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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 28/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  25 de outubro de 2016 
INICIO:  09.00 horas   

ENCERRAMENTO:  12.20 horas  

APROVADA EM:  8 de novembro de 2016 
 

   
 

A REUNIÃO INICIOU-SE COM A PRESENÇA DE: 

PRESIDÊNCIA: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

VEREADORES PRESENTES: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves  

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO NOS TERMOS DO ARTº 78, DA LEI Nº 169/99, 

DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI Nº5-A/2002, DE 11 DE 

JANEIRO: – Não compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vítor 

Manuel da Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de vinte e 

um de outubro, a informar da sua impossibilidade de estar presente na 

reunião, devido a ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo 

que, nos termos dos art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

se fará substituir pelo elemento seguinte na lista candidata do Partido 

Social Democrata, Ana Maria Ferreira dos Santos. 
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A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Maria do Carmo 

Candeias Ferreira   
 

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da unanimidade dos 

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

09.00 horas. 
 

   
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

ALTERAÇÃO À ORDEM DO DIA: – Pelo Senhor Presidente foi solicitada, e 

aceite pelos restantes membros do Executivo, autorização para ser 

efetuada uma alteração à análise e discussão de quatro pontos da Ordem 

do Dia, conforme a seguir se indica, dada a necessidade de se ausentar, 

por força de reunião com o Senhor Ministro das Infraestruturas, em Faro: -  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

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

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: ----------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ROTA VICENTINA – MANIFESTO POR UMA 

SUSPENSÃO IMEDIATA DOS CONTRATOS DE PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 

HIDROCARBONETOS ATÉ QUE SEJAM DADOS OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS 

PÚBLICOS: – Foi apresentado o email datado de vinte e nove de julho do 

corrente ano, enviando versão final de dois manifestos apresentados e 

discutidos em Conselho Geral daquela Associação. ----------------  

A Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por unanimidade, manifestar a 

sua concordância para com os documentos enviados, para apreciação, pela 

Associação Rota Vicentina, denominados “Manifesto por uma suspensão 

imediata dos contratos de prospeção e exploração de hidrocarbonetos até 

que sejam dados os devidos esclarecimentos públicos” e “Manifesto por 

uma Posição Governamental Urgente Face às Dificuldades de 

Compatibilização entre Agricultura Intensiva e Valorização dos Recursos 

Endógenos da Costa Sudoeste”. -----------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – ICNF - DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E FLORESTAS DO ALGARVE – CANDIDATURA AO POSEUR – MAR SW: – 
Foi apresentado o email datado de dezassete de outubro do corrente ano, 

enviando proposta de Protocolo de Colaboração, a estabelecer entre a 
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Câmara Municipal de Odemira, Câmara Municipal de Aljezur, Câmara 

Municipal de Vila do Bispo, Liga para a Proteção da Natureza e Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas, I.P, no âmbito de candidatura 

ao POSEUR – MARSW. ------------------------------------  

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

de Colaboração, a estabelecer entre a Câmara Municipal de Odemira, 

Câmara Municipal de Aljezur, Câmara Municipal de Vila do Bispo, Liga 

para a Proteção da Natureza e Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas, I.P, no âmbito da candidatura a efetuar ao Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), 

designada “Sistemas de informação e monitorização da biodiversidade 
marinha do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina - 

MARSW”, cujo documento, depois de rubricado, fica apensa à presente 

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

UM PONTO CINCO – ANA MARIA SILVEIRA BOTICA GREGÓRIO E EDGAR CORREIA 

MATIAS – LOTE TRINTA E SEIS – MALHADAIS I – ODECEIXE – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO DE VENDA: – Foi apresentado o requerimento de Ana Maria 

Silveira Botica Gregório e Edgar Correia Matias, proprietários do lote 

número trinta e seis, no Loteamento Municipal Malhadais I, em Odeceixe, 

onde se encontra construído um prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente dos requerentes, requerendo  autorização  para 

vender  o referido lote, bem como a habitação que nele se encontra 

construída,  alegando que à data da aquisição do imóvel, encontravam-se 

a viver em união de facto, situação essa que cessou, por esse motivo  não 

têm interesse em manter a compropriedade do imóvel, razão pela qual 

chegaram a acordo que seria o requerente Edgar Matias a adquirir a parte  

do imóvel pertencente a Ana Maria Gregório. ---------------------  

Face ao teor constante na informação número oito mil duzentos e 

dezasseis, datada de dezassete de outubro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a alienação de acordo com a solicitação efetuada.  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – ANTÓNIO VASCO MACHADO DE ASSIS – PEDIDO DE 

