
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 16/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  24 de julho de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.30 horas  
Aprovada em:  7 de agosto 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 dos seguintes membros:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves  
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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 maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 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: -------------  
– CARLOS MANUEL SILVA PACHECO – ATUALIZAÇÃO DE RENDA 

MENSAL – REGIME DE RENDA APOIADA – URBANIZAÇÃO DOS 

MALHADAIS – LOTE CINCO – ODECEIXE -------------------  
– CIDÁLIA MARIA GARCIA GUERREIRO – PEDIDO DE REVISÃO DO 
VALOR DA RENDA MENSAL ----------------------------  
 

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 nona Modificação às Grandes Opções 
do Plano – PPI e na nona Modificação ao Orçamento para o 
ano dois mil e doze. ------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DOZE, SOBRE 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS --------------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número um 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
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contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes aos meses de 
janeiro a junho do corrente ano, cujos documentos ficam 
apensos à presente ata. ----------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E DOZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número cinco 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes ao mês de 
junho do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
DEZ DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de dez de julho de dois mil e doze. -----  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número cento e quarenta e um barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número cento e trinta e três, 
Série I, de onze de julho, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que altera o Decreto-Lei número quarenta e oito 
barra dois mil e onze, de um de abril, no respeitante à 
implementação do «Balcão do empreendedor». ------------  
DECRETO-LEI número cento e quarenta e quatro barra dois 
mil e doze, publicado no D.R. número cento e trinta e três, 
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Série I, de onze de julho, do Ministério da Economia e do 
Emprego, que aprova o regime de inspeções técnicas de 
veículos a motor e seus reboques. --------------------  
DECRETO-LEI número cento e quarenta e nove barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número cento e trinta e quatro, 
Série I, de doze de julho, Ministério da Economia e do 
Emprego, que procede à sétima alteração ao Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
três de julho 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: ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de dez de julho do corrente ano, 
enviando informação jurídica relativa à responsabilidade dos 
membros do Conselho de Administração da Globalgarve – 
Cooperação e Desenvolvimento, S.A, atualmente composto 
pelos Municípios de Faro, São Brás de Alportel e Aljezur. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
No seguimento da presente comunicação, pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
GLOBOALGARVE – ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS – QUADRIÉNIO 
DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E DEZASSEIS -----------------  
A Globalgarve – Cooperação e Desenvolvimento, SA. É uma 
Sociedade anonima que se rege pelos seus estatutos, que 
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anexo, pelo disposto no Código das Sociedade Comerciais e 
demais legislação aplicável. --------------------------  
Os Municípios do Algarve constituem-se como os seus 
principais acionistas e os seus principais clientes. ---------  
A situação financeira atual da Globalgarve é difícil, originada 
sobretudo pela divida dos seus principais clientes, os 
Municípios. --------------------------------------  
Assim sendo e porque foram os municípios os responsáveis 
pela situação difícil em que a sociedade se encontra, a 
AMAL, de forma responsável, decidiu avançar com uma lista 
aos órgãos sociais, no sentido de procurar “salvar” a 
Globalgarve. É pois neste contexto, que a Câmara Municipal 
de Aljezur surge no Conselho de Administração, representada 
pelo seu Presidente José Manuel Velhinho Amarelinho, como 
vogal. -----------------------------------------  
Nos termos do disposto do número três, do artigo catorze, 
dos Estatutos, a pessoa coletiva responde solidariamente com 
a pessoa designada administrador, pelos atos desta. -------  
Assim: -----------------------------------------  
Sendo competência da Câmara Municipal nomear os 
representantes do Município em órgãos de outras entidades; --  
Tendo a Câmara Municipal de Aljezur sido nomeada para 
integrar o Conselho de Administração da Globalgarve; ------  
Proponho que: -----------------------------------  
Seja autorizada/ratificada o Município a integrar o referido 
Conselho de Administração e consequentemente, para integrar 
o mesmo, em representação do Município, o seu Presidente 
