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

Câmara Municipal  
 

 Ata nº 16/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
DATA:  27 de junho de 2017 
INICIO:  10.00 horas   
ENCERRAMENTO:  13.00 horas  
APROVADA EM:  11 de julho de 2017 
 

   
 

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 coadjuvado pela Assistente 
Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
  

 
 

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, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: ---  
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 ORDEM DE TRABALHOS  
 

∗ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do 
Município -------------------------------------------------  

∗ ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
1. ADMINISTRAÇÃO GERAL-----------------------------------  
1.1 -Aprovação de atas: -----------------------------------  
1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 13 de junho e da extraordinária de 21 
de junho; ----------------------------------------------  
 

1.2. INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------------  
 

1.3. LEGISLAÇÃO; ----------------------------------------  
 

1.4. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  
1.4.1 - Tribunal Central Administrativo Sul – Imosoudos, Construção Civil e 
Obras Públicas, SA – Notificação de conteúdo de acórdão; -----------  
1.4.2 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 6ª. Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 
Odeceixe; ---------------------------------------------  
1.4.3 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 6ª. Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 
Rogil; ------------------------------------------------  
1.4.4 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 5ª. Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 
Bordeira; ----------------------------------------------  
1.4.5 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da 5ª. Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de 
Aljezur; -----------------------------------------------  
1.4.6 - Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação de Apoio Financeiro à 
Juntas de Freguesia – 2017; ---------------------------------  
1.4.7 - Terras do Infante – Associação de Municípios – Concurso para 
apresentação de candidaturas para a criação de equipas de Sapadores 
Florestais; ---------------------------------------------  
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1.4.8 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – 6ª. Alteração 
à Lei nº. 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas; ----------------------------------------------  
1.4.9 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Protocolo para 
uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género; -------  
1.4.10 - Mahomede Americano, em seu nome e em representação dos 
médicos do serviço de Cirurgia II, informa sobre o mau funcionamento do 
Bloco Operatório do Centro Hospitalar do Algarve; -----------------  
1.4.11 - Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia: ----------  
1.4.1.1 - Freguesia de Aljezur – Relatório do mês de maio; -----------  
1.4.1.2 - Freguesia de Bordeira – Relatório do mês de maio; ----------  
1.4.1.3 - Freguesia de Rogil – Relatório do mês de maio; ------------  
1.4.1.4 - Freguesia de Odeceixe – Relatório do mês de maio; ---------  
 

1.5. ÁGUA E SANEAMENTO: ----------------------------------  
1.5.1 - Erwin Cornelis Maria Hoogendijk – Rotura no sistema privado de 
abastecimento de água, em Pereira – Aljezur;---------------------  
1.5.2 - Portubate – Imobiliária Portuguesa, SA – Rotura no sistema de 
abastecimento de água – Vale da Nora das Árvores – Aljezur; ----------  
 

1.6. CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------------  
1.6.1 – Prestação de serviços de controlo de pragas em edifícios 
municipais; --------------------------------------------  
 

1.7. Isabel Rosa Alves de Carvalho Ferreira e Bruno Filipe Alves de 
Carvalho Ferreira – Exercício do direito de preferência; --------------  
 

1.8. Telcabo – Telecomunicações e Eletricidade, Lda. – Renegociação de 
contrato existente; ---------------------------------------  
 

1.9. Relatório de Auditoria – Abastecimento de água, Saneamento de águas 
residuais e gestão de resíduos sólidos; -------------------------  
 

2. GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  
2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 26 de junho de 2017; -------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
1. OBRAS PARTICULARES: -----------------------------------  
1.1 – Maria Celina Correia Fernandes Leal – Pedido de informação prévia 
para construção em Vale da Torre – Odeceixe; --------------------  
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1.2 – Alessandro Ferrari e Outros – Pedido de certidão de compropriedade 
de um prédio sito em Rochinha – Aljezur; -----------------------  
1.3 – Vítor Manuel Vilhena da Costa – Pedido de informação prévia para 
construção de habitação em Rua dos Pescadores – Carrapateira; -------  
1.4 – Maria Manuela de Jesus Alves – Pedido para encerramento de um 
troço de caminho público, sito em Camarate – Rogil; ----------------  
1.5 – Maria Manuela de Jesus Alves – Pedido de alteração parcial do 
traçado de caminho público, sito em Montinho – Rogil; --------------  
1.6 – Charlotte Inês Choisnard Simões – Pedido de informação prévia – 
Reparação e ampliação – Turismo no Espaço Rural – Amorosa – Aljezur; --  
1.7 – Beraljezur – Hotelaria e Turismo, Lda. – Alterações a projeto de 
arquitetura – Estabelecimento Hoteleiro – Urbanização Paisagem Oceano – 
Lote 110 – Aljezur; ---------------------------------------  
1.8 – Fertizur – Comércio e Serviços Agro-Ambientais e Jardinagem, 
Unipessoal, Lda. – Pedido de informação prévia – Nova construção – 
Comércio – Rua dos Bombeiros – Aljezur; ------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. MERCADOS MUNICIPAIS -----------------------------------  
1.1 – Numeração das bancas no Mercado Municipal de Maria Vinagre e 
limitação temporal de cedência das mesmas; ---------------------  
 

