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REUNIÃO ORDINÁRIA 
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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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na quinta, sexta, sétima e oitava 
Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, na terceira, 
quarta quinta, sexta Modificações às Atividades mais 
Relevantes – AMR e na quinta, sexta, sétima e oitava 
Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e doze. ----  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de doze de junho de dois mil e doze. -  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número cento e vinte barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número cento e dezassete, Série I, de 
dezanove de junho, da Presidência do Conselho de Ministros, 
que regulamenta o Fundo de Regularização Municipal, 
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alterando o Decreto-Lei número trinta e oito barra dois mil e 
oito, de sete de março. ----------------------------  
LEI número vinte e três barra dois mil e doze, publicada no 
D.R. número cento e vinte e um, Série I, de vinte e cinco 
de junho, da Assembleia da República, que procede à terceira 
alteração ao Código do Trabalho. ---------------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número cento e vinte, Série I, de vinte e 
dois de junho, do Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, que procede à 
segunda alteração à Lei número cinquenta e oito barra dois 
mil e cinco, de vinte e nove de dezembro, que aprova a Lei 
da Água, transpondo a Diretiva número dois mil barra 
sessenta barra CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
vinte e três de outubro e, estabelecendo as bases e o 
quadro institucional para a gestão sustentável das águas. ----  
DECRETO-LEI número cento e vinte e sete barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e dezanove, Série I, 
de vinte e um de junho, do Ministério das Finanças, que 
contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos 
necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei número oito barra 
dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, e à 
operacionalização da prestação de informação nela prevista. --  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
cinco de junho 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: ---  
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA 
E COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o ofício datado de 
quatro de junho do corrente ano, em que a Associação vem 
solicitar a atribuição de um subsídio, destinado a fazer face a 
despesas inerentes à organização da XV Festa dos 
Pescadores, a ter lugar no dia vinte e oito do próximo mês 
de julho. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros, destinado a apoiar a 
realização da já tradicional festa dos pescadores, a ter lugar 
no dia vinte e oito de julho. ------------------------  
Mais foi deliberado, para a mesma data, apoiar na logística 
solicitada. ---------------------------------------  
Deliberou ainda, por unanimidade, apoiar no dia vinte e nove 
de julho a iniciativa Arrifana SunsetFest dois mil e doze, em 
termos logísticos, relembrando de que os referidos apoios 
ficam condicionados ao respetivo licenciamento para ambos os 
eventos. ----------------------------------------  
MUNÍCIPIO DE SERNANCELHE: – Foi apresentado o ofício 
número dois mil duzentos e onze, datado de quatro de junho 
do corrente ano, enviando Comunicado proferido por aquela 
autarquia, a propósito de um processo judicial movido pelo 
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, em 
representação da associada Maria Lúcia Sampaio e Melo. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de cinco de junho do corrente ano, 
enviando cópia da Nota de Imprensa acerca do “Fim das 
isenções de pagamento de portagens e Hospital Central do 
Algarve preocupam a AMAL”. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de quinze de junho do corrente 
ano, enviando cópia de ata da reunião do Conselho Executivo, 
realizada no passado dia quatro de junho. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASMAL – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO ALGARVE: – 
Foi apresentado o ofício número cinco mil e vinte e um, 
datado de vinte e quatro de maio do corrente ano, 
agradecendo a doação de publicações por parte desta 
autarquia. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
UNIVERSIDADE E COIMBRA – GABINETE DE INSERÇÃO 
PROFISSIONAL: – Foi apresentado o email datado de vinte e 
seis de maio do corrente ano, solicitando informação quanto à 
possibilidade de realização de um estágio, por parte de Liliana 
Andreia da Silva Fernandes, estudante do Mestrado em 
Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos, no período 
de dezasseis de junho a catorze de setembro do corrente 
ano. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de 
Estágio referente à Liliana Andreia da Silva Fernandes, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e sessenta e seis, datado de catorze de junho 
do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de três mil quinhentos e trinta e quatro euros e 
quarenta e três cêntimos, referente à execução de diversas 
