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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 23/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  26 de setembro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  10.55 horas  

APROVADA EM:  10 de outubro de 2017 
 

   
 

A REUNIÃO INICIOU-SE COM A PRESENÇA DE: 

PRESIDÊNCIA: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

VEREADORES PRESENTES: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves  

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Maria do Carmo Ferreira 

coadjuvado pela Assistente Técnica, Paula Cristina Jacinto de Jesus. 
  

 
 

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

membros da Câmara, o Senhor 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 12 de setembro; ----------------  
 

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

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

1.4. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  

1.4.1 - Terras do Infante – Associação de Municípios – Saída do Engº. 

Paulo Maio da Iberflorestal;--------------------------------- 

1.4.2 – Grupo Parlamentar do partido Comunista Português – Valorização do 

Castelo de Aljezur;--------------------------------------- 

1.4.3- Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do valor unitário dos 

gavetões no Cemitério de Rogil;------------------------------ 

1.4.4- Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação do apoio financeiro à 

Junta de Freguesia de Bordeira;------------------------------ 

1.4.5 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Envio da ata nº. 

7/17, relativa à reunião do Conselho Intermunicipal realizada no dia 14 de 

julho;------------------------------------------------- 

1.4.6 - Sindicato Independente dos Médicos e Federação Nacional dos 

Médicos – Contratação de médicos de família – Pedido de apoio;-------- 

1.4.7- José de Oliveira Cavaco -  Acidente ocorrido em 26.07.2017;--- 

1.4.8 –  Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia---------- 
1.4.8.1 Freguesia de Bordeira – Relatório referente ao mês de julho;---- 

1.4.8.2 Freguesia de Bordeira – Relatório referente ao mês de agosto;--- 

1.4.8.3 Freguesia de Odeceixe – Relatório referente ao mês de agosto;-- 

1.4.8.4 Freguesia de Rogil – Relatório referente ao mês de agosto;----- 

1.5. ÁGUA E SANEAMENTO: ----------------------------------  

1.5.1 Teresa Maria Jorge Monge – Rotura no sistema privado de 

abastecimento de água – Setor I – Lote 208 – Vale da Telha------------ 



REUNIÃO DE 26.09.17 

Pág.  2 

1.5.2 Margarida Mónica Bandeira Novais – Rotura no sistema privativo de 

abastecimento de água – Rua Lucília Serrão França, Lote 2 – Aljezur;---- 

1.6. CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------------  

1.6.1 – Relação mensal dos contratos de aquisição de serviços celebrados 

ao abrigo do artº. 49º. Da Lei nº. 42/2016, de 28 de dezembro – mês de 

agosto de 2017;  -----------------------------------------  

1.6.2 - Prestação de serviços – Revisor Oficial de Contas;------------ 

2. GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------------  

2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 25 de setembro de 2017; -----  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 

1. OBRAS PARTICULARES:----------------------------------------------------------- 

1.1 – Livónia Cristina Cravinho Xavier e Rui Manuel da Costa Ramos – 
Pedido de certidão de compropriedade – Ratificação;---------------- 

1.2 - Maria Catarina dos Reis Oliveira Águas de Matos – Odeceixe – Surf 

School – Exposição;------------------------------------- 

1.3 - Milton de Jesus Sequeira – Alterações e ampliação em habitação – 
Rua Costa do Castelo – Aljezur;---------------------------- 

1.4 - Henrique Miguel Gião Patrocínio – Projeto de arquitetura – Construção 

de condomínio com 10 moradias em Bacelos – Bordeira;-------------- 
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, 

CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------  

1.1 - Ação Social Escolar---------------------------------- 

1.1.1 Rafael Lima Pacheco  - Pedido de reavaliação da candidatura;---- 

1.1.2 Edna Pereira Nobre Miguel – Candidatura;------------------- 

1.1.3 Naril Guerra Martins Peças – Candidatura;------------------- 

1.1.4 Laura Santos de Lana – Candidatura;----------------------- 

1.2  Medida 5 das Ações Suplementares, no âmbito da Ação Social – 
Conferência de Nossa Senhora d`Alva – Meses de julho e agosto – 
Relatórios – Proposta;----------------------------------- 