2. HABITAÇÃO -------------------------------------------  
2.1 – Abertura de concurso para atribuição do lote 6, no loteamento da Cruz 
– Aljezur – Proposta; --------------------------------------  
2.2 – Atribuição de quatro lotes no Loteamento Malhadais I – Odeceixe; ---  
2.3 – Sofia Margarida Boleto Garlote – Desistência da proposta de 
arrendamento de habitação; ---------------------------------  
 

3. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  
3.1 – Medida 5 das Ações Suplementares no âmbito da Ação Social – 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva – Relatório – Proposta; ---------  
 

4. TRÂNSITO --------------------------------------------   
4.1 – Sinalética e alteração de trânsito, na freguesia de Odeceixe – 
Proposta; ----------------------------------------------  
 

5. EDUCAÇÃO -------------------------------------------  
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5.1 – Reclamação sobre bloqueio indevido de passe escolar – Diogo Miguel 
Santos Rosa. -------------------------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. --------------------  
 

   
 

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 questionou acerca do ponto de situação do protocolo com o 
Ministério da Administração Interna, no âmbito da construção do novo 
quartel da GNR de Aljezur. ---------------------------------  
O Senhor Vice-Presidente referiu que dará detalhes sobre a situação na 
próxima reunião de Câmara. --------------------------------  
Informou ainda que irá decorrer no dia quatro de julho a apresentação do 
estudo do Produto Turístico Surf no Município de Aljezur, realizado pela 
Universidade do Algarve, que contará com a presença da Senhora 
Secretária de Estado do Turismo, Dr. Ana Mendes Godinho. ----------  
Mais informou acerca da dificuldade de recrutamento de nadadores-
salvadores, no âmbito do protocolo estabelecido com a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ----------------  
 

ORDEM DO DIA 
 

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

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   
UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE TREZE DE JUNHO E 
EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E UM DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de 
terem sido lidas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de treze de junho e a ata da reunião extraordinária de 
vinte e um de junho de dois mil e dezassete. ---------------------  
 

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A 
Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 
exarados na nona e décima Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, na nona, décima e décima primeira Modificação às Atividades mais 
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Relevantes – AMR e na nona, décima e décima primeira Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e dezassete. ---------------------  
 

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: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL – 
IMOSOUDOS, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, SA – NOTIFICAÇÃO DE 
CONTEÚDO DE ACÓRDÃO: – Foi apresentado o ofício datado de dois de junho 
do corrente ano, o qual procede à notificação de conteúdo do Acórdão 
interposto no Tribunal Central Administrativo Sul, cuja ré é o Município de 
Aljezur. -----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA SEXTA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado 
o ofício número cem, datado de nove de junho do corrente ano, informando 
que, em sessão extraordinária realizada no dia cinco do passado mês de 
junho, foi aprovada a sexta Adenda ao Contrato de Delegação de 
Competências com a Junta de Freguesia de Odeceixe. --------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA SEXTA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o 
ofício número cento e um, datado de nove de junho do corrente ano, 
informando que, em sessão extraordinária realizada no dia cinco do 
passado mês de junho, foi aprovada a sexta Adenda ao Contrato de 
Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Rogil. -------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA QUINTA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado 
o ofício número noventa e nove, datado de nove de junho do corrente ano, 
informando que, em sessão extraordinária realizada no dia cinco do 
passado mês de junho, foi aprovada a quinta Adenda ao Contrato de 
Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Bordeira. ----  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DA QUINTA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado 
o ofício número noventa e oito, datado de nove de junho do corrente ano, 
informando que, em sessão extraordinária realizada no dia cinco do 
passado mês de junho, foi aprovada a quinta Adenda ao Contrato de 
Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Aljezur. -----  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO 
DE APOIO FINANCEIRO À JUNTAS DE FREGUESIA – DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 
apresentado o ofício número noventa e sete, datado de nove de junho do 
corrente ano, informando que, em sessão extraordinária realizada no dia 
cinco do passado mês de junho, foram aprovados os apoios Financeiros à 
Juntas de Freguesia – dois mil e dezassete. ----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS – CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA A 
CRIAÇÃO DE EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS: – Foi apresentado o email 
datado de vinte e cinco de maio do corrente ano, enviando informação 
acerca do concurso para apresentação de candidaturas para a criação de 
equipas de Sapadores Florestais. -----------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS – SEXTA ALTERAÇÃO À LEI NÚMERO TRINTA E CINCO BARRA DOIS 
MIL E CATORZE, DE VINTE DE JUNHO – LEI GERAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS: – Foi apresentado o email datado de dezasseis de junho do 
corrente ano, enviando cópia de dois Projetos de Lei apresentados pelo 
Grupo Parlamentar do PCP relativos à sexta alteração à Lei número trinta 
e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho – Lei Geral de Trabalho 
em Funções Públicas. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – PROTOCOLO PARA UMA ESTRATÉGIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E DE GÉNERO: – Foi apresentado o email datado de seis de 
junho do corrente ano, enviando para aprovação a minuta do Protocolo 
para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género. ---  
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O Município de Aljezur já subscreveu, a dezanove de maio de dois mil e 
dezasseis, o Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência 
Doméstica e de Género com a Secretaria de Estado para a Cidadania e a 
Igualdade, o Município de Odemira, a Taipa e mais doze entidades do 
Alentejo e Algarve, o qual se encontra em vigor e tem vigência de dois 
anos. Assim sendo, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que 
não será oportuno subscrever o protocolo agora enviado. ------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – MAHOMEDE AMERICANO, EM SEU NOME E EM 
REPRESENTAÇÃO DOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE CIRURGIA II, INFORMA SOBRE 
O MAU FUNCIONAMENTO DO BLOCO OPERATÓRIO DO CENTRO HOSPITALAR DO 
ALGARVE: – Foi apresentada a carta datada de dezoito de maio do corrente 
ano, enviando informação acerca do mau funcionamento do Bloco 
Operatório do Centro Hospitalar do Algarve. ---------------------  
Face à exposição enviada, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar 
à AMAL que suscite uma reunião com o Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar do Algarve, de forma a discutir a situação agora relatada, 
matéria de grande importância e de profunda preocupação para a região. -  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA: --------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO DO 
MÊS DE MAIO: – Foi apresentado o email datado de oito de junho do 
corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente 
ao passado mês de maio, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 
entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil e quinhentos e noventa e dois, datada de nove de junho do corrente 
ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 
respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD.  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 
DO MÊS DE MAIO: – Foi apresentado o email datado de oito de junho do 
corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente 
ao passado mês de maio, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 
entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil e seiscentos e vinte e dois, datada de doze de junho do corrente ano, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 
respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD.  
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UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO DO 
MÊS DE MAIO: – Foi apresentado o email datado de seis de junho do 
corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de execução), referente 
ao passado mês de maio, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 
entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil e quinhentos e oitenta, datada de nove de junho do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do respetivo 
chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ODECEIXE – 
RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO: – Foi apresentado o email datado de nove de 
junho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 
execução), referente ao passado mês de maio, ao abrigo do Acordo de 
Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil e quinhentos e noventa e sete, datada de nove de junho do corrente 
ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 
respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD.  
 