obras naquela Freguesia. ---------------------------  
Tendo por base a informação do Diretor do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de dezanove de junho do corrente 
ano, referente à execução das referidas obras, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Rogil a verba solicitada, no montante de três mil 
quinhentos e trinta e quatro euros e quarenta e três cêntimos.  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e vinte e um, datado de trinta de maio do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, 
destinado a fazer face a despesas inerentes aos trabalhos de 
restauro de peças pertencentes ao Legado Andalusino, custa 
verba necessária totaliza os sete mil setecentos e oitenta e 
cinco euros e noventa cêntimos. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico 
de Aljezur, a verba solicitada para o efeito, no montante de 
sete mil setecentos e oitenta e cinco euros e noventa 
cêntimos. ---------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e vinte e dois, datado de trinta de maio do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio no 
montante de cinco mil euros, para fazer face a despesas 
inerentes execução da campanha dos trabalhos arqueológicos, 
no âmbito do Protocolo assinado no passado dia quinze de 
fevereiro. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de cinco mil euros. --------------  
APENEL – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDOS 
NEOPLATINOS: – Foi apresentada a carta datada de um de 
junho do corrente ano, solicitando a atribuição de apoio 
financeiro destinado a apoiar a publicação das obras de 
Jerónimo Osório, nomeadamente através da aquisição de 
alguns exemplares da obra osoriana. -------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número onze, datado de 
catorze de junho do corrente ano, solicitando um apoio 
financeiro, no montante de duzentos e cinquenta euros, assim 
como o apoio logístico necessário para realização do arraial de 
S. João, que a associação realizou no dia vinte e três de 
junho. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ---------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular número oitenta e 
seis, datada de treze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do XX Congresso (extraordinário) da 
ANMP, que terá lugar no dia vinte e nove do próximo mês 
de setembro. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular número oitenta e 
quatro, datada de treze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do Memorando de Acordo entre o Governo 
e a ANMP, acerca da Reforma da Administração Local. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular número setenta e 
nove, datada de treze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do Memorando de Acordo entre o Governo 
e a ANMP, acerca da Lei dos Compromissos dos Pagamentos 
Atrasados. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular número oitenta e 
dois, datada de treze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do Memorando de Acordo entre o Governo 
e a ANMP, acerca do Imposto Municipal sobre Imóveis. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular número oitenta e 
três, datada de treze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do Memorando de Acordo entre o Governo 
e a ANMP, acerca do Programa de Apoio à Economia Local.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PARQUEXPO, S.A: – Foi apresentado o Relatório de Atividade, 
referente ao período de janeiro-março de dois mil e doze, da 
Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACRAL – ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DA 
REGIÃO DO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de 
dezoito de junho do corrente ano, informando da 
impossibilidade de realizar o Stock Out em Aljezur, por falta 
de disponibilidade dos estabelecimentos comerciais locais. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO LITORAL: – 
Foi apresentado o ofício número mil seiscentos e trinta e 
nove, datado de quinze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do Projeto do Atlas da Costa Sudoeste. --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
PONTO CINCO – MARIA HELENA CAPELO ENCARNAÇÃO – 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: – Foi apresentado 
documento solicitando informação quanto ao interesse desta 
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autarquia em exercer o respetivo Direito de Preferência 
relativamente à alienação do Imóvel sito em Hortas do Rio – 
Lote vinte e seis – Carrapateira. ---------------------  
Face ao teor da informação do Chefe de Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de vinte e três de maio do corrente ano, a 
comunicar que esta autarquia não pretende exercer o direito 
de preferência e autorizar a alienação do referido prédio. ----  
PONTO SEIS – PLANO DE PORMENOR DO ESPARTAL – MINUTA 
DE CONTRATO A ESTABELECER COM A ALGARVE DOIS, LDA: 
– No âmbito da Informação número cinquenta e sete barra 
dois mil e doze – FA, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, bem como do Parecer Jurídico do Dr. Mendes de 
Morais exarado na Proposta de Contrato, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar as cláusulas da Minuta de Contrato 