REGULARIZAÇÃO DA ÁREA DO LOTE NÚMERO DEZ, DA URBANIZAÇÃO MARIA 

CUSTÓDIA NO ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que António 

Vasco Machado de Assis, na qualidade de proprietário de um prédio 
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urbano, designado por lote número dez, situado na Urbanização Maria 

Custódia – Rogil, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo sete mil cento e vinte e seis, vem 

solicitar a regularização da área do referido lote. ------------------  

No âmbito da solicitação apresentada e atendendo ao levantamento 

topográfico efetuado pelos serviços municipais, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder ao acerto dos limites do lote em causa de acordo 

com a planta anexa à informação número um/HF barra dois mil e catorze, 

datada de dezanove de novembro, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo. --------------------------------------------  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da 

Câmara ausentou-se da reunião, não participando da discussão dos 

restantes assuntos, passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara, José Gonçalves. ------------------------  

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 ONZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter 

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

ordinária de onze de outubro de dois mil e dezasseis. --------------  

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

–  A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima primeira e décima segunda Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, nas décima quarta e décima quinta Modificações 

às Atividades mais Relevantes – AMR e, nas décima quinta e décima sexta 

Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e dezasseis. ---------  

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

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

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE 

– REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL – INFORMAÇÕES: – Foram 

apresentadas as informações relativas à reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no dia catorze do passado mês de outubro. ----  

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

ALGARVE – AÇÕES DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email 

datado de seis de outubro do corrente ano, enviando cópia de documento 

remetido pela Associação Almargem, justificativo das ações e respetivos 

custos associados à gestão da Via Algarviana, durante os últimos seis 

meses. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – SECRETARIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO E DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – PORTO DE PESCA DA 

ARRIFANA: – Foi apresentado o ofício número mil setecentos e dezanove, 

datado de dez de outubro do corrente ano, enviando informação acerca do 

Porto de Pesca da Arrifana. ---------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO 

ALGARVE – TRABALHADORES DA SEGURANÇA SOCIAL – AGRADECIMENTO PELA 

COLABORAÇÃO PRESTADA NO ENCONTRO DESPORTIVO E CULTURAL DOS CCD 

DA SEGURANÇA SOCIAL: – Foi apresentado o email datado de doze de 

outubro do corrente ano, agradecendo pela colaboração prestada aquando 

da realização do encontro Desportivo e Cultural dos CCD da Segurança 

Social. 

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BRAGANÇA – TAXAS 

DE SERVIDÃO AGRÍCOLA A PARTIR DE ESTRADAS NACIONAIS E REGIONAIS – 
MOÇÃO: – Foi apresentado o email datado de seis de outubro do corrente 

ano, enviando cópia de moção “Taxas de servidão agrícola a partir de 

estradas nacionais e regionais”. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GALP, ENERGIA, SA – ENVIO DE LISTAGEM DE 

CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ARTIGO CENTO E SESSENTA E 

CINCO, DA LEI NÚMERO SETE-A BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS, DE TRINTA DE 

MARÇO: – Foi apresentado o email datado de trinta de setembro do corrente 

ano, enviando listagem de prédios urbanos com contratos de fornecimento 
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de energia, ao abrigo do artigo cento e sessenta e cinco, da Lei número 

sete-A barra dois mil e dezasseis, de trinta de março. --------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO 

DE ALJEZUR NA AMAL – REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: – Foi apresentado o ofício número cinquenta 

e um, datado de quatro de outubro do corrente ano, informando que, em 

sessão realizada no dia trinta do passado mês de setembro, foi aprovado o 

Contrato de Delegação de Competências do Município de Aljezur na AMAL 

– Regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. -----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – POLIS LITORAL SUDOESTE – DELIBERAÇÃO SOCIAL 

UNÂNIME: – Foi apresentado o email datado de seis de outubro do corrente 

ano, enviando transcrição da Deliberação Social Unânime por Escrito. ---  

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

UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – (…): -------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – (…): -------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA NÚMERO SESSENTA E UM BARRA DOIS MIL E 

DEZASSEIS, SOBRE A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA EN 

CENTO E VINTE E CINCO: – Foi apresentado o email datado de dezoito de 

outubro do corrente ano, enviando cópia de pergunta ao Governo sobre a 

aplicação da Resolução da Assembleia da República número sessenta e 

um barra dois mil e dezasseis, sobre a conclusão das obras de 

requalificação da EN cento e vinte e cinco. ----------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – AHRESP – ASSOCIAÇÃO DE HOTELARIA, 

RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE PORTUGAL - ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 

DOIS MIL E DEZASSETE – ALTERAÇÕES PARA O ALOJAMENTO LOCAL: – Foi 

apresentado o email datado de dezoito de outubro do corrente ano, acerca 

das alterações para o Alojamento Local, previstas no Orçamento de Estado 

para dois mil e dezassete. ----------------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – ANÁLISE DE 

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO – LUDOTECAS: – Foi apresentado o ofício 

número trezentos e cinquenta e seis, datado de dezassete de outubro do 
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corrente ano, enviando análise do questionário de satisfação distribuído 

nas Ludotecas que asseguraram atividades de animação durante o ano 

dois mil e quinze/dois mil e dezasseis. -------------------------  

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

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

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

UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO: – Foi apresentado o email 

datado de três de outubro do corrente ano, enviando o relatório mensal 

(acordo de execução), referente ao passado mês de setembro, ao abrigo 

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

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

e noventa e nove, datada de treze de outubro 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 CATORZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO: – Foi apresentado o email datado de 

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

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

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

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

e noventa e três, datada de doze de outubro 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 CATORZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ALJEZUR – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO: – Foi apresentado o email 

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

(acordo de execução), referente ao passado mês de agosto, ao abrigo do 

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

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

e trezentos e noventa e nove, datada de dezasseis de setembro 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 QUINZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

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

UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

TRIMESTRAL DE JULHO/SETEMBRO: – Foi apresentado o email datado de sete 
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de outubro do corrente ano, enviando relatório respeitante ao terceiro 

trimestre do ano em curso, não se verificando qualquer solicitação de 

transferência de verba. ------------------------------------  

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

informação número oito mil cento e doze, datada de treze de outubro do 

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

parecer do respetivo chefe de divisão. -------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

TRIMESTRAL DE JULHO/SETEMBRO: – Foi apresentado o email datado de 

quatro de outubro do corrente ano, enviando relatório respeitante ao 

terceiro trimestre do ano em curso e, solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de duzentos e trinta e um euros e treze cêntimos, 

relativa a “Manutenção e conservação do Mercado Municipal” e, de outra, 

no montante de oito mil cento e setenta e quatro euros e setenta e seis 

cêntimos, relativa a “Conservação de caminhos  municipais”. ---------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, do parecer do respetivo chefe 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, bem como do teor da 

informação número sete mil novecentos e cinquenta e oito, datada de seis 

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

Humanos, a qual conclui que o valor de oito mil cento e setenta e quatro 

euros e setenta e seis cêntimos, reportado no domínio “Conservação de 
Caminhos Municipais” enquadra-se no âmbito da alínea e), do número um, 

da cláusula sétima, do Contrato de Delegação de Competências, no 

entanto adicionado aos montantes já transferidos (onze mil cento e cinco 

euros e quarenta e seis cêntimos), excede em cinco mil duzentos e oitenta 

euros e vinte e dois cêntimos, o limite anual (catorze mil euros) 

estabelecido na referida cláusula, havendo apenas lugar ao reembolso da 

importância de dois mil oitocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e 

quatro cêntimos, pelo que, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir 

uma verba no montante total de três mil cento e vinte e cinco euros e 

sessenta e sete cêntimos. ----------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSEIS – APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZASSEIS PONTO UM – FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO 

DE TRANSFERÊNCIA DE VERBA: – Foi apresentado o email datado de um de 

setembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no 

montante de cinco mil quinhentos e vinte e dois euros e setenta e oito 
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cêntimos, ao abrigo dos apoios financeiros para o ano de dois mil e 

dezasseis, destinada a fazer face a despesas inerentes aos programas de 

Animação de Verão e de Passagem de Ano, que foram levados a cabo 

naquela freguesia. ---------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número sete mil e trinta e 

cinco, datada de cinco de setembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a 

importância de cinco mil quinhentos e vinte e dois euros e setenta e oito 

cêntimos, valor este aprovado no âmbito do referido projeto. ----------  

UM PONTO CINCO – (…): ---------------------------------------  

UM PONTO SEIS – ROTA VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO 

TURISMO DE NATUREZA NA COSTA ALENTEJANA E VICENTINA – PROGRAMA 

OPERACIONAL REGIONAL “CRESC ALGARVE 2020” – DOMÍNIO TEMÁTICO – 
SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS PATRIMÓNIO 