2. EDUCAÇÃO -------------------------------------------  

2.1 – Tertúlia – Associação Sócio-Cultural de Aljezur – Projeto de Educação 

Ambiental - Proposta;------------------------------------- 
3.ASSOCIATIVISMO 
3.1 - Grupo Desportivo Odeceixense – Requalificação da sede – 
Candidatura;-------------------------------------------- 
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3.2  - Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina 

– José Manuel Subtil Pereira – Entrega de armazém;-------------- 

3.3 - Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina 

– Proposta para atribuição de armazém;----------------------- 
PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO. --------------------  
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – O senhor Vereador do 

PSD, Vítor Vicente, suscitou a necessidade de a sua opinião a ser 

reparado o caminho na zona envolvente/acesso à Ribat da Arrifana, no 

âmbito do Congresso Internacional “O Misticismo no Magreb e al-

Andalus”, uma iniciativa  da Associação de Defesa do Património Histórico 

e Arqueológico de Aljezur e a Fundação al-Idrisi-Hispano Marroquí para 

la Investigación Histórica, Arqueológica y Arquitectónica, que se realiza 

entre os dias sete e nove de outubro do corrente ano, que trará até nós 

figuras da Arqueologia do Mundo Cientifico e Académico.------------ 

o Senhor Presidente agradeceu a iniciativa do senhor Vereador Vítor 

Vicente.----------------------------------------------- 
INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: --------------------  

“No final do atual mandato de todos os Órgãos Autárquicos eleitos em dois 

mil e treze quero, em meu nome pessoal e enquanto Presidente de Câmara 

expressar o meu mais sentido agradecimento a todos os Autarcas eleitos 

na Juntas de Freguesia, na Câmara e na Assembleia Municipal, e que ao 

longo destes quatro anos tudo fizeram pelo Concelho de Aljezur.------- 

Fizeram-no no respeito pelas competências de cada um dos referidos 

órgãos e pela entrega pessoal e amor a esta terra, sentimentos que 

naturalmente os trouxeram à defesa do interesse das populações que 

representaram e à causa pública, sempre no estrito cumprimento da lei.— 

Muito particularmente na Câmara Municipal, destaco a lealdade, o 

empenho e a determinação daqueles que diariamente me acompanharam. 

Não posso deixar de sublinhar também a elevada responsabilidade e 

sentido ético, bem como o contributo crítico do Senhor Vereador Vítor 

Vicente, sempre demonstrados no exercício das suas funções enquanto 

vereador eleito pelo PSD.----------------------------------- 

Acredito que juntos fomos decisivos na construção de um Aljezur melhor, 

mais coeso e mais solidário para todos, sabendo ultrapassar as diferenças 
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e encontrar as melhores soluções para os ploblemas inerentes à vida 

Autárquica.--------------------------------------------- 

Foram quatro anos de vida pública que criaram entre nós laços de 

cidadania, mas também de respeito e amizade que, estou certo, 

permanecerão no futuro, estejamos ou não na ação política.----------- 

Uma palavra final de agradecimento e reconhecimento a todos os 

trabalhadores das Juntas de Freguesia e particularmente da Câmara 

Municipal, pelo apoio, isenção e entrega que demonstraram no 

desempenho das suas funções, neste ciclo autárquico particularmente 

difícil e exigente.----------------------------------------- 

A todos e todas o meu muito obrigado.”------------------------- 
 

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 DOZE DE SETEMBRO DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de doze de 

setembro de dois mil e dezassete. ----------------------------  

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

foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

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 – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS 