UM PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO: --------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – ERWIN CORNELIS MARIA HOOGENDIJK – ROTURA NO 
SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM PEREIRA – ALJEZUR: – 
Face ao teor constante na informação número quatro mil seiscentos e 
oitenta e sete, datada de treze de junho 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 dezanove do mês de junho em 
curso, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão de nota 
de crédito no montante total de dois mil trezentos e cinquenta e quatro 
euros e noventa cêntimos, referente a consumo de água (dois mil e 
noventa e quatro euros e oitenta e um cêntimos), IVA (cento e vinte e cinco 
euros e sessenta e nove cêntimos) e resíduos sólidos variável (cento e 
trinta e quatro euros e quarenta cêntimos) referente ao processamento do 
mês de maio do ano em curso, 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 DOIS – PORTUBATE – IMOBILIÁRIA PORTUGUESA, SA – 
ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA NORA DAS 
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ÁRVORES – ALJEZUR: – Face ao teor constante na informação número quatro 
mil setecentos e cinquenta e quatro, datada de dezasseis de junho 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 dezanove do 
mês de junho em curso, na aplicação informática MGD, o qual autorizou a 
emissão de nota de crédito no montante total de treze mil duzentos e onze 
euros e cinquenta e sete cêntimos, referente a consumo de água (onze mil 
oitocentos e noventa e cinco euros e quatro cêntimos), IVA (setecentos e 
treze euros e setenta cêntimos) e resíduos sólidos variável (seiscentos e 
dois euros e oitenta e três cêntimos) referente ao processamento do mês 
de maio do ano em curso, 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 SEIS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS 
EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS: - No âmbito do teor constante na informação 
número quatro mil setecentos e trinta e um, datada de catorze de junho do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 
de Contratação Pública, a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 
autorização à assunção de compromissos plurianuais, no âmbito da 
autorização prévia genérica favorável, concedida pela Assembleia 
Municipal, com a seguinte repartição de encargos: -----------------  
– Ano de dois mil e dezassete -  seiscentos e quarenta euros, acrescido de 
IVA; -------------------------------------------------  
– Ano de dois mil e dezoito – mil duzentos e oitenta euros, acrescido de 
IVA; -------------------------------------------------  
– Ano de dois mil e dezanove – seiscentos e quarenta euros, acrescido de 
IVA. -------------------------------------------------  
UM PONTO SETE – ISABEL ROSA ALVES DE CARVALHO FERREIRA E BRUNO FILIPE 
ALVES DE CARVALHO FERREIRA – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: - 
Foi apresentado o requerimento datado de nove de junho do corrente ano, 
em que Célia Dordio, na qualidade de Solicitadora vem manifestar a 
intenção de venda de um prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo 
cento e noventa e oito, da Secção N,  propriedade de Isabel Rosa Alves de 
Carvalho Ferreira e Bruno Filipe Alves de Carvalho Ferreira, situado em 
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Charneca do Amado, freguesia de Bordeira, pelo valor de quarenta mil 
euros. ------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar aos requerentes que não 
está interessada na aquisição do referido prédio. ------------------  
UM PONTO OITO – TELCABO – TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE, LDA. – 
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO EXISTENTE: - Foi apresentada a carta datada 
de sete de junho do corrente ano, apresentando proposta de renegociação 
de contrato existente entre o Município de Aljezur e a Vodafone Portugal – 
Comunicações Pessoais, S.A., no âmbito da estação situada em Vale da 
Telha. ------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não existem razões 
de facto e de direito que justifiquem a alteração do valor da renda. -----  
 

