
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 07/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  27 de março de 2012 
Inicio:  15.30 horas   
Encerramento:  17.00 horas  
Aprovada em:  de 10 abril de 2012 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 
Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
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A reunião foi secretariada pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 15.30 horas. 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, não pode 
estar presente na reunião por se encontrar de férias, deliberou 
por unanimidade, considerar justificada a sua falta. ---------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– JOAQUIM FERREIRA LOPES – PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL --  
– JOSÉ MARIA – EMISSÃO DE PARECER QUANTO À LOCALIZAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PECUÁRIA -----------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GIP – GABINETE 
DE INSERÇÃO PROFISSIONAL ---------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE TREZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de 
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ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de treze de março de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a legislação que 
a seguir se transcreve: -----------------------------  
PORTARIA número sessenta e quatro barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número cinquenta e sete, Série I, de vinte 
de março, dos Ministérios da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território e da Solidariedade e da 
Segurança Social, que fixa, para vigorar em dois mil e doze, 
o preço da habitação por metro quadrado de área útil e o 
preço de venda dos terrenos destinados a programas de 
habitação de custos controlados. ----------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
seis de março de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LIMITADOS DA VOZ (APLV): 
– Foi apresentado o email datado de catorze de Março do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio destinado 
a fazer face a despesas inerentes ao funcionamento da 
Associação. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e nove de Fevereiro do 
corrente ano, enviando documentação acerca da Proposta de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.57&iddip=20120540
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.57&iddip=20120540
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.57&iddip=20120540
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Lei número quarenta e quatro barra XII – Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS: – Foi apresentado o email datado de seis de 
Março do corrente ano, acerca da Valorização do trabalho e 
dos salários – Combate às discriminações salariais, diretas e 
indiretas. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número cento e trinta e três, datado de 
um de Março do corrente ano, remetendo cópia do email 
enviado pela Associação de Guitarras do Algarve, solicitando 
um apoio financeiro, no valor global de vinte mil euros, para 
fazer face à contrapartida nacional do projeto aprovado no 
Programa PRODER. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número cento e trinta e oito, datado de 
cinco de Março do corrente ano, remetendo informação acerca 
do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 
em baixa tensão firmado entre a EDP e as Câmaras 
Municipais do Algarve – Ponto de Situação em dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ESCOTEIROS DE PORTUGAL – REGIÃO DO SUL: – Foi 
apresentada a carta sem data solicitando a atribuição de apoio 
financeiro, ou material, destinado a apoiar a organização do 
Acampamento Regional “ARSul 2012”, que terá lugar de vinte 
e sete a trinta e um de Julho próximo, no âmbito das 
comemorações do primeiro centenário do Escotismo em 
Portugal. ---------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e nove, datado de vinte e nove de 
Fevereiro do corrente ano, enviando para conhecimento cópia 
da moção relativa a “Rejeição das Portagens na Via do 
Infante”. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de quinze de Março do corrente 
ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro para o 
ano em curso, no montante de duzentos e cinquenta euros, 
destinado a apoiar as atividades que aquele instituição 
desenvolve em todo o Algarve, nomeadamente no Município de 
Aljezur. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de duzentos e cinquenta euros. -----  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o ofício número 
mil cento e trinta e nove, datado de dezasseis de Março do 
corrente ano, informando da aprovação do orçamento e do 
projeto tarifário para dois mil e doze, daquela sociedade e em 
vigor desde o dia um do passado mês de Janeiro. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o fax datado 