– SAÍDA DO ENGº. PAULO MAIO DA IBERFLORESTAL: – Foi apresentado o email 

datado de catorze de setembro do corrente ano, das Terras do Infante – 
Associação de Municípios, a informar que o Engenheiro Paulo Maio  

cessou funções na Iberflorestal. ------------------------------  

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

PORTUGUÊS – VALORIZAÇÃO DO CASTELO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 

email datado de quinze de setembro do corrente ano, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, enviando cópia de pergunta 
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formulada ao Governo  sobre a valorização do Castelo de Aljezur, bem 

como a resposta do Gabinete do Ministro da Cultura à referida questão.-- 

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

APROVAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS GAVETÕES NO CEMITÉRIO DE ROGIL: – 
Foi apresentado o ofício número cento e onze, datado de oito de setembro 

do corrente ano informando que em sessão ordinária, realizada no dia sete 

de setembro, foi aprovada a Proposta da Câmara Municipal para fixação da  

taxa para concessão de  gavetões no Cemitério de Rogil.------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR  - 

APROVAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – 
Foi apresentado o ofício número cento e dez, datado de oito de setembro 

do corrente ano informando que em sessão ordinária, realizada no dia sete 

de setembro, foi aprovada o apoio financeiro à Junta de Freguesia de 

Bordeira.---------------------------------------------- 

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

ALGARVE – ENVIO DA ATA NÚMERO SETE BARRA DEZASSETE RELATIVA À 

REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL REALIZADA NO DIA CATORZE DE 

JULHO: - Foi apresentado o email datado de trinta e um de agosto do 

corrente ano, procedendo ao envio da ata número sete barra dezassete, 

referente à reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da AMAL, 

realizada no dia catorze de julho. -----------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS E 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS – CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS DE FAMILIA 

– PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentado o oficio datado de dezasseis de 

agosto do corrente ano, solicitando o apoio do município, no sentido de 

sensibilizar o Ministério da Saúde, para a contratação de cerca de 

trezentos médicos de família, que obtiveram a especialidade e não foram 

contratados.-------------------------------------------- 

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

UM PONTO QUATRO PONTO SETE – JOSÉ DE OLIVEIRA CAVACO – ACIDENTE OCORRIDO 

EM VINTE E SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: - A Câmara tomou 

conhecimento da carta enviada pelo senhor José de Oliveira Cavaco, e 

registada em nove de agosto do corrente ano, no sistema informático MGD, 
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sob o número sete mil cento e vinte e dois, relativamente ao acidente 

ocorrido em vinte e seis de julho do corrente ano.------------------ 

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

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

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZASSETE: –  Foi apresentado 

o email datado de nove 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 

novecentos e noventa e sete, datada de vinte e cinco 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, no 

movimento MGD. ----------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 

apresentado o email datado de seis 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 

trezentos e cinquenta, datada de sete 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, no movimento MGD. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – RELATÓRIO 

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 

apresentado o email datado de quatro 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 

trezentos e sessenta e quatro, datada de sete 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, no movimento MGD. 
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi 
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apresentado o email datado de quatro de julho 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 

trezentos e cinquenta e nove, datada de sete 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, no movimento MGD. 

UM PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – TERESA MARIA JORGE MONGE – ROTURA NO SISTEMA 

PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SETOR I – LOTE DUZENTOS E OITO – 
VALE DA TELHA: – Face ao teor constante na informação número sete mil 

quinhentos e trinta e quatro, datada de quinze de setembro do corrente 

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

e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir uma verba 

no montante total de mil duzentos e vinte e sete euros e cinquenta e seis  

cêntimos, referente a consumo de água (mil e noventa e três euros e trinta 

e oito cêntimos), IVA (sessenta e cinco euros e sessenta cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (sessenta e oito euros e cinquenta e oito  

cêntimos) referente ao processamento do mês de julho 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 – MARGARIDA MÓNICA BANDEIRA NOVAIS - ROTURA 