UM PONTO NOVE – RELATÓRIO DE AUDITORIA – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: - Foi 
apresentado o Relatório de Auditoria – Abastecimento de Água, 
Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Sólidos, datado de 
um de junho do corrente ano, o qual, depois de rubricado fica apenso à 
presente ata. -------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VEREADOR VÍTOR VICENTE: – Considero que 
para além de tomar conhecimento, a Câmara deve tomar em boa conta as 
recomendações referidas no relatório em causa. ------------------  
 

UM PONTO DEZ – RECURSOS HUMANOS: ---------------------------   
UM PONTO DEZ – RELATÓRIO DO DESEMPENHO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 
OBRAS E URBANISMO – ARTIGO DÉCIMO DO DECRETO REGULAMENTAR 
NÚMERO DEZOITO BARRA DOIS MIL E NOVE, DE QUATRO DE SETEMBRO: - Foi 
apresentado o Relatório do Desempenho do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, ao abrigo do artigo décimo, do Decreto Regulamentar 
número dezoito barra dois mil e nove, de quatro de setembro. ---------  
No uso da competência atribuída pelo número três, do artigo doze, do 
Decreto Regulamentar número dezoito barra dois mil e nove, de quatro de 
setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 
avaliação de Bom, atribuída pelo Senhor Presidente da Câmara. -------  
 

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA VINTE E SEIS DE 
JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 
Tesouraria do dia vinte e seis de junho de dois mil e dezassete, do qual a 
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Câmara tomou conhecimento e que apresentava, em Operações 
Orçamentais, um saldo de um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil 
quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos e, em 
Operações não Orçamentais, um saldo de cento e noventa e dois mil 
setenta e nove euros e cinquenta e sete cêntimos. -----------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – MARIA CELINA CORREIA FERNANDES LEAL – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO EM VALE DA TORRE – ODECEIXE: – 
Foi apresentado o requerimento em que em que Maria Celina Correia 
Fernandes Leal, na qualidade de proprietária, vem solicitar informação 
prévia relativa à construção de uma edificação destinada Turismo Rural, 
que pretende levar a efeito no prédio rústico sito em Vale da Torre, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo cento e sessenta e dois, da Seção P, 
da freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil duzentos e 
trinta. ------------------------------------------------  
Relativamente ao pedido de informação prévia para construção de 
edificação de um turismo rural, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente, sustentada 
no teor da informação número cento e trinta e um/FA barra dois mil e 
dezassete, datada de vinte de junho do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo. --------------------------------------------  
Relativamente à construção de uma habitação deverá a requerente 
apresentar os elementos referidos no ponto seis da informação supra 
identificada. --------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 
pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 
cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------  
UM PONTO DOIS – ALESSANDRO FERRARI E OUTROS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM ROCHINHA – ALJEZUR: – foi 
apresentado o requerimento em que Paula Reis Amarelinho, na qualidade 
de Solicitadora de Alessandro Ferrari, Rosaria Emanuela Lo Celso e Sara 
Jennifer Ferrari, promitentes compradores do prédio misto sito em 
Rochinha, freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo sessenta, da Seção AP e a parte urbana sob o artigo 
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nove mil novecentos e quinze, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número oito mil e trinta, vem nos termos do 
número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número noventa e um 
barra mil novecentos e noventa e cinco, de dois de setembro, com a 
redação dada pela Lei sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e 
três de agosto, conjugado com o artigo quatro, da Lei sessenta e quatro 
barra dois mil e três, de vinte e três de agosto, solicitar lhe seja emitida 
certidão onde conste o parecer favorável por parte desta Câmara 
Municipal, para a celebração da escritura de compra e venda, entre os 
acima descritos e os vendedores, Robert George Rowley e Janet Susan 
Rowley, de onde resultará a constituição de compropriedade do prédio 
acima descrito na proporção de um terço a favor de cada um dos 
adquirentes. --------------------------------------------  
Face ao parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, 
datado de treze de junho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir a certidão requerida certificando o parecer favorável 
ao pedido dos requerentes e onde conste que este Município não vê 
inconveniente na constituição da compropriedade do referido prédio, 
porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o 
número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número noventa e um 
barra mil novecentos e noventa e cinco, de dois de setembro, com a 
redação dada pela Lei sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e 
três de agosto, conjugado com o artigo quatro, da Lei sessenta e quatro 
barra dois mil e três, de vinte e três de agosto, visa salvaguardar. ------  
UM PONTO TRÊS – VÍTOR MANUEL VILHENA DA COSTA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM RUA DOS PESCADORES – 
CARRAPATEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que em que Vítor 
Manuel Vilhena da Costa, na qualidade de promitente comprador de um 
prédio sito em Rua dos Pescadores, Carrapateira, com a área de duzentos 
e quarenta e dois metros quadrados, inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo quatrocentos e setenta e quatro, da freguesia de Bordeira e 
Município de Aljezur vem, ao abrigo do número dois, do artigo catorze, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
com a nova redação dada pela Lei sucedânea, solicitar informação prévia 
sobre a possibilidade de levar a efeito a construção de um edifício 
habitacional e piscina, no local acima identificado. -----------------  
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No âmbito do teor da informação número cento e vinte e cinco/FA barra 
dois mil e dezassete, datada de dezanove de junho, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intensão de indeferir a pretensão do requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado que 
poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do 
artigo cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. ---  
UM PONTO QUATRO – MARIA MANUELA DE JESUS ALVES – PEDIDO PARA 
ENCERRAMENTO DE UM TROÇO DE CAMINHO PÚBLICO, SITO EM CAMARATE – 
ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que Maria Manuela de Jesus 
Alves, na qualidade de proprietária de um prédio sito em Casa Nova - 
Montinho, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem solicitar 
informação sobre a possibilidade de levar a efeito alterações no caminho 
público que atravessa a sua propriedade, sita no local acima identificado, 
designadamente, procedendo à sua eliminação uma vez que pretende fazer 
uma plantação de árvores nessa propriedade e tal eliminação não 
condiciona o acesso a outras propriedades, visto existirem diversas 
serventias no local. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 
de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – MARIA MANUELA DE JESUS ALVES – PEDIDO DE ALTERAÇÃO 
PARCIAL DO TRAÇADO DE CAMINHO PÚBLICO, SITO EM MONTINHO – ROGIL: – 
Foi apresentado o requerimento em que Maria Manuela de Jesus Alves, na 
qualidade de proprietária de um prédio sito em Casa Nova - Montinho, da 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem solicitar informação sobre a 
possibilidade de levar a efeito a alteração parcial de um caminho público 
que atravessa a sua propriedade, sita no local acima identificado, 
designadamente, procedendo à sua relocalização para a extrema com a 
propriedade vizinha, uma vez que sempre que chove, grande parte das 
águas pluviais passam junto à moradia existente. ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 
de Trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO SEIS – CHARLOTTE INÊS CHOISNARD SIMÕES – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA – REPARAÇÃO E AMPLIAÇÃO – TURISMO NO ESPAÇO RURAL – AMOROSA – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Charlotte Inês 
Choisnard Simões, na qualidade de proprietária de um prédio misto sito em 
Amorosa, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo oito, da Secção AL 