de doze de Março do corrente ano, enviando informação 
acerca da participação em Entidades Societárias, com 
referência a trinta e um de Dezembro de dois mil e onze. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DE NOVOS FITADOS DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
– DOIS MIL E NOVE/DOIS MIL E CATORZE – FACULDADE DE 
FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA: – Foi apresentada 
a carta sem data solicitando a atribuição de um apoio 
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financeiro, destinado a apoiar as despesas inerentes à 
construção de um carro alegórico a integrar o Monumental 
Cortejo dos Novos Fitados. --------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, custear o anúncio de 
um oitavo de pagina (A cinco), no valor de trinta euros. ---  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cinquenta e dois, datado de nove 
de Março do corrente ano, enviando cópia da ata da reunião 
do Conselho Diretivo, realizada no passado dia treze de 
Fevereiro. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foram apresentados os documentos referentes 
ao Relatório e Contas do ano de dois mil e onze. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – DORINDA DA CONCEIÇÃO INÁCIO – ESPAÇO 
COMERCIAL SITO NO MERCADO MUNICIPAL DE MARIA 
VINAGRE: – Foi apresentado o requerimento em que Dorinda 
da Conceição Inácio, na qualidade de arrendatária de um 
espaço comercial sito no Mercado Municipal de Maria Vinagre, 
destinado a minimercado, vem solicitar a cedência do referido 
espaço para a sua filha, Maria Manuela da Conceição Amado.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da ordem de trabalhos. ----------------------  
PONTO SEIS – CONDOMÍNIO DOS BLOCOS A, B E C, DA RUA 
DAS CEIFEIRAS, EM ALJEZUR – QUOTAS POR LIQUIDAR: – 
No âmbito do teor constante na Informação número sete barra 
dois mil e doze – DDeP, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à liquidação das quotas do Município 
de Aljezur, conforme orçamento aprovado em Assembleia Geral 
de Condóminos de três de Fevereiro de dois mil e onze, 
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relativas ao ano de dois mil e onze e no montante de 
quatrocentos e noventa e nove euros e noventa e nove 
cêntimos. ---------------------------------------  
PONTO SETE – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, IP – ESTÁGIO DO SEGUNDO ANO DO CURSO 
DE TÉCNICOS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA: – Foi apresentado o 
ofício solicitando informação quanto à disponibilidade desta 
Autarquia para proporcionar um estágio do Curso de Técnicos 
de Animação Turística, ao formando Paulo Constâncio, oriundo 
do Municipio de Aljezur, a decorrer no prazo de três anos, 
sendo que no primeiro ano terá a duração de trezentas horas, 
quinhentas e cinquenta horas no segundo e, seiscentas e 
cinquenta horas no terceiro e último ano. ---------------  
Face ao teor constante na Informação número três, datada de 
sete de março do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, informar o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, IP, que está disponível para receber o 
formando Paulo Constâncio, do Curso de Técnicos de 
Animação Turística, na Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Planeamento. ----------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE 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 do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Fevereiro de dois mil e doze, em anexo; ---------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de quatrocentos e oitenta e cinco euros e 
quinze cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO – 
CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – PROPOSTA DE 
ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
Em dois mil e seis foi assinado com a Conferência de Nossa 
Senhora d’Alva um protocolo no âmbito do apoio às famílias 
social e economicamente desfavorecidas, visando “… promover 
iniciativas concretas no concelho de Aljezur, no âmbito da 
saúde e ação social, orientadas para as pessoas individuais 
ou famílias, que por múltiplas razões não têm os meios nem 
os recursos que lhes permitam ultrapassar a sua situação de 
carência ou emergência social.” -----------------------  
A cláusula primeira do protocolo define que o Município de 
Aljezur se obriga a facultar apoio logístico e financeiro para a 
execução dos objetivos, sem no entanto ficar definido qual o 
montante destinado às ações desenvolvidas. --------------  



REUNIÃO DE 27.03.12 

Pág.  8 

A dez de Fevereiro de dois mil e nove, no âmbito da 
aprovação das medidas suplementares de ação social do 
Município de Aljezur foi aprovado fixar em quinhentos euros 
mensais, o montante destinado aos apoios a prestar aos 
indivíduos e famílias. -------------------------------  
Em oito de Abril de dois mil e onze, face ao aumento 
