete, datada de três de agosto do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo chefe de 

divisão que incidiu sobre a mesma. ---------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO VINTE E UM – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE E UM PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de cinco de julho do corrente ano, enviando 

relatório respeitante ao segundo trimestre do ano em curso, solicitando a 

transferência de uma verba no montante global de cinco mil cento e nove 

euros e doze cêntimos. ------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número cinco mil setecentos e cinquenta e cinco, datada de 

vinte e seis de julho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos e, não obstante o parecer do respetivo chefe de 
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divisão, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir uma verba no 

montante de três mil seiscentos e nove euros e doze cêntimos, referente a 

“Conservação de caminhos sitos na área territorial da freguesia”. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO VINTE E UM PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – 
RELATÓRIO DO SEGUNDO TRIMESTRE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 

apresentado o email datado de cinco de julho do corrente ano, enviando 

relatório respeitante ao segundo trimestre do ano em curso e, solicitando 

um apoio financeiro no montante de cento e seis euros e trinta e seis 

cêntimos (Manutenção e conservação do mercado municipal) e de mil 

quatrocentos e noventa e três euros e cinquenta e dois cêntimos 

(Conservação de caminhos municipais). ------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número cinco mil setecentos e vinte e oito, datada de vinte e 

cinco de julho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e, não obstante o parecer do respetivo chefe de divisão, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, transferir uma verba no montante total 

de mil quinhentos e noventa e nove euros e oitenta e oito cêntimos. -----  

UM PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – BJORN EMIL MARIUS FINSTAD – FATURA DE ÁGUA COM 

CONSUMO ESTIMADO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS: – Face ao teor 

constante na informação número cinco mil e trezentos e um, datada de oito 

de julho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

efetuado no dia vinte e nove do passado mês de julho, na aplicação 

informática MGD, o qual determinou a restituição do montante total de 

trezentos e cinquenta e dois euros e sessenta e nove cêntimos, referente a 

consumo de água (trezentos e vinte e nove euros e vinte e nove cêntimos), 

IVA (dezanove euros e setenta e seis cêntimos) e resíduos sólidos variável 

(três euros e sessenta e quatro cêntimos) por forma a efetuar o acerto dos 

valores em crédito na conta corrente do consumidor. ---------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – MANUEL CORDEIRO GONÇALVES – ROTURA NO 

SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR F – 
LOTE NOVENTA E UM – RATIFICAÇÃO: – Face ao teor constante na informação 

número cinco mil e oitocentos e onze, datada de vinte e oito de julho do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 

de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 
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despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia vinte e nove 

do passado mês de julho, na aplicação informática MGD, o qual determinou 

o a seguir indicado: --------------------------------------  

• CONSUMO DO MÊS DE MAIO – Atendendo que a reparação foi efetuada a 

nove de julho de dois mil e dezasseis, à presente data não é possível aferir 

se o consumo de maio foi, ou não, afetado pela rotura, pelo que, não 

deverá ser aceite. ----------------------------------------  

• CONSUMO DO MÊS DE JUNHO – Emitir nota de crédito no montante total de 

quinhentos e setenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos, referente a 

consumo de água (quinhentos e onze euros e setenta e um cêntimos), IVA 

(trinta euros e setenta cêntimos) e, resíduos sólidos variáveis (trinta e seis 

euros e vinte e oito cêntimos), nos termos do número cinco, do artigo 

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

Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ----------------------  

• CONSUMO DO MÊS DE JULHO – Emitir nota de crédito no montante total de 

trezentos e setenta e um euros e noventa e três cêntimos, referente a 

consumo de água (trezentos e vinte e cinco euros e quinze cêntimos), IVA 

(dezanove euros e cinquenta e um cêntimos) e resíduos sólidos variável 

(vinte e sete euros e vinte e sete cêntimos), nos termos do número cinco, 

do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 

Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------  
UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – HELENA DOS SANTOS FRADE – RECLAMAÇÃO POR 

COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA: – Face ao teor constante na 

informação número cinco mil e duzentos e noventa e seis, datada de oito 

de julho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir o montante total de quarenta e um euros e setenta 

cêntimos, referente a valores indevidamente pagos, conforme se indica: --  

a) – Taxa de justiça (vinte e cinco porcento) – quatro euros e vinte e cinco 

cêntimos; taxa de justiça (setenta e cinco porcento) – doze euros e setenta 

e cinco cêntimos; portes de correio – trinta e sete cêntimos; reembolso de 

encargos (até trinta dias) – quatro euros e setenta e seis cêntimos; ------  

b) – Consumo de água (onze euros e oitenta e seis cêntimos), IVA (setenta 

e um cêntimos) e resíduos sólidos variável (sete euros), relativamente ao 

processamento de abril/dois mil e dezasseis. ---------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
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DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO OITO DE AGOSTO DE DOIS 