REUNIÃO DE 27.06.17 

Pág.  14 

e a parte urbana sob o artigo mil cento e oitenta e três, da freguesia de 
Bordeira e Município de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número quatro mil seiscentos e oitenta e sete, 
vem, ao abrigo do número dois, do artigo catorze, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, com a nova redação 
dada pela Lei sucedânea, solicitar informação prévia sobre a possibilidade 
de levar a efeito a reconstrução e ampliação de uma habitação existente 
no local, visto que pretendem afetar a mesma a Turismo no Espaço Rural, 
na modalidade de “Casas de Campo”. -------------------------  
No âmbito do teor da informação número cento e vinte e quatro/FA barra 
dois mil e dezassete, datada de catorze de junho, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intensão de indeferir a pretensão da requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 
pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 
cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------  
UM PONTO SETE – BERALJEZUR – HOTELARIA E TURISMO, LDA. – ALTERAÇÕES A 
PROJETO DE ARQUITETURA – ESTABELECIMENTO HOTELEIRO – URBANIZAÇÃO 
PAISAGEM OCEANO – LOTE CENTO E DEZ – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Beraljezur – Hotelaria e Turismo, Lda, na qualidade 
de proprietária de um prédio urbano sito em Urbanização Paisagem 
Oceano, Lote cento e dez, freguesia e Município de Aljezur, vem, ao abrigo 
da alínea c), do número dois, do artigo catorze, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, com a nova redação 
dada pela Lei sucedânea, solicitar informação prévia sobre a possibilidade 
de levar a efeito alterações num edifício existente, atualmente afeto a 
alojamento local, com vista à sua transformação num hotel de três estrelas, 
com vinte e sete unidades de alojamento e capacidade para cinquenta e 
quatro camas fixas/utentes. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, 
condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 
cento e vinte e três/FA barra dois mil e dezassete, datada de catorze de 
junho, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. -------------  
UM PONTO OITO – FERTIZUR – COMÉRCIO E SERVIÇOS AGRO-AMBIENTAIS E 
JARDINAGEM, UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – NOVA 
CONSTRUÇÃO – COMÉRCIO – RUA DOS BOMBEIROS – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Fertizur – Comércio e Serviços Agro-
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Ambientais e Jardinagem, Unipessoal, Lda, na qualidade de proprietária de 
dois prédios urbanos sitos Loteamento Municipal da Barrada, da freguesia 
e Município de Aljezur, com a área de cento e oito metros quadrados cada, 
inscritos na matriz predial urbana sob os artigos sete mil quinhentos e 
oitenta e um e, sete mil quinhentos e oitenta e dois, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob os números seis mil 
trezentos e noventa e nove e seis mil e quatrocentos, respetivamente, vem, 
ao abrigo do número dois, do artigo catorze, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, com a nova redação 
dada pela Lei sucedânea, solicitar informação prévia sobre a possibilidade 
de levar a efeito a construção de um edifício destinado a comércio e 
serviços nos lotes acima identificados. -------------------------  
No âmbito do teor da informação número cento e três/FA barra dois mil e 
dezassete, datada de cinco de junho, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intensão de 
indeferir a pretensão da requerente. ---------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá 
pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos do artigo 
cento e vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