a estabelecer com a Algarve Dois, Lda, no âmbito da 
elaboração do Plano de Pormenor do Espartal, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria no Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo. -------------------------------  
PONTO SETE – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA 
ELETRÓNICA E CONTRATAÇÃO PÚBLICA: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
PARA UM PERÍODO DE TRÊS ANOS --------------------------  
Torna-se necessário proceder à adjudicação dos serviços de 
Aquisição de Serviços de uma plataforma eletrónica de 
contratação pública para um período de três anos, pelo que 
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deverá ser iniciado o procedimento de ajuste direto 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, alterado 
pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito barra dois 
mil e nove, de dois de outubro, cujo preço base será de dez 
mil novecentos e cinco euros que não inclui Iva e endereçado 
convite (Gatewit) Construlink, SA (valor anual: três mil 
seiscentos e trinta e cinco euros, mais IVA). ------------   
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, bem como para a mesma existe cabimento 
orçamental. --------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se à Exma. Câmara Municipal a 
emissão do parecer prévio vinculativo favorável 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 bem como, porque a presente despesa configura um 
compromisso plurianual, deverá a mesma ser sujeita a 
autorização prévia da Assembleia Municipal.” -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal, no sentido desta autorizar o compromisso financeiro 
de dez mil e novecentos e cinco euros, referente à aquisição 
de serviços de uma plataforma eletrónica de contratação 
pública para um período de três anos. -----------------  
PONTO OITO – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 
PROVIMENTO DE UM CARGO DIRIGENTE INTERMÉDIO, 
SEGUNDO GRAU – DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E PLANEAMENTO: – Pelo Senhor Presidente da 
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Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – CARGO DIRIGENTE ------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos 
nesta autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto 
orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios 
financeiros ao dispor do Município, sem prejuízo dos níveis de 
eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado 
aos cidadãos; ------------------------------------  
Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade 
em que se deve basear a estabilidade económico-financeira e 
funcional da autarquia, na estrita obediência aos parâmetros 
que devem circunscrever o recrutamento de pessoal no 
corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido 
instrumento jurídico; -------------------------------  
Atendendo ao facto de por razões de gestão e de respostas 
às exigências das competências municipais e ao equilíbrio dos 
serviços, constamos ser necessário recrutar um Chefe de 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento e 
atendendo a que: ---------------------------------  
UM – A estrutura das unidades orgânicas flexíveis do Município 
de Aljezur em vigor contempla uma Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento; --------------  
DOIS – Em sessão da Assembleia Municipal de vinte e sete 
de abril, por proposta da Câmara Municipal, foi aprovada a 
alteração ao mapa de pessoal para dois mil e doze, o qual 
prevê a dotação de um chefe de divisão, a recrutar no 
corrente ano, para a Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento; ------------------------------------  
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TRÊS – Para uma melhor eficácia e eficiência da referida 
unidade orgânica torna-se indispensável existência de chefia, 
inexistente de momento; ----------------------------  
Atendendo a todas as circunstâncias acima aludidas e 
considerando que a nomeação do cargo dirigente acima 
mencionado, é imprescindível para que o Município cumpra 
com as suas atribuições e competências constitucionalmente 
previstas, assegurando aos cidadãos um serviço sem prejuízo 
dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade, 
proponho que nos termos do disposto nos artigos vinte e vinte 
e um, ambos da Lei número dois barra dois mil e quatro, de 
quinze de janeiro, alterada e republicada pela Lei número 
cinquenta e um barra dois mil e cinco, de trinta de agosto, 
aplicada à administração local pelo Decreto-Lei número 
noventa e três barra dois mil e quatro, de vinte de abril, 
alterada pelo Decreto-Lei número cento e quatro barra dois 
mil e seis, de sete de junho, que se proceda à abertura de 
procedimento concursal, para nomeação, em regime de 
Comissão de Serviço, para o seguinte cargo de direção 
intermédia de segundo grau: -------------------------  
– Chefe da Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento.” -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e proceder à abertura de procedimento concursal, 
para nomeação, em regime de Comissão de Serviço, de um 
Chefe para a Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento. 
