
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 20/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  11 de setembro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  25 de setembro de 2012 
 

   
 
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 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO VALE 
DA TELHA – PEDIDO DE SUBSÍDIO -----------------------  
– AFONSO DUARTE OLIVEIRA E ELIANA DUARTE CUSTÓDIO – AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL 
E DOZE – DOIS MIL E TREZE – PEDIDO DE REVISÃO ----------  
– COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR, 
PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 
BÁSICO, PARA O ANO LECTIVO DE DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE -----------------------------------------  
 

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 décima segunda Modificação às 
Grandes Opções do Plano – PPI, na décima Modificação às 
Atividades mais Relevantes – AMR e na décima segunda 
Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e doze. ----  
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RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– ECOUNIVERSO, LDA. – Construção de armazém – Zona 
Industrial da Feiteirinha – Lotes oito e nove, da Segunda 
Fase – Rogil – trinta de julho de dois mil e doze --------  
– ÁLVARO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – Reconstrução e ampliação 
de habitação – Vale de Trás da Fonte – Aljezur – vinte e 
sete de agosto de dois mil e doze -------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e oito de agosto 
de dois mil e doze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia dez 
de setembro 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 quatro de setembro do corrente 
ano, enviando cópia da Nota à Comunicação Social “AMAL 
solicita ao Governo apoio financeiro para formação desportiva”.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
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Conselho Executivo, realizada no passado dia três de 
setembro. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e oito de agosto do 
corrente ano, enviando cópia da Ata número oito barra dois 
mil e doze, referente à reunião do Conselho Executivo, 
realizada no passado dia trinta de julho. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada cópia da Nota à Comunicação Social “Crise e Lei 
dos Compromissos Paralisam Municípios”. ---------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ANPC – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentado o ofício número doze mil e cinquenta e sete, 
datado de trinta e um de maio do corrente ano, enviando