registado de pedidos de apoio, foi aprovado alterar o montante 
mensal para oitocentos euros, embora registemos que se 
verifica uma estabilização nos pedidos de apoio e não se tem 
esgotado aquele montante mensal. ---------------------  
No entanto sabemos que a atividade dos voluntários da 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva abrange outros domínios 
que não estão contemplados no protocolo, como seja a 
recolha e distribuição de roupa, móveis, equipamentos 
domésticos e de saúde (camas articuladas, cadeiras de rodas, 
etc.) além da gestão local dos bens do Banco Alimentar 
contra a Fome. ----------------------------------  
O espaço de que a Conferência de Nossa Senhora d’Alva 
dispõe em Aljezur está na Casa Paroquial, não sendo portanto 
um espaço próprio, mas partilhado com outros grupos e 
atividades da paróquia de Aljezur. Tornou-se, portanto, exíguo 
para o conjunto de tarefas de voluntariado e para o 
armazenamento de bens e equipamentos que recolhem e 
distribuem, pelo que nos têm pedido ajuda no sentido de 
obter esse espaço. --------------------------------  
O Município de Aljezur não dispõe de momento de um espaço 
adequado, em termos de funcionalidade e de acesso, que 
possa ceder à Conferência, pelo que, dada a urgência da 
situação, proponho: --------------------------------  
– Atribuir um apoio mensal de duzentos euros para ajudar a 
custear o aluguer de uma loja que sirva os propósitos das 
ações de voluntariado da Conferência; ------------------  
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– Que o apoio mensal a atribuir seja considerado no 
montante mensal de oitocentos euros, aprovado em doze de 
Abril de dois mil e onze.” --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – PROJETO “VAMOS APANHAR O TEATRO” – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da ordem de trabalhos. ----------------  
 

IV – Águas e Saneamento  
 

PONTO UM – GERD BECKER – EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO 
ELEVADO DE ÁGUA: –  
Foi apresentada a exposição datada de cinco de Dezembro de 
dois mil e onze em que Gerd Becker, vem solicitar a 
reanálise da fatura de água referente ao processamento do 
passado mês de Novembro, no montante de quatro mil 
quatrocentos e setenta e três euros e noventa e três 
cêntimos, dado ter ocorrido uma rotura no sistema de 
distribuição de água da sua moradia sita em Urbanização 
Arrifamar, Lote sete – Aljezur. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do 
requerente e recalcular a fatura número nove mil duzentos e 
noventa e quatro, referente ao mês de Novembro do ano 
transato, de acordo com o previsto no número cinco, do 
artigo sessenta e quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do 
Municipio de Aljezur e restituir a importância de três mil 
oitocentos e cinquenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos, 
correspondente a água (três mil quatrocentos e setenta e dois 
euros e oitenta e um cêntimos), resíduos sólidos variável 
(cento e setenta e cinco euros e dezassete cêntimos) e IVA 
(duzentos e oito euros e trinta e sete cêntimos). ---------  
 

V – Habitação e Urbanização 
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PONTO UM – JOSÉ MANUEL LEMOS SANTOS – BAIRRO “25 DE 
ABRIL”, NÚMERO DEZ – PAGAMENTO DE RENDAS 
HABITACIONAIS EM PRESTAÇÕES: – Foi apresentado o 
requerimento em que José Manuel Lemos Santos, na 
qualidade de cônjuge de Maria Isabel Santos Lemos, 
arrendatária da uma moradia sita no Bairro “25 de Abril”, 
número dez, em Aljezur, vem solicitar o pagamento em 
prestações das rendas em atraso, no valor total de trezentos 
e dezanove euros e cinquenta cêntimos, por atravessar sérias 
dificuldades financeiras uma vez que teve problemas de saúde 
e, agora, salários em atraso, por parte da empresa onde 
trabalha. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número quarenta e seis 
barra dois mil e doze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
considerar a arrendatária carenciada, autorizando assim o 
pagamento da renda em dívida em três prestações, duas no 
valor de cento e dois euros, cada e, a terceira no valor de 
cento e quinze euros e cinquenta cêntimos, sendo que a 
primeira prestação deverá ser paga até ao dia oito de Maio 
do corrente ano e as seguintes deverão ocorrer até ao dia 
oito dos meses seguintes. ---------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, prescindir de prestação 
de caução ou garantia idónea. -----------------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – INFARMED – AUTORIDADE NACIONAL DO 
MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE – ALTERAÇÃO E 
ADAPTAÇÃO – COMÉRCIO – ESTRADA NACIONAL CENTO E 
VINTE – ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número treze 
mil duzentos e quarenta e cinco, datado de catorze de março 
do corrente ano, solicitando informação quanto à transferência 
das atuais instalações da farmácia “Furtado”, sita na Rua D. 