de Câmara, José Manuel Velhinho Amarelinho.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de três de julho do corrente ano, 
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informando que pelo Banco Alimentar Contra a Fome enviando 
informação acerca do apoio financeiro anual, que para o 
Município de Aljezur corresponde a uma verba no montante de 
duzentos e cinquenta euros, para que esta entidade possa 
reforçar o apoio às populações no contexto da atual crise. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de três de julho do corrente ano, 
enviando Nota de Imprensa intitulada “Lei dos Compromissos 
Estrangula Municípios”. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de dez de julho do corrente ano, 
enviando cópia da Ata número sete barra dois mil e doze, 
referente à reunião do Conselho Executivo, realizada no 
passado dia dois de julho. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia dois de julho. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de quatro de julho do corrente 
ano, enviando cópia de moção apresentada pela bancada da 
CDU (PCO-PEV) e aprovada em sessão da Assembleia 
Intermunicipal, realizada no passado dia vinte e nove de 
junho. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cento e quatro, datada de onze 
de julho do corrente ano, acerca da Lei número oito barra 
dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e Decreto-Lei 
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número cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte 
e um de junho – Assunção de Compromissos e Pagamentos 
em Atraso – Inconstitucionalidade. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número dois, datado de seis de 
julho do corrente ano, enviando cópia da Ata número um 
barra dois mil e doze, referente à reunião ordinária da 
Assembleia Intermunicipal daquela Associação, realizada no 
passado dia vinte e três de abril. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e oitenta e dois, datado de 
seis de julho do corrente ano, enviando cópia da Ata número 
três barra dois mil e doze, referente à reunião do Conselho 
Diretivo, realizada no passado dia vinte e um de maio. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e cinquenta e sete, datado de nove de julho 
do corrente ano, informando que a Direção daquela 
Associação, reunida no passado dia cinco de julho, face às 
notícias veiculadas na imprensa diária, deliberou solidarizar-se 
com os Presidentes do Município e Assembleia Municipal, 
perante os factos condenatórios de que foram alvo. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FARO: – Foi apresentado o ofício 
número sessenta e sete, datado de três de julho do corrente 
ano, enviando cópia da Moção “Reorganização administrativa 
territorial autárquica”, aprovada em sessão realizada no 
passado dia vinte e nove de junho. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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PONTO CINCO – MARIA JOSÉ ALVES RIBEIRO: – Foi 
apresentado o requerimento em que Maria José Alves Ribeiro, 
na qualidade de arrendatária de um quiosque sito na Praia de 
Odeceixe – Odeceixe, vem solicitar autorização para venda de 
bebidas e produtos alimentares regionais embalados no referido 
espaço comercial, bem como para colocação de uma máquina 
de venda de tabaco. ------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número cento e 
quarenta, datada de dezasseis de julho do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido atendendo à 
cláusula segunda do Contrato de Exploração, ou seja, o 
quiosque em causa destina-se à venda de artigos de praia, 
artesanato, roupas, jornais, revistas, bijuteria e similares. ----  
PONTO SEIS – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE MEIOS DE 
SALVAMENTO – AUTO DE CESSÃO DE COLETES SALVA 
VIDAS: – No âmbito do teor constante na informação número 
quarenta e cinco barra dois mil e doze – DDeP, datada de 
onze de julho, da Divisão da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo de cedência 
de meios de salvamento – Auto de cessão de coletes salva 
vidas, cujos documentos, depois de devidamente rubricados, 
ficam apensos à presente ata. -----------------------  
PONTO SETE – SERVIÇO DE TRANSPORTE – ARRIFANA – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
PONTO OITO – DESEMPREGO REGISTADO POR CONCELHO – 
ALGARVE – ESTATÍSTICAS MENSAIS – JUNHO – DOIS MIL E 
DOZE: – A Câmara tomou conhecimento dos documentos 
remetidos pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional – 
Delegação Regional do Algarve, referentes ao Desemprego 
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registado por concelhos do Algarve – Estatísticas mensais 
correspondentes ao mês de Junho de dois mil e doze. -----  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MARIA TERESA GLÓRIA MARQUES – PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: 
– Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão 
Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Maria 
Teresa Glória Marques, residente em Rua da Igreja – 
Carrapateira. -------------------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto parecer 
desfavorável, para renovação do referido Cartão Social, a 
Câmara deliberou por unanimidade, indeferir o pedido de 
renovação do Cartão Social do Município de Aljezur à 