NATURAL – PROTOCOLO DE PARCERIA: – Foi apresentado o email datado de 

dezanove de outubro do corrente ano, enviando Protocolo de Parceria, no 

âmbito do Programa Operacional Regional “CRESC ALGARVE 2020” – 
Domínio Temático – Sustentabilidade e Eficiência no uso dos Recursos 

Património Natural. ---------------------------------------  

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

de Parceria, no âmbito do Programa Operacional Regional “CRESC 
ALGARVE 2020” – Domínio Temático – Sustentabilidade e Eficiência no uso 

dos Recursos Património Natural, cujo documento, depois de rubricado, 

fica apenso à presente ata. ---------------------------------  

UM PONTO SETE – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  

UM PONTO SETE PONTO UM– DAVID CRAIB HINSHAW ROSS – ROTURA NO SISTEMA DE 

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

SESSENTA E NOVE: – Face ao teor constante na informação número oito mil 

cento e sessenta e cinco, datada de catorze de outubro 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 cinquenta euros e oitenta e oito cêntimos, sendo, trinta e nove 

euros e noventa e nove cêntimos referente a consumo de água, IVA (dois 

euros e quarenta cêntimos) e resíduos sólidos variável (oito euros e 

quarenta e nove cêntimos), referente ao processamento do passado mês 

de agosto, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 
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número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do 

Município de Aljezur. -------------------------------------  

UM PONTO SETE PONTO DOIS – DAVID CRAIB HINSHAW ROSS – ROTURA NO SISTEMA 

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

SESSENTA E NOVE – RATIFICAÇÃO: – Face ao teor constante na informação 

número oito mil cento e sessenta e sete, datada de catorze de outubro 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 Vice-Presidente da Câmara, efetuado no dia catorze 

do mês de outubro em curso, na aplicação informática MGD, o qual 

determinou a emissão de nota de crédito no montante total de cento e 

noventa e três euros e catorze cêntimos, referente a consumo de água 

(cento e sessenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), IVA (dez 

euros e seis cêntimos) e resíduos sólidos variável (quinze euros e trinta e 

quatro cêntimos), referente ao processamento do passado mês de 

setembro, 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. -------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E QUATRO DE 

OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e quatro de outubro de dois mil e  

dezasseis, do qual a Câmara tomou conhecimento. ----------------  
DOIS PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DA RUA “25 DE ABRIL”, EM ALJEZUR – 
COMPROMISSO PLURIANUAL: – No âmbito do teor constante na informação 

datada de quinze de julho do corrente ano, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo - Serviço de Gestão Urbanística e no movimento 

efetuado pelo Serviço de Gestão Financeira, no dia catorze do mês de 

outubro em curso, na aplicação informática MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder autorização prévia genérica favorável à assunção 

de compromissos plurianuais, com a seguinte repartição de encargos: ---  

– Ano de dois mil e dezasseis -  cinco mil e setecentos euros, acrescido de 

IVA; -------------------------------------------------  

– Ano de dois mil e dezassete – treze mil e trezentos euros, acrescido de 

IVA. 
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II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

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

UM PONTO UM – (…):  ----------------------------------------  
UM PONTO DOIS – HEIKKI TAPANI KARJALAINEN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

– CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E PISCINA EM BEMPARECE – ALJEZUR – 
LEGALIZAÇÃO: – No seguimento da deliberação de sete de junho do corrente 

ano, foi apresentada a exposição de Heikki Tapani Karjalainen, na 

qualidade de proprietário de um prédio misto sito em Bemparece, da 

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

artigo quarenta e um, da Seção BB e a parte urbana sob o artigo 

oitocentos e noventa e quatro, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e noventa e dois, relativa ao 

pedido de informação prévia quanto à possibilidade de levar a efeito a 

legalização da construção de uma garagem, piscina e anexos, sitos no 

local acima identificado, solicitando  a reapreciação do processo. ------  

No âmbito do teor constante na informação número duzentos e setenta e 

quatro/FR barra dois mil e dezasseis, datada de sete de outubro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e ao parecer desfavorável do 

ICNF (ofício número vinte e sete mil seiscentos e noventa e sete barra dois 

mil e dezasseis/DCNF-ALG/DLAP), a Câmara deliberou, por unanimidade, 

indeferir a pretensão do requerente. ---------------------------  
 

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 DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: -----------------------------  

UM PONTO UM PONTO UM – CANDIDATURAS A SUBSÍDIO DE ESTUDO: ------------  

UM PONTO UM PONTO UM PONTO UM – LOURENÇO NORTE ROSA: – No âmbito do teor 

constante na informação número oito mil duzentos e doze, datada de 

dezassete de outubro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

escalão B, ao aluno Lourenço Norte Rosa. ----------------------  

UM PONTO UM PONTO UM PONTO DOIS – JAYA ARDA FELDMAN: – No âmbito do teor 

constante na informação número oito mil duzentos e quinze, datada de 

dezassete de outubro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 
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Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

escalão A, à aluna Jaya Arda Feldman. -------------------------  
UM PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 

MUNÍCIPES CARENCIADOS – ANTÓNIO LUÍS BARROSO: – No âmbito do teor 

constante na informação número oito mil duzentos e sessenta e um, datada 

de dezoito de outubro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar a 

caducidade do processo, por o mesmo não estar devidamente instruído e 

por se encontrar ultrapassado o prazo para início das obras. ----------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que, 

poderá iniciar nova candidatura, logo que esteja reunida condição para o 

efeito. ------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – CANDIDATURA AO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO – ELSA LOPES 

RIBEIRO: – No âmbito do teor constante na informação número oito mil 

duzentos e trinta e quatro, datada de dezassete de outubro do corrente 

ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de renovação do Cartão 

Social do Município da munícipe Elsa Lopes Ribeiro. ---------------  
DOIS – CULTURA ------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – VATE – 
VAMOS APANHAR O TEATRO – ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE - 

PROPOSTA DE APOIO DOS MUNICÍPIOS: – Foi apresentado o email datado de 

dezassete de outubro do corrente ano, proposta de apoio dos Municípios 

ao projeto VATE - Vamos apanhar o Teatro, que contempla o número de 

espetáculos a realizar em cada Município e respetivo apoio financeiro para 

o período de dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete. -------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar que concorda com o 

número de espetáculos propostos para o Município de Aljezur, assim como 

com o apoio financeiro a conceder, no valor de dois mil e quinhentos 

euros. ------------------------------------------------  
TRÊS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR – PEDIDO 

DE MÁQUINA DE RASTOS – BULDÓZER CATERPILLAR D SEIS D: – Foi 

apresentada a carta datada de seis de outubro, solicitando o empréstimo 

de uma máquina de rastos – Buldózer Caterpillar D seis D, propriedade 

desta Autarquia, a fim de realizarem trabalhos de desmatação, aceiros e 

limpeza de caminhos, no âmbito do protocolo estabelecido entre a 

Associação Terras do Infante e aquele Clube. --------------------  
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Dada a importância da floresta e cinegética para o Município de Aljezur e 

no âmbito dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pela Terras do 

Infante – Associação de Municípios, considera esta Autarquia que o pedido 

se reveste de uma forma a complementar no Plano de Defesa e Prevenção 

Contra Incêndios, pelo que deliberou, por unanimidade, ceder a máquina 

Caterpillar D seis D com grade de discos, sem motorista, por um período 

de seis meses, com inicio em novembro, sendo da responsabilidade do 

Município todas as despesas com o combustível e manutenção. --------  

TRÊS PONTO DOIS – CANDIDATURA – ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE: – 
Após a análise efetuada pela comissão de avaliação, uma vez que se trata 

de uma candidatura extraordinária e com base no teor do despacho do 

Senhor Vereador António Carvalho, efetuado no passado dia vinte e um de 

outubro, na aplicação informática MGD, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a candidatura da Associação de Guitarras do Algarve 

e atribuir o valor solicitado, no montante de dois mil e quinhentos euros. -  
TRÊS PONTO TRÊS – CANDIDATURA – AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E 

AMIGOS DO VALE DA TELHA: – Após a análise efetuada pela comissão de 

avaliação, uma vez que se trata de uma candidatura extraordinária e com 

base no teor do despacho do Senhor Vereador António Carvalho, efetuado 

no passado dia vinte e um de outubro, na aplicação informática MGD, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura da AMOVATE – 
Associação de Moradores e Amigos do Vale da Telha e, por se tratar de 

valorização de património municipal, atribuir o valor solicitado no montante 

de três mil euros. ----------------------------------------  

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. ---------  
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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, Maria do Carmo Candeias Ferreira, Técnica Superior, a redigi e 

subscrevo. ---------------------------------------------  

 

     
 

O PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 