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

oito de agosto de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

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

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

Ambiente 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – RUI AMARO UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

DESTAQUE DE UM PRÉDIO SITO EM CHARNECA DOS BOIEIROS – BORDEIRA: – 
Foi apresentado o requerimento em que Rui Miguel de Sousa Amaro, único 

sócio e gerente da Sociedade Rui Amaro Unipessoal, Lda, com sede em 

Monte Novo das Alfambras – Aljezur, na qualidade de proprietária, vem 

requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da Câmara 

Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno, com a área de mil 

cento e oito metros quadrados, de um prédio misto com a área de três mil 

setecentos e cinquenta metros quadrados, sita em Charneca dos Boeiros 

ou Monte Novo, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e três, 

da Secção A, e na matriz predial urbana sob os artigos mil duzentos e 

setenta e seis e mil quatrocentos e sessenta, da freguesia de Bordeira, 

concelho de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo Predial de  

Aljezur sob o número novecentos e noventa e três, sobre o qual existe um 

Processo de Reclamação Cadastral de setecentos metros quadrados, que 

visa apenas a atualização de uma anterior desanexação parcial de 

quinhentos metros quadrados, pelo que concluída a reclamação cadastral o 

prédio misto ficará com a área de três mil quinhentos e cinquenta metros 

quadrados, sendo que a configuração do prédio ficará como a seguir se 

indica:----------------------------------------- 

a)Parcela a destacar (A): - Prédio urbano, composto de parcela de terreno, 

com a área de mil cento e oito metros quadrados;--------- 

b)Parcela remanescente (B): - prédio com a área de dois mil quatrocentos 

e quarenta e dois metros quadrados.---------------- 

Face ao teor constante na informação número cento e trinta e um/FA barra 

dois mil e dezasseis, datada de dezanove de julho, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo e, na qual se conclui que a pretensão está 

conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do Decreto-Lei número 

quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
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Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela publicação de legislação 

sucedânea, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde 

conste o parecer favorável ao respetivo destaque. -----------------  
UM PONTO DOIS – LIBOR SLECHTA E DANIELLE HRUBÁ – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS SITOS EM VALE DA RIPA – BORDEIRA – 
RETIFICAÇÃO: – No seguimento da deliberação tomada em reunião de doze 

de abril do corrente ano, foi apresentado o requerimento de Paula Reis 

Amarelinho que, na qualidade de Solicitadora de Libor Slechta e mulher 

Danielle Hrubá, vem solicitar que lhe seja emitida nova certidão, porquanto 

a anterior omitiu um prédio, onde conste o parecer favorável à constituição 

de compropriedade entre os acima mencionados como compradores, na 

proporção de um meio para cada um deles e, os vendedores, Edwin 

Reinhold Hartel e, mulher, Waltraud Maria Hartel, referente aos seguintes 

prédios:-------------------- 

-Prédio misto, sito em Vale da Ripa, freguesia de Bordeira, concelho de 

Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo quatrocentos e 

dezasseis, da Secção C e a parte urbana sob os artigos mil quatrocentos e 

sessenta e quatro e mil quatrocentos e sessenta e cinco, respetivamente, 

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

quinhentos e vinte;------------------- 

-Prédio rústico, sito em Vale da Ripa, freguesia de Bordeira, concelho de 

Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo quatrocentos e treze, 

da Secção C, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 

o número mil quatrocentos e setenta e três.----------- 

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de quatro de abril do corrente ano, o qual 

concluí que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 

número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número sessenta e quatro 

barra dois mil e três, de dois de setembro, com a redação dada pelas Leis 

números cento e sessenta e oito barra noventa e nove, de catorze de 

setembro e Lei número sessenta e oito barra dois mil e três, de vinte e três 

de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer favorável à pretensão dos requerentes.-------------------

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

Tendo sido já emitida e paga a certidão referente à deliberação de doze de 

abril último, a qual não estava conforme o solicitado, e por que se tratou 
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de erro não imputável aos requerentes, não deverá ser cobrada taxa pela 

emissão da presente certidão.----------------- 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL NO MERCADO MUNICIPAL DE 

ODECEIXE – MÓNICA ISABEL CHAPARRO ROSENDO: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e sete de junho do corrente ano, no qual a arrendatária 

apresenta uma exposição quanto aos incumprimentos verificados e 

decorrentes do processo de atribuição de um espaço comercial no Mercado 

Municipal de Odeceixe, destinado a Quiosque, Papelaria/Livraria. ------  

Acerca do presente assunto foi elaborada a informação número cinco mil 

trezentos e trinta e oito, datada de onze de julho do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Seção de Expediente 