PONTO NOVE – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA 
BANCA PARA VENDA DE PEIXE NO MERCADO DE ALJEZUR: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: ------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
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Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de 
Mercados Municipais, proponho a realização de Hasta Pública 
para uma Banca para Venda de Peixe, nas condições a 
seguir discriminadas: -------------------------------  
BANCA PARA VENDA DE PEIXE -------------------------  
- A hasta pública decorrerá no dia doze de julho de dois mil 
e doze, pelas onze horas; --------------------------  
- A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não 
podendo os lanços ser inferiores a vinte e cinco euros; -----  
- Local – Mercado Municipal de Aljezur; ---------------  
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo 
máximo de noventa dias seguidos, após a homologação da 
respetiva ata da hasta pública. -----------------------  
Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação 
do referido espaço, considera-se nula a arrematação do 
espaço não ocupado, sendo perdida a favor da Câmara 
Municipal a importância já paga. ----------------------  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em hasta 
pública será paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas 
seguintes condições: -------------------------------  
– Cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 
respetiva ata; ------------------------------------  
– Restantes cinquenta porcento, até trinta dias após a 
homologação da respetiva ata; -----------------------  
A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade 
da arrematação; ----------------------------------  
O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-se-
á, com a comunicação da ocupação efetiva dos respetivos 
espaços. ---------------------------------------  
Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se 
pelo Regulamento de Mercados Municipais, o qual pode ser 
consultado na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia”.  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO NOVE PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO 
DE UMA BANCA PARA VENDA DE PEIXE NO MERCADO DE 
ODECEIXE: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA ------------------------------------  
HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA VENDA 
DE PEIXE NO MERCADO DE ODECEIXE -------------------  
Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de 
Mercados Municipais, proponho a realização de Hasta Pública 
para uma Banca para Venda de Peixe, nas condições a 
seguir discriminadas: -------------------------------  
BANCA PARA VENDA DE PEIXE -------------------------  
- A hasta pública decorrerá no dia onze de julho de dois mil 
e doze, pelas onze horas; --------------------------  
- A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não 
podendo os lanços ser inferiores a vinte e cinco euros; -----  
- Local – Mercado Municipal de Odeceixe; --------------  
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo 
máximo de noventa dias seguidos, após a homologação da 
respetiva ata da hasta pública. -----------------------  
Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação 
do referido espaço, considera-se nula a arrematação do 
espaço não ocupado, sendo perdida a favor da Câmara 
Municipal a importância já paga. ----------------------  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em hasta 
pública será paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas 
seguintes condições: -------------------------------  
– Cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 
respetiva ata; ------------------------------------  
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– Restantes cinquenta porcento, até trinta dias após a 
homologação da respetiva ata; -----------------------  
A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade 
da arrematação; ----------------------------------  
O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-se-
á, com a comunicação da ocupação efetiva dos respetivos 
espaços. ---------------------------------------  
Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se 
pelo Regulamento de Mercados Municipais, o qual pode ser 
consultado na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia.”  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA 
– 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 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 
maio de dois mil e doze, em anexo; ------------------  
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– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de setecentos e cinco euros e noventa e três 
cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – FORMAÇÃO – GESTÃO DE PISCINAS: – Face ao 
teor constante na informação número dois barra dois mil e 
doze – DEACD, da Divisão de Educação, Acão Social, 
Cultura e Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