munícipe Maria Teresa Glória Marques. -----------------  
PONTO DOIS – CELESTE BATISTA SILVA MATOS – PEDIDO DE 
RENOVAÇAO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: 
– Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão 
Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Celeste 
Batista Silva Matos, residente em Sítio da Queijeira – Rogil. -  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto parecer 
desfavorável, para renovação do referido Cartão Social, a 
Câmara deliberou por unanimidade, indeferir o pedido de 
renovação do Cartão Social do Município de Aljezur atribuído à 
munícipe Celeste Batista Silva Matos. ------------------  
PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA 
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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; ------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de setecentos e cinquenta euros e setenta e 
quatro cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO QUATRO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: – A Lei número cento e cinquenta e nove barra 
noventa e nove, de catorze de Setembro, que estabelece a 
transferência de competências para as autarquias locais. -----  
O Decreto-Lei número cinquenta e cinco barra dois mil e 
nove, de dois de Março, estabelece o regime jurídico aplicável 
à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da 
ação social escolar. -------------------------------  
O Despacho número dezoito mil novecentos e oitenta e sete 
barra dois mil e nove, de dezassete de Agosto, alterado pelo 
Despacho número catorze mil trezentos e sessenta e oito – A 
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barra dois mil e dez, de catorze de Setembro, regulamenta as 
condições de aplicação das medidas da ação social escolar. -  
Através do ofício do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, foram apresentados os pedidos de Ação 
Social Escolar para o ano Letivo de dois mil e doze – dois 
mil e treze. -------------------------------------  
De acordo com a legislação em vigor, os auxílios económicos 
constituem uma modalidade de apoio sócio educativo, 
destinado a alunos integrados em agregados familiares, cuja 
situação económica determina a necessidade de 
comparticipações, para fazer face às despesas com educação.  
Têm direito a beneficiar dos apoios, os alunos pertencentes 
aos agregados familiares integrados nos primeiro e segundo 
escalões de rendimentos determinados para efeitos de 
atribuição de abono de família e os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais de carácter permanente. -------------  
Assim, foram apresentados os boletins de candidatura aos 
Apoios de Ação Social Escolar para o ano letivo de dois mil 
e doze – dois mil e treze, dos alunos do pré-escolar e 
primeiro ciclo do Ensino Básico inscritos nos Centros Escolares 
de Odeceixe, Rogil e Aljezur, acompanhados da proposta para 
atribuição de apoios e de indeferimentos. ---------------  
Depois de devidamente analisados os processos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir os escalões de apoio 
conforme a proposta apresentada, cuja listagem anexa à 
presente ata, depois de devidamente rubricada pelos membros 
do Executivo. ------------------------------------  
Deliberou igualmente, por unanimidade, indeferir os apoios a 
seguir discriminados, consubstanciados ao facto dos referidos 
alunos pertencentes a agregados familiares não integrados no 
primeiro e segundo escalão de rendimentos determinados para 
atribuição de abono de família, de acordo com número dois, 
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do artigo oitavo, do Despacho número dezoito mil novecentos 
e oitenta e sete barra dois mil e nove, de dezassete de 
agosto: ----------------------------------------  
- Carolina Sofia Silva Lourenço; ----------------------  
- João Carlos Duarte Martins; -----------------------  
- Júlia Novais Silva; ------------------------------  
- Matilde de Azevedo Delfim Gomes Rendeiro; -----------  
- Carolina Lima Pacheco; --------------------------  
- Gonçalo Dias Rodrigues Morais Marques; --------------  
- Inês Dias Rodrigues Morais Marques; ----------------  
- Rafael Lima Pacheco; ----------------------------  
- André Alexandre Fernandes Couto; ------------------  
- Baltazar Faustino Andrade; ------------------------  
- Dinis Carlos Rodrigues dos Santos Esteves; ------------  
- Leonardo Alexandre Marreiros Loureiro; ---------------  
- Lourenço Ciubotaru; -----------------------------  
- Marta Filipa Martins Benedito; ----------------------  
- Rafael Francisco Afonso Clemente Correia; -------------  
- Rodrigo Alberto Rodrigues dos Santos Esteves; ---------  
- Simão Rodrigues Palminha; ------------------------  
- Tomás Filipe Baptista Marques; ---------------------  
- Tomás Filipe da Silva Santos; ---------------------  
- Vicente Faustino de Andrade. ----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
interessados que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de dez dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
Deliberou ainda, por unanimidade, atender ao pedido do aluno 
João Pedro de Jesus Alves, em exposição apresentada pela 
respetiva encarregada de educação e anexa ao processo de 
candidatura, atribuindo escalão B ao referido aluno. --------  
 