Geral, sobre a qual recai o parecer do Chefe da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos, emitido em treze de julho do ano em curso, no 

movimento do processo no MGD, tendo a Câmara deliberado, por 

unanimidade, aceitar as razoes evocadas pela requerente, mantendo a 

deliberação de atribuição da referida loja, nos termos em que já tinha sido 

adjudicada. --------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder à ora concessionaria o 

prazo máximo de trinta dias seguidos para abertura da loja, devendo esta 

comunicar previamente à Câmara Municipal a data de abertura e o 

pagamento das respetivas taxas. -----------------------------  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CARLA PATRÍCIA GIMENES VARGAS – DENÚNCIA DE CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO – RUA DAS CEIFEIRAS – BLOCO C – FRAÇÃO AJ – R/C – 
DIREITO – ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de dezassete de maio 

do corrente ano, a comunicar a denúncia do contrato de arrendamento 

existente com o Município para a habitação, sita na Rua das Ceifeiras – 
Bloco C – Fração AJ – r/c – direito, em Aljezur. --------------------  

Face à exposição da Senhora Carla Patrícia Gimenes Vargas e 

considerando que as chaves da habitação apenas lhe foram entregues no 

decorrer do passado mês de julho, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aceitar a denuncia do contrato de arrendamento, com efeitos a um de 

agosto do corrente ano. Sendo que a questão das rendas em atraso será 

analisada oportunamente. ----------------------------------  
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TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO: – A 

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO -----------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 

ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – CANDIDATURA AO APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o ofício número sessenta e cinco, 

datado de vinte e nove de junho do corrente ano, solicitando a 

reapreciação da candidatura efetuada por aquela Associação, no âmbito do 

Regulamento para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, 

Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur, por considerar 

que os valores atribuídos são insuficientes para a concretização dos 

referidos projetos, nomeadamente a publicação do livro “15 anos de 
trabalhos arqueológicos no Concelho de Aljezur” e Modernização 
administrativa. ------------------------------------------  

A Câmara atenta às razões apresentadas pela Associação, deliberou, por 

unanimidade, reforçar as verbas referentes ao projeto “Modernização 

administrativa”, reforço de três mil euros, totalizando o valor de cinco mil 

euros e, ao projeto “Edição do livro”, um reforço de dois mil quatrocentos 

e dezanove euros e oitenta e dois cêntimos, totalizando o valor de três mil 

novecentos e dezanove euros e oitenta e dois cêntimos, devendo o mesmo 

fazer referência ao apoio do Município, assim como a Associação deverá 

proceder à entregues duzentos e cinquenta exemplares. -------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, proceder à alteração do protocolo, 

sobre o assunto, de forma a incorporar o reforço financeiro, ora aprovado.  
QUATRO PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA 

E COSTA VICENTINA – PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE COLETES PARA 

UTILIZAÇÃO NA PROCISSÃO DA FESTA DOS PESCADORES: – Foi apresentada a 

carta datada de vinte e cinco de julho do corrente ano, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de mil e duzentos euros, 

destinado à aquisição de coletes para utilização na procissão da Festa dos 

Pescadores. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a aquisição de oitenta 

coletes, no valor global de mil e duzentos euros, atribuindo para o efeito o 

respetivo subsídio. ---------------------------------------  
CINCO – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
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CINCO PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ALJEZUR – PRÉMIO 

DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – No âmbito  

do teor constante na informação número cinco mil setecentos e noventa, 

datada de vinte sete de julho de dois mil e dezasseis, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara tomou 

conhecimento da listagem de apuramento dos alunos para atribuição do 

Prémio de Mérito Escolar dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, enviada 

pelo Agrupamento de Escolas de Aljezur e deliberou, por unanimidade, 

atribuir o prémio, no valor de quinhentos  euros, cada, aos alunos a seguir 

identificados:------------------ 

– Luís Wolffrom Barbosa----------------------------------- 

– Lara Correia Fradoca------------------------------------ 

– António dos Santos Mariano------------------------------- 

– Joana Domingos Nifro da Silva --------------------------- 

– Carina Alexandra Francisco Candeias------------------------ 

– Verónica Isabel de Jesus Fernandes------------------------- 

– João Artur Roberto Fernandes----------------------------- 

– Maria Barbosa Faria------------------------------------ 

– Diogo Miguel Santos Rosa-------------------------------- 

– Lara Alexandra Jesus Francisco---------------------------- 

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, à exceção da 

que foi tomada por voto secreto. -----------------------------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram treze horas e 

cinquenta 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 Vice-Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