UM – MERCADOS MUNICIPAIS ---------------------------------  
UM PONTO UM – NUMERAÇÃO DAS BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL DE MARIA 
VINAGRE E LIMITAÇÃO TEMPORAL DE CEDÊNCIA DAS MESMAS: – No âmbito do 
teor constante na informação número quatro mil quatrocentos e quarenta e 
oito, datada de cinco de junho do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Serviço de Economia, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à numeração das bancas no 
Mercado Municipal de Maria Vinagre, conforme a seguir se indica: ------  
- Numeradas de um a quatro – Bancas destinadas à venda de peixe e/ou 
marisco; ----------------------------------------------  
- Numeradas de cinco a oito – Bancas destinadas à venda de frutas e/ou 
legumes; ----------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, fixar a limitação temporal de 
concessão das bancas do Mercado Municipal de Maria Vinagre, em cinco 
anos. ------------------------------------------------  
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DOIS – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE SEIS, NO 
LOTEAMENTO DA CRUZ – ALJEZUR – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
ABERTURA DE CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE SEIS, NO LOTEAMENTO DA CRUZ – 
ALJEZUR -----------------------------------------------  
Proponho, nos termos da alínea a), do artigo sexto, conjugado com o artigo 
treze, do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação, 
em Loteamentos Municipais, que seja desenvolvido o processo para 
atribuição de um lote, designado por número seis, com a área de duzentos 
e trinta e um metros quadrados, cada, do Loteamento da Cruz – Aljezur, a 
ser atribuído de acordo com o regime previsto no artigo treze, do 
Regulamento Municipal acima referido (sorteio) e destinados a todos os 
interessados que se enquadrem na alínea a), do artigo três, conjugado com 
o número um e alíneas a) e d), do número dois, do artigo sete, do 
Regulamento Municipal supra identificado (Ser casado ou situação 
equiparada, com agregado familiar a cargo, residente e recenseado no 
concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa de Candidatos e que não 
possuam habitação própria ou terreno apto para construção de habitação).   
O sorteio para a atribuição dos referidos lotes realizar-se-á em reunião 
ordinária da Câmara Municipal de vinte e dois de agosto de dois mil e 
dezassete, considerando-se automaticamente inscritos todos aqueles que 
estejam inscritos na Bolsa de Candidatos, de acordo com o artigo doze, do 
Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação, em 
Loteamentos Municipais, os quais deverão ser notificados a fim de 
confirmarem ou não, a sua intenção de participar no concurso, no mesmo 
prazo concedido para novas inscrições na Bolsa de Candidatos. -------  
Aos não inscritos na Bolsa de Candidatos, fixa-se um prazo limite de trinta 
dias seguidos, a contar do dia seguinte da data de publicação de edital, 
para efetuarem a inscrição na Bolsa de Candidatos, sujeito ao preenchido 
dos requisitos do respetivo regulamento, para poderem participar no 
referido concurso. Aos inscritos na Bolsa de Candidatos, caso os dados 
constantes no processo não estejam atualizados e que pretendam 
participar no concurso, deverão no mesmo prazo, proceder à atualização 
dos respetivos dados. -------------------------------------  
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No demais, aplicar-se-á os regimes previstos no Regulamento Municipal 
de Bolsa de Candidatos para de Lotes para Habitação em Loteamentos 
Municipais e Regulamento para Venda de Lotes para Construção de 
Habitação, em Loteamentos Municipais. ------------------------  
Proponho ainda, de acordo com artigo catorze, do Regulamento atrás 
referido, fixar o preço de venda dos lotes em cinquenta euros por metro 
quadrado.” --------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE QUATRO LOTES NO LOTEAMENTO MALHADAIS I 
– ODECEIXE: --------------------------------------------  
SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES QUARENTA E CINCO E QUARENTA E SETE, NO 