IV – Água e Saneamento 
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PONTO UM – JOHN LESLIE COOK – ANULAÇÃO DE DÉBITO: – 
Face ao teor constante na informação número cento e trinta e 
nove, datada de treze de julho do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, anular o débito efetuado relativamente à 
fatura número cento e vinte e três, referente a uma limpeza 
de fossa efetuada na moradia do Senhor John Leslie Cook, 
sita na Urbanização do Vale da Telha, Lote cento e sessenta 
e dois – Sector E, no valor de trinta e nove euros e vinte e 
um cêntimos. ------------------------------------  
PONTO DOIS – NEVILLE JOHN SUNDERLAND – CONTRATO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO DE OBRAS – 
VALE DA TELHA: – Face ao teor constante na informação 
número oito, datada de doze de julho do corrente ano, do 
Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a importância de 
trinta e dois euros e trinta e nove cêntimos ao Senhor Neville 
John Sunderland, referente ao pagamento efetuado quando 
este solicitou um contrato de água para consumo de obras, o 
qual foi indeferido. --------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – F.F. SOLAR – SISTEMAS DE ENERGIAS 
ALTERNATIVAS, PORTUGAL LDA. – REALIZAÇÃO DE 
ESCRITURA DO LOTE NÚMERO DOIS/TRÊS, SITO NA ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ALJEZUR: – Foi apresentada a 
informação número trinta e três barra dois mil e doze – 
DDeP, datada de vinte e um de junho, da Divisão da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, referente ao 
pedido de marcação de escritura do Lote número dois/três, 
sito na Zona Industrial de Feiteirinha – Aljezur, efetuado pela 
empresa F.F. Solar – Sistemas de Energias Alternativas, 
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Portugal, Lda, através de ofício datado de um de junho do 
corrente ano. ------------------------------------  
Não obstante as informações anexas, mas atendendo à 
importância da atividade económica em causa, aos postos de 
trabalhos que já preenche e aos que preencherá no futuro, à 
necessidade da dinâmica da ZIF – Zona Industrial da 
Feiteirinha, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
realização da escritura de compra e venda do lote em causa.  
PONTO DOIS – JEAN JACQUES ROBERT GUIGNARD – 
ANULAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DO LOTE NÚMERO NOVE E 
ATRIBUIÇÃO DOS LOTES NÚMEROS DOZE E VINTE E CINCO 
DA Z.I.F – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