NO SISTEMA PRIVADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – RUA LUCÍLIA SERRÃO 

FRANÇA – LOTE DOIS - ALJEZUR: – Face ao teor constante na informação 

número sete mil quinhentos e vinte e nove, datada de quinze de setembro 

do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – 
Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

restituir uma verba no montante total de setecentos e dois euros e setenta 

e cinco cêntimos, referente a consumo de água (seiscentos e vinte e oito 

euros e trinta e um cêntimos), IVA (trinta e sete euros e sessenta e nove 

cêntimos) e resíduos sólidos variável (trinta e seis euros e setenta e cinco  

cêntimos) referente ao processamento do mês de julho 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. -----------------------------------------------  
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UM PONTO SEIS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: --------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS CELEBRADOS AO ABRIGO DO ARTIGO QUARENTA E NOVE DA LEI 

NÚMERO QUARENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E DEZASSEIS, DE VINTE E OITO 

DE DEZEMBRO – MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – A Câmara 

tomou conhecimento do teor da informação número sete mil quatrocentos e 

dois, datada de onze de setembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, a 

qual contempla a relação mensal dos contratos de aquisição de serviços 

celebrados ao abrigo dos números quatro e doze, do artigo quarenta e 

nove, da Lei número quarenta e dois barra dois mil e dezasseis, de vinte e 

oito de dezembro, relativa ao passado mês de agosto.--------------- 

UM PONTO SEIS PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REVISOR OFICIAL DE 

CONTAS: – No seguimento da deliberação de Câmara,  tomada em reunião 

realizada no dia vinte cinco de julho do corrente ano,  foi presente o 

procedimento de Ajuste Direto para Prestação de Serviços de Revisor 

Oficial de Contas do Município, com o projeto de decisão de adjudicação. 

A Câmara analisou o procedimento e a respetiva proposta de decisão de 

adjudicação, acompanhada da proposta apresentada por Isabel Paiva, 

Miguel Galvão & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

Limitada, pelo valor de vinte e três mil e quatrocentos euros, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, cujo valor global será dividido em prestações a 

pagar mensalmente, no valor de seiscentos e cinquenta euros.--------- 

Atendendo que o processo está em conformidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, remeter o referido processo à Assembleia Municipal e propor 

à mesma, nos termos do número um do artigo setenta e sete do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais,  a 

adjudicação da prestação de serviços de Revisor Oficial de Contas, pelo 

período de  três anos, no valor global de vinte e três  mil  e quatrocentos 

euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cujo valor será dividido em 

prestações a pagar mensalmente, à Sociedade Isabel Paiva, Miguel Galvão 

& Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Limitada.---- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, propor para aprovação da 

Assembleia Municipal a minuta do contrato a celebrar com a referida 

sociedade.--------------------------------------------- 

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

SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e dezassete, do 

qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 

Orçamentais um saldo de um milhão oitocentos e sessenta mil setecentos 

e oito euros e sessenta e um cêntimos e, em Operações não Orçamentais, 

um saldo de   cento e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e dois  

euros e noventa e sete cêntimos. -----------------------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS PARTICULARES : ---------------------------------  
UM PONTO UM – LIVÓNIA CRISTINA CRAVINHO XAVIER E RUI MANUEL DA COSTA 

RAMOS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE - RATIFICAÇÃO: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de cinco de setembro do corrente ano e 

exarado no parecer  do Doutor José Mendes de Morais, datado de dezoito 

de agosto de dois mil e dezassete, referente ao requerimento apresentado 

por Livónia Maria da Costa Ramos e Rui Manuel da Costa Ramos, 

qualidade de adquirentes do prédio Misto sito em Monte Novo, inscrito na 

matriz  predial rústica sob o artigo quatro, da secção BL, e na matriz 

urbana sob os artigos oito mil trezentos e sessenta, oito mil quatrocentos e 

noventa e três e oito mil quatrocentos e noventa e quatro, respetivamente, 

da freguesia e concelho de Aljezur, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur, sob o número sete mil quinhentos e cinquenta e seis, 