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Francisco Gomes de Avelar, número oito, em Aljezur, para a 
Estrada Nacional cento e vinte, em Aljezur. --------------   
No âmbito da informação número quarenta e quatro barra dois 
mil e doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar que não vê inconveniente na pretensão da 
requerente. --------------------------------------  
PONTO DOIS – ANDREAS CARLOS KORELLA FARIA – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO 
EM HABITAÇÃO – BREJINHOS – ROGIL: – Foi apresentado o 
requerimento em que Andreas Carlos Korella Faria, na 
qualidade de promitente comprador de um prédio misto sito 
em Brejinhos, freguesia de Rogil e Municipio de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo noventa e seis, 
da Secção AC e a parte urbana sob o artigo novecentos e 
noventa e um, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número quatrocentos e noventa e seis, vem nos 
termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de levar a efeito a construção de uma moradia, 
sita no local acima identificado. -----------------------  
No âmbito da informação número trinta e cinco barra dois mil 
e doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão do requerente, condicionada à apresentação do 
parecer favorável da Comissão Regional de Reserva Agrícola. -  
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PONTO TRÊS – SUMMMERHEROES, LDA. – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO – 
INSTALAÇÃO DE UMA COLÓNIA DE FÉRIAS EM CARRAPATEIRA 
– BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que 
Summmerheroes, Lda, vem solicitar informação prévia para 
levar a cabo obras de remodelação e ampliação no edifico 
municipal da antiga escola primaria da Carrapateira, bem como 
do respetivo logradouro, afim de aí proceder à instalação de 
uma “Colónia de Férias”. ---------------------------  
No âmbito da reunião realizada com a comunidade da 
Carrapateira, no passado dia vinte e dois do mês em curso, 
concluiu a Câmara Municipal que a vontade revelada pela 
população colide com uma eventual alienação ou concessão de 
exploração em hasta, ou concurso públicos, da infraestrutura 
da Escola Primária da Carrapateira. --------------------  
Face ao atrás exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar que não estão reunidas as condições para se 
pronunciar sobre o pedido de informação prévia em causa. ---  
Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar as deliberações 
desta Câmara Municipal tomada em reuniões realizadas em 
oito de Novembro de dois mil e onze e vinte e quatro de 
Janeiro do corrente ano, relativas ao presente assunto e do 
facto dar conhecimento à requerente. -------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – JOAQUIM FERREIRA LOPES – PROCESSO DE 
EXECUÇÃO FISCAL: – Face ao teor da informação número 
cinquenta barra dois mil e doze, de vinte e um de Março, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir ao senhor Joaquim Ferreira 
Lopes a importância de trinta e seis euros e noventa e seis 
cêntimos, referente à importância cobrada indevidamente através 
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da guia número mil quinhentos e nove, de vinte de Outubro 
de dois mil e onze. -------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, face à não 
imputabilidade de responsabilidade ao executado, notificar o 
senhor Joaquim Ferreira Lopes de que deverá pagar, no prazo 
de trinta dias seguidos, o processo de execução fiscal 
originado pelo conhecimento número novecentos e noventa e 
oito barra dois mil e onze, com referência à data de vinte de 
Outubro do ano transato. ---------------------------  
PONTO DOIS – JOSÉ MARIA: – Foi apresentado o requerimento 
em que José Maria, na qualidade de proprietário de um 
prédio rústico inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
cento e quinze, da Secção AP, sito em Barranco da 
Fortaleza, freguesia e Município de Aljezur, vem solicitar a 
emissão de parecer quanto à localização para o 
desenvolvimento de atividade pecuária no referido prédio -----  
Com base na informação número nove barra dois mil e doze 
– DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer declarando não haver inconveniente na localização da 
referida exploração, conforme o Plano Diretor Municipal. -----  
PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA 
O GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que 
a seguir se transcreve: -----------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GIP – GABINETE DE 
INSERÇÃO PROFISSIONAL -----------------------------  
Face ao exposto na informação anexa SGD número nove, de 
vinte e dois de março do corrente ano, do Dr. Paulo Oliveira 
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determino que se proceda à adjudicação dos mesmos serviços 
que se vinham desenvolvendo, com a mesma contraparte 
(Dra. Sara Duarte) e no mesmo montante (mil e duzentos 
euros, mais IVA) para o mês de Abril de dois mil e doze. -  
Assim, adote-se o procedimento de ajuste direto (regime 
simplificado) previsto na alínea a), do número um, do artigo 
vinte do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e 
nove de Janeiro, conjugado com o artigo cento e vinte e oito 
do mesmo diploma legal. ---------------------------  
A presente prestação trata-se de trabalho não subordinado e 
face à especificidade dos serviços a serem executados, os 
mesmos não podem ser executados com recursos próprios ou 
pessoal em SME devendo os mesmos ser executados por 
pessoa habilitada. Para a mesma existe cabimento orçamental.  
Relativamente à redução remuneratória prevista no número um, 
do artigo vinte e seis, da Lei número sessenta e quatro-B 
barra dois mil e onze, de trinta de dezembro, deverá a 
mesma ser aplicada se devida. -----------------------  
Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão 
do parecer prévio vinculativo previsto no número quatro, do 
artigo vinte e seis, da Lei número sessenta e quatro-B barra 
dois mil e onze, de trinta de Dezembro.” ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, concedendo parecer prévio favorável. ------------  
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 noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
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em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram dezassete horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Ata que eu, Maria do Carmo 
Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. -----------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 
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__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