VI – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi 
apresentado o email datado de treze de julho do corrente 
ano, solicitando a atribuição de dezasseis troféus, a serem 
entregues no Torneio de Petanca que terá lugar no dia vinte 
e cinco do próximo mês de agosto e inserido nas 
comemorações do Feriado Municipal. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceder ao solicitado 
pelo Juventude Clube Aljezurense. ---------------------  
 

VII – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE ARREMATAÇÃO EM 
HASTA PÚBLICA, PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA 
VENDA DE PEIXE NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR: – A 
Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
homologar a Ata de Arrematação, referente à Alienação em 
Hasta Pública para concessão de uma banca para venda de 
peixe, no Mercado Municipal de Aljezur, realizada no passado 
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dia doze de julho, à qual não compareceram quaisquer 
interessados. ------------------------------------  
PONTO DOIS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DE ARREMATAÇÃO EM 
HASTA PÚBLICA, PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA 
VENDA DE PEIXE NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
homologar a Ata de Arrematação, referente à Alienação em 
Hasta Pública para concessão de uma banca para venda de 
peixe, no Mercado Municipal de Odeceixe, realizada no 
passado dia onze de julho, à qual não compareceram 
quaisquer interessados. -----------------------------  
 

VIII – Obras Municipais 
 

PONTO UM – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – 
APROVAÇÃO DAS PEÇAS DE PROCEDIMENTO E ABERTURA DE 
PROCEDIMENTO: – No âmbito da informação número quarenta 
e seis barra dois mil e doze, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, referente à empreitada de ampliação da 
Escola EBI/JI de Aljezur, Câmara deliberou, por unanimidade, 
conforme se indica: -------------------------------  
a) – Aprovar o programa do procedimento e caderno de 
encargos; ---------------------------------------  
b) – Fixar o preço base em trezentos e cinquenta e um mil 
e quinhentos euros, ao qual será acrescido de IVA, à taxa 
legal em vigor;-----------------------------------  
c) – Designar, ao abrigo do número um, do artigo sessenta 
e sete, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de 
vinte e nove de Janeiro, os elementos que integrarão o Júri 
do Procedimento, que conduzirá o mesmo nos termos das 
respetivas competências legais: -----------------------  
VOGAIS EFETIVOS: ---------------------------------  
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Presidente – João Manuel Beles Carreiro; ---------------  
Primeiro Vogal – Paulo Jorge Fragoso Oliveira, que substituirá 
o presidente nas suas faltas e impedimentos; ------------  
Segundo Vogal – José João Serra Santos; --------------   
VOGAIS SUPLENTES: --------------------------------  
– José Júlio Pacheco dos Santos --------------------- ;  
– Sandra Rute Viana da Rosa Oliveira; ----------------  
d) – Delegar no júri a competência necessária para a 
prestação de esclarecimentos ao abrigo do número dois, do 
artigo cinquenta, do CCP e, aceitar ou rejeitar erros ou 
omissões do caderno de encargos, ao abrigo do artigo 
sessenta e um. ----------------------------------  
e) – Delegar no Senhor Presidente da Câmara a 
competência, caso seja necessário, de prorrogar o prazo fixado 
para a apresentação das propostas, ao abrigo do número 
quatro, do artigo sessenta e quatro; -------------------  
f) – Iniciar o procedimento de concurso público, nos termos 
legais, sem publicação no Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias (JOCE). -------------------------------  
Os documentos do processo e os respetivos projetos da 
especialidade ficam arquivados em pasta própria, no 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ------------  
 