ficando o referido prédio na proporção de um meio para cada um dos 

adquirentes  e que, para registo da escritura de partilha parcial, por óbito 

de Idalina Maria da Costa Ramos e duas doações, solicitam lhes seja 

emitida certidão onde conste que este Município não vê inconveniente na 

constituição de compropriedade do referido  prédio misto, sito em Monte 

Novo, freguesia e concelho de Aljezur, de acordo com 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, 

o qual obteve parecer favorável do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de dezoito de dezoito de agosto do corrente 

ano, o qual conclui que o pedido não põe em causa interesses públicos, 

que o número um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei número noventa e 



REUNIÃO DE 26.09.17 

Pág.  10 

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, visa salvaguardar.----------------------------- 
UM PONTO DOIS – MARIA CATARINA DOS REIS ÁGUAS DE MATOS – ODECEIXE – 
SURF SCHOOL - EXPOSIÇÃO: – Foi apresentada a exposição datada de oito 

de setembro do corrente ano, pela doutora Maria Catarina dos Reis Águas 

de Matos, relativamente ao encerramento das instalações, sitas na Praia 

de Odeceixe, onde funciona a atividade comercial ligada ao surf.------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade com a 

conclusão apresentada nos pontos um e dois da informação número vinte e 

um barra JC barra dois mil e dezassete, datada de treze de setembro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo.--------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, fixar o prazo de quinze dias para 

execução do respetivo despejo.------------------------------ 
UM PONTO TRÊS – MILTON DE JESUS SEQUEIRA – ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO EM 

HABITAÇÃO – RUA COSTA DO CASTELO - ALJEZUR: – – Foi apresentado o 

requerimento em que Milton de Jesus Sequeira, na qualidade de 

proprietário de um prédio sito em Costa do Castelo, Rua das Piteiras, 

número três em Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

oitenta e cinco, freguesia e concelho Aljezur e, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número oito mil seiscentos e cinco, 

vem solicitar a aprovação do projeto de arquitetura referente à alteração e 

ampliação de edificação existente, no local acima identificado. --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

com as condicionantes indicadas nas alíneas a, b e c) do ponto seis da 

informação número cento e oitenta e dois barra FA barra dois mil e 

dezassete, datada de onze de setembro, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo. --------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – HENRIQUE MIGUEL GIÃO PATROCÍNIO – PROJETO DE 

ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO COM DEZ MORADIAS EM 

BACELOS - BORDEIRA: – Foi apresentada a carta em que Henrique Miguel 

Gião Patrocínio, na qualidade de co-proprietário e proprietário de um 

prédio rústico, sito no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo trinta e dois, da Seção L, da freguesia de Bordeira e Município de 

Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 

número seiscentos e quarenta e seis, vem solicitar a emissão do alvará de 
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licença de construção de um condomínio de dez fogos, no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

No âmbito da informação número cento e oitenta e três barra FA barra dois 

mil e dezassete, datada de sete de agosto, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

intenção de indeferir a concessão do alvará de licença de construção.---  

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.---- 
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  

UM PONTO UM –  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: - Foram apresentados os boletins de 

candidatura a Apoio Socio Educativo dos alunos a seguir mencionados:--   
UM PONTO UM PONTO UM –  RAFAEL LIMA PACHECO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA 

CANDIDATURA: - Foi apresentada a exposição de Sandra Mara de Araújo 

Lima Pacheco, datada de cinco de setembro do corrente ano, na qualidade 

de encarregada de educação e solicitando a reavaliação do escalão de 

ação social escolar ao aluno  Rafael Lima Pacheco. ----------------  

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

noventa e sete, datada de onze de setembro do corrente ano, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar o aluno Rafael Lima Pacheco no escalão A. --  