LOTEAMENTO MALHADAIS I – ODECEIXE: – Na sequência da reunião realizada em 
nove de maio do corrente ano, tendo a Câmara colocado a concurso a 
atribuição de dois lotes, designados pelos números quarenta e cinco e 
quarenta e sete, com a área de cento e sessenta e cinco metros 
quadrados, cada, do Loteamento Malhadais I – Odeceixe, a serem 
atribuídos de acordo com o regime previsto no artigo treze, do 
“Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação em 
Loteamentos Municipais” (sorteio) e destinados a todos os interessados 
que se enquadrem na alínea b), do artigo três, conjugado com o número 
um e alíneas b) e d), do número dois, do artigo sete, do Regulamento 
Municipal acima referido (Casais de Namorados desde que pelo menos um 
seja residente e recenseado no concelho de Aljezur, estar inscrito na Bolsa 
de Candidatos e que não possuam habitação própria ou terreno apto para 
construção de habitação), foi presente o respetivo processo. ----------  
De acordo com a informação número quatro mil novecentos e quarenta e 
três, datada de vinte e seis de junho do corrente ano, do Serviço 
Notariado, Oficial Público – Apoio Reuniões, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, verificou-se que, de todos os concorrentes notificados 
e inscritos anteriormente na Bolsa de Candidatos, apenas se mostraram 
interessados em participar no referido concurso, os candidatos Daniel 
Alexandre Candeias Silva e Patrícia Alexandra Candeias Matias. -------  
Verificou-se, igualmente, a inscrição na Bolsa de Candidatos, dos 
concorrentes a seguir identificados: ---------------------------  
- Dário Bruno Alexandre dos Santos, residente em Vale da Murta, Aljezur 
e Ana Rita Guerreiro Martins, residente na Rua dos Anjos, Boavista dos 
Pinheiros, Odemira. --------------------------------------  
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- Ondina Sofia Pacheco Inês, residente em Maria Vinagre e Libânio 
Fernandes Loução, residente em Brejão, São Teotónio. -------------  
- José António Soares Nobre, residente na Rua “25 de Abril” – 
Urbanização dos Malhadais, em Odeceixe e Anadá de Filipitsch Gomes, 
residente no Bairro “28 de Setembro”, Lagos.--------------------- 
Analisado o respetivo processo, verificou-se que todos cumpriam os 
requisitos estabelecidos para o concurso. -----------------------  
Realizado o sorteio e de acordo com o mesmo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir os lotes conforme se indica: -----------------  
LOTES QUARENTA E CINCO –  José António Soares Nobre e Anadá de 
Filipitsch Gomes. ----------------------------------------  
LOTE QUARENTA E SETE – Ondina Sofia Pacheco Inês e Libânio Fernandes 
Loução. -----------------------------------------------  
Primeiro suplente - Dário Bruno Alexandre dos Santos e Ana Rita 
Guerreiro Martins. ---------------------------------------  
Segundo suplente - Daniel Alexandre Candeias Silva e Patrícia Alexandra 
Candeias Matias. ----------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os candidatos que deverão, 
no prazo de quarenta e oito horas, após a receção da notificação da 
atribuição dos lotes, depositar, a título de caução, na tesouraria municipal,  
a importância de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos e 
no prazo de trinta dias seguidos efetuar o respetivo contrato promessa de 
compra e venda, de acordo com o previsto no artigo quinze, alíneas a) e 
b), do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação 
em Loteamentos Municipais. --------------------------------  
No demais, aplicar-se-á o previsto no Regulamento acima referido. ----  
SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DOS LOTES QUARENTA E OITO E QUARENTA E NOVE, NO 

LOTEAMENTO MALHADAIS I – ODECEIXE: – Na sequência da reunião realizada em 
nove de maio do corrente ano, tendo a Câmara colocado a concurso a 
atribuição de dois lotes, designados pelos números quarenta e oito e 
quarenta e nove, com a área de cento e sessenta e cinco metros 
quadrados, cada, do Loteamento Malhadais I – Odeceixe, a serem 
atribuídos de acordo com o regime previsto no artigo treze, do 
“Regulamento para Venda de Lotes para Construção de habitação, em 
Loteamentos Municipais” (sorteio) e destinados a todos os interessados 
que se enquadrem na alínea a), do artigo três, conjugado com o número 
um e alíneas a) e d), do número dois, do artigo sete, do Regulamento 
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Municipal acima referido (Ser casado ou situação equiparada, com 
agregado familiar a cargo, residente e recenseado no concelho de Aljezur, 
estar inscrito na Bolsa de Candidatos e que não possuam habitação própria 
ou terreno apto para construção de habitação), foi presente o respetivo 
processo. ---------------------------------------------  
De acordo com a informação número quatro mil novecentos e trinta e seis, 
datada de vinte e seis de junho do corrente ano, do Serviço Notariado, 
Oficial Público – Apoio Reuniões, da Divisão Administrativa e de  Recursos 
Humanos, verificou-se que, de todos os concorrentes notificados e 
inscritos anteriormente na Bolsa de Candidatos, nenhum manifestou 
interesse em participar no concurso, tendo, no entanto, se verificado as 
inscrições dos seguintes candidatos, os quais reúnem os requisitos para 
participar do concurso: ------------------------------------  
- Raquel Fagulha Rolo Duarte Percius, casada com Vasil Percius, 
residentes na Urbanização dos Malhadais, Rua D. Dinis - Lote dezassete, 
em Odeceixe; -------------------------------------------  
- Mário Alberto Marreiros Fragoso, casado com Mónica Sofia da Silva 
Viana, residentes na Rua da Liberdade, número quatro, em Odeceixe; ---  
- Luis Filipe Guerreiro Baptista, vive maritalmente com Magda Sofia 
Oliveira Telo, residentes na Rua do Forno, número oito, em Odeceixe. ---  
Inscreveu-se igualmente na Bolsa de Candidatos, o candidato Rui Filipe 
da Silva Oliveira, casado com Sandra Isabel Oliveira Amaro, residentes em 
Rua da Frente, número dezanove, em Maria Vinagre, sendo que estes, 
conforme certidão do Serviço de Finanças, são proprietários de um prédio 
urbano noutro concelho, pelo que os candidatos não reúnem o requisito 
mencionado na alínea d), do número dois, do artigo sete, do  “Regulamento 
para Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos 
Municipais” - Não possuir habitação própria ou terreno apto para 
construção de habitação, uma vez que os mesmos possuem habitação 
própria, embora noutro concelho, pelo que a Câmara deliberou, por 
unanimidade excluir os referidos candidatos ao concurso.------------ 
Assim, foram apenas a concurso, por sorteio os candidatos a seguir 
indicados: ---------------------------------------------  
- Raquel Fagulha Rolo Duarte Percius, casada com Vasil Percius. -----  
- Mário Alberto Marreiros Fragoso, casado com Mónica Sofia da Silva 
Viana. ------------------------------------------------  
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- Luís Filipe Guerreiro Baptista, vive maritalmente com Magda Sofia 
Oliveira Telo. -------------------------------------------  
Realizado o sorteio e de acordo com o mesmo a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir os lotes conforme se indica: -----------------  
LOTES QUARENTA E OITO –  Luís Filipe Guerreiro Baptista, vive maritalmente 
com Magda Sofia Oliveira Telo. ------------------------------  
LOTE QUARENTA E NOVE – Mário Alberto Marreiros Fragoso, casado com 
Mónica Sofia da Silva Viana. --------------------------------  
Primeiro suplente – Raquel Fagulha Rolo Duarte Percius, casada com Vasil 
Percius. ----------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os candidatos que deverão, 
no prazo de quarenta e oito horas, após a receção da notificação da 
atribuição dos lotes, depositar, a título de caução, na tesouraria municipal 
a importância de duzentos e quarenta e nove euros e quarenta cêntimos e 
no prazo de trinta dias seguidos efetuar o respetivo contrato promessa de 
compra e venda, para efeitos previstos no artigo quinze, das alíneas a) e 
b), do “Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação 
em Loteamentos Municipais”. --------------------------------  
No demais, aplicar-se-á o previsto no “Regulamento para Venda de Lotes 
para Construção de Habitação em Loteamentos Municipais”. ----------  
DOIS PONTO TRÊS – SOFIA MARGARIDA BOLETO GARLOTE – DESISTÊNCIA DA 
PROPOSTA DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO: – No seguimento da 
deliberação de seis de junho do corrente ano, foi apresentada a carta de 
Sofia Margarida Boleto Garlote, informando que pretende desistir da 
proposta de arrendamento de habitação, propriedade do Município de 
Aljezur. -----------------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
 

TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIO – 
PROPOSTA: – 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 --------------  
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– 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 sejas aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de abril e maio 
de dois mil e dezassete, em anexo; ---------------------------  
DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de mil quinhentos e 
noventa e três euros e quarenta e nove cêntimos, referente aos meses em 
causa, de acordo com o definido em protocolo.” -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS PONTO DOIS – PROGRAMA ENTRELAÇAR – ATA DA REUNIÃO DE PARCEIROS E 
PARECER: - A Câmara tomou conhecimento da Ata da reunião de parceiros 
do Programa Entrelaçar e, face ao parecer constante na mesma, deliberou, 
por unanimidade, dar continuidade ao Protocolo por mais um ano, cujos 
documentos, depois de rubricados ficam apensos à presente ata. -------  
 

QUATRO – TRÂNSITO ----------------------------------------   
QUATRO PONTO UM – SINALÉTICA E ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO, NA FREGUESIA DE 
ODECEIXE – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
Chegado o período de Verão e tendo em consideração a forte apetência 
que a baixa de Odeceixe apresenta e é procurada para espaço de convívio 
no final do dia; ------------------------------------------  
Tomando em consideração também que aquele espaço e mais em concreto 
o Largo “1º de Maio” é o local escolhido por esta Autarquia e pela Junta 
de Freguesia de Odeceixe, para realização de animações de rua e 
pequenos espetáculos. ------------------------------------   
Considerando ainda que esta zona essencialmente de serviços de 
restauração e de animação é muito procurada pelas famílias para ali 
passarem momentos descontraídos em segurança. -----------------   
Proponho que no período de um de julho a quinze de setembro seja 
condicionado o transito nas artérias de acesso ao Largo “1º de Maio” em 
Odeceixe entre as vinte horas e as oito horas. --------------------  
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Odeceixe o teor desta 
proposta bem como à Junta de Freguesia de Odeceixe.” -------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
 

CINCO – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – RECLAMAÇÃO SOBRE BLOQUEIO INDEVIDO DE PASSE 
ESCOLAR – DIOGO MIGUEL SANTOS ROSA: – No âmbito do teor constante na 
informação número quatro mil quinhentos e setenta e oito, datada de nove 
de junho do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir uma verba no 
montante de vinte euros e setenta e cinco cêntimos, correspondente à 
importância indevidamente gasta com a aquisição de bilhetes, após o 
bloqueio indevido de passe escolar do aluno Diogo Miguel Santos Rosa. -  
 

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 Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram treze horas, 
mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. ------------------------------  
 

     
 

O VICE-PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
 
 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 


	Ata nº 16/17
	Reunião Ordinária
	ORDEM DE TRABALHOS
	Período Antes da Ordem do Dia
	Ordem do Dia