IX – Obras Particulares 
 

PONTO UM – MARGARIDA MÓNICA BANDEIRA NOVAIS – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL – PEGÕES 
– ODECEIXE: – No seguimento da deliberação da vinte e 
quatro de abril do corrente ano, foi novamente apresentada a 
exposição de Margarida Mónica Bandeira Novais que, na 
qualidade de proprietária de um prédio rústico sito em Pegões 
– Vale da Charruada, freguesia de Odeceixe e Municipio de 
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Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dois, da 
Secção V e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil e cinquenta e um, 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 viabilidade de levar a efeito 
a construção de um Empreendimento Turístico em Espaço 
Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito das informações número cinquenta barra dois mil e 
doze – FR, número cento e doze barra dois mil e dois, 
ambas da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares e ao parecer desfavorável da Direção Regional de 
Economia do Algarve, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manter a deliberação que deu origem ao indeferimento da 
pretensão da requerente. ----------------------------  
PONTO DOIS – FIDELINO DA SILVA – PROJETO DE ALTERAÇÃO 
DE LOTEAMENTO URBANO – ALVARÁ NÚMERO DOIS BARRA 
NOVENTA E SEIS – LARGO DO POVO – ODECEIXE: – Foi 
novamente apresentado o requerimento em que Fidelino da 
Silva, residente em Odeceixe, na qualidade de titular do 
Alvará de Loteamento número dois barra noventa e seis, 
emitido em cinco de julho de mil novecentos e noventa e 
seis, vem solicitar a aprovação de um projeto de alteração ao 
referido Alvará, no que se refere ao Lote número três, cuja 
área de implantação passará de cento e cinquenta metros 
quadrados para cento e noventa e cinco metros quadrados, a 
área de construção de trezentos metros quadrados passará 
para trezentos e quarenta e cinco metros quadrados e, o 
número de fogos de um para dois, de tipologia T dois. ----  
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No âmbito da informação número quarenta e sete barra dois 
mil e doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, bem como no âmbito da Informação do 
Jurista desta Autarquia, anexa, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir o aditamento ao Alvará número dois barra 
noventa e seis, conforme consta no anexo à referida 
informação, para posteriormente os proprietários procederem ao 
registo das alterações junto da Conservatória do Registo 
Predial. ----------------------------------------  
PONTO TRÊS – ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO NÚMERO UM BARRA NOVENTA E NOVE – 
URBANIZAÇÃO SAGRIMO – CARRAPATEIRA: – No âmbito da 
informação datada de dezassete de julho do corrente ano, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, referente ao 
assunto supra mencionado, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, submeter o presente assunto a inquérito público, 
pelo prazo de trinta dias, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. -----  
 

X – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA DE TRÂNSITO EM 
VALE DA TELHA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador 
António Carvalho Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA DE TRÂNSITO EM VALE DA TELHA ----  
Tomando em consideração diversas reclamações apresentadas 
ao Município e o relato de diversas situações de excesso de 
velocidade na área da Urbanização do Vale da Telha, 
tomando ainda em consideração a extensão da mesma, 
proponho a colocação de sinalética de trânsito informativa de 
Zona com velocidade máxima de cinquenta quilómetros/hora, 
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nas três vias de acesso à referida urbanização com as 
seguintes localizações:------------------------------  
Um – Sentido Praia do Monte Clérigo – Vale da Telha; ----  
Dois – No cruzamento entre a estrada municipal mil e três – 
um e Vale da Telha a seguir à localidade de Vales junto à 
antiga Escola Primaria; -----------------------------  
Três – No cruzamento entre a estrada municipal mil e três – 
um e Vale da Telha antes da localidade de Arrifana.” -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – CARLOS MANUEL SILVA PACHECO – 
ATUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – REGIME DE RENDA 
APOIADA – URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS – LOTE CINCO – 
ODECEIXE: – Face ao teor constante na Informação número 
cento e quarenta e cinco, datada de vinte de julho do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
atualização da renda mensal do fogo que se encontra 
arrendado ao Senhor Carlos Manuel Pacheco da Silva, sito no 
Lote cinco da Urbanização dos Malhadais, em Odeceixe, 
mantendo o valor de cinquenta euros, para vigorar no período 
de um de setembro de dois mil e doze a trinta e um de 
agosto de dois mil e treze. -------------------------  
PONTO DOIS – CIDÁLIA MARIA GARCIA GUERREIRO: – No 
seguimento da deliberação de dez de julho do corrente ano, 
foi apresentada a exposição de Cidália Maria Garcia Guerreiro, 
cônjuge do arrendatário José Diogo Guerreiro Estevão, em que 
vem solicitar a revisão do valor da renda mensal do fogo sito 
no Bairro “25 de Abril”, Fração B, Casa número oito – 
Aljezur, dadas as dificuldades económicas que atravessa. ----  
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Atendendo à exposição apresentada, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à revisão do valor fixado e manter o 
valor da renda mensal em cinquenta euros. -------------  
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 
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 trinta 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, 

 
__________________________________ 

 