ceder o espaço a título gratuito à Associação Portuguesa de 
Técnicos de Natação, para a ação de formação a decorrer no 
dia seis do próximo mês de julho, sendo que os técnicos 
desta Autarquia deverão participar na mesma gratuitamente. --  
PONTO DOIS – OURIVESARIA CALIXTO – PROPOSTA PARA 
FORNECIMENTO DE TAÇAS E TROFÉUS – AÇÃO A 
DESENVOLVER PELO CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO 
ALFAMBRENSE: – No âmbito do evento que o Clube de 
Instrução e Recreio Alfambrense vai levar a efeito em julho do 
corrente ano (Mostra de Vinhos Locais e Torneio de 
Petanca), a Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se 
ao mesmo, através da oferta de troféus trinta e dois troféus e 
doze taças, no valor total de seiscentos e dezanove euros e 
vinte cêntimos, com IVA incluído, à taxa legal em vigor, para 
o referido evento. ---------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – RITA RIBEIRO MADUREIRA E JAN CRISTIAN 
FAGERBERG – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – 
PRÉDIO MISTO SITO EM ESTRECADAS – BORDEIRA: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente, datado de treze de junho do corrente ano 
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e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, referente ao 
requerimento apresentado por Anabela Amaro Galvanito, 
Solicitadora de Rita Ribeiro Madureira e Jan Christian 
Fagerberg que, na qualidade de promitentes-compradores de 
um prédio misto sito em Estrecadas, freguesia de Bordeira e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo cento e catorze, da Secção N e a parte urbana sob o 
artigo mil quatrocentos e cinquenta e dois, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil 
quinhentos e oitenta e oito, vem solicitar lhe seja emitida 
certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade 
no prédio supra descrito, ficando o mesmo na proporção de 
um meio para cada um dos constituintes. ---------------  
PONTO DOIS – POSSESSIONES – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. 
– CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E AGRÍCOLA EM CARRIÇAL – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de vinte e sete de 
setembro de dois mil e onze, foi novamente apresentado o 
requerimento de POSSESSIONES – Sociedade Imobiliária, Lda, 
na qualidade de proprietária de um prédio misto, sito em 
Carriçal, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo setenta 
e nove, da Secção AQ, e a parte urbana sob os artigos 
nove mil oitocentos e quarenta – P, nove mil oitocentos e 
quarenta e um – P e nove mil oitocentos e quarenta e dois 
– P, da freguesia e Municipio de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito 
mil cento e quarenta e sete, relativa ao pedido de informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
uma moradia e de uma construção agrícola, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
Tendo por base o teor no parecer do Jurista desta Autarquia, 
Doutor José Mendes de Morais, datado de quinze de junho 
do corrente ano, bem como do parecer do Parque Natural do 
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Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que se remetem ao 
requerente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
da Senhora Vereadora Rosa Cigarra: -------------------  
UM – Declarar a nulidade do parecer favorável que recaiu 
sobre o pedido de informação prévia na reunião de Câmara 
de vinte e sete de setembro de dois mil e onze; ---------  
DOIS – Do facto descrito em Um, dar conhecimento ao 
requerente, bem como ao Diretor do Departamento de Gestão 
de Áreas Classificadas – ICNB. ----------------------  
 

VI – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA EM ODECEIXE, 
ALJEZUR E VALE DA TELHA – PROPOSTA: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, pela colocação de um sinal de 
proibição de circulação de autocaravanas no início da Rua 
João Dias Mendes, em Aljezur, junto ao Jardim da Liberdade.  
Mais foi deliberado, por unanimidade, pela colocação de um 
sinal de proibição de circulação de autocaravanas no início da 
Rua da Estrada Nacional, em Odeceixe. 
Quanto à colocação de sinalética para o Vale da Telha, será 
analisada em próxima reunião de Câmara. ---------------  
PONTO DOIS – NORMAS DE SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO NA RUA 
DE ACESSO À PRAIA DA ARRIFANA: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar as Normas de Sinalização e Trânsito 
na Rua de acesso à Praia da Arrifana, as quais depois de 
devidamente rubricadas, ficam apensas à presente ata, assim 
como revogar a deliberação de Câmara tomada em reunião de 
vinte e dois de maio do corrente ano, sobre a mesma 
matéria. ----------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
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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 
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 doze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 