UM PONTO UM PONTO DOIS–  EDNA PEREIRA NOBRE MIGUEL - CANDIDATURA: - Foi 

apresentado o ofício número quatrocentos e trinta e sete, do Agrupamento 

de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a apoio sócio-

educativo da aluna do primeiro ciclo do ensino básico Edna Pereira Nobre 

Miguel.------------------------------------------------ 

No âmbito da informação número sete mil quatrocentos e noventa e um, 

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

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B à aluna Edna Pereira Nobre Miguel.--- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo cento e vinte e 

um do Código do Procedimento Administrativo, comunicar à interessada 

que poderá pronunciar-se, por escrito, sobre a deliberação tomada, no 

prazo de dez dias. --------------------------------------- 
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UM PONTO UM PONTO TRÊS–  NARIL GUERRA MARTINS PEÇAS - CANDIDATURA: - 

Foi apresentado o ofício número quatrocentos e quarenta e um, do 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a 

apoio sócio-educativo do aluno do Pré-Escolar Naril Guerra Martins 

Peças.------------------------------------------------ 

No âmbito da informação número sete mil quatrocentos e noventa e quatro, 

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

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B ao aluno Naril Guerra Martins Peças.--- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo cento e vinte e 

um do Código do Procedimento Administrativo, comunicar à interessada 

que poderá pronunciar-se, por escrito, sobre a deliberação tomada, no 

prazo de dez dias. --------------------------------------- 

UM PONTO UM PONTO QUATRO–  LAURA SANTOS DE LANA - CANDIDATURA: - Foi 

apresentado o ofício número quatrocentos e vinte e seis, do Agrupamento 

de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a apoio sócio-

educativo da aluna do primeiro ciclo do ensino básico Laura Santos de 

Lana.------------------------------------------------- 

No âmbito da informação número sete mil trezentos e setenta e dois, 

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

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A à aluna Laura Santos de Lana.------- 

UM PONTO DOIS –  MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES, NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERENCIA DE NOSSA SENHORA D´ALVA – MESES DE JULHO 

E AGOSTO – RELATÓRIOS - 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 --------------  

– 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: ---------------------------------------------  
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UM – Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de julho e 

agosto de dois mil e dezassete, em anexo; ----------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de mil quatrocentos e 

setenta e três euros e setenta e nove cêntimos, referente aos meses em 

causa, de acordo com o definido em protocolo.” -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – EDUCAÇÃO  ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR – 
PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PROPOSTA: - A Câmara deliberou, por 

unanimidade retirar o presente assunto da ordem de trabalhos.--------- 

TRÊS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – REQUALIFICAÇÃO DA 

SEDE - CANDIDATURA: – A Câmara deliberou, por unanimidade retirar o 

presente assunto da ordem de trabalhos.------------------------ 
TRÊS PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 

COSTA VICENTINA – JOSÉ MANUEL SUBTIL PEREIRA – ENTREGA DE ARMAZÉM: – 
Foi apresentado o ofício datado de doze de setembro do corrente ano,  em 

que a Associação vem informar que o Senhor José Manuel Subtil Pereira, 

entregou as chaves da Arrecadação número dezanove, no âmbito da 

atribuição de Arrecadações para Pescadores da Arrifana. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 

COSTA VICENTINA – PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE ARMAZÉM: – Foi 

apresentado o ofício datado de doze de setembro do corrente ano, da 

Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina,  

informando que, pelo senhor Luís Miguel Valério, sócio número trinta e 

três, foi apresentada uma proposta para atribuição  de uma arrecadação, 

pelo  que solicitam  o parecer da Autarquia.----------------------    

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a arrecadação número 

dezanove, ao senhor Luís Miguel Valério.------------------------  

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.  
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VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

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

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram dez horas e cinquenta e 

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

Ata que eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnica Superior, a redigi e 

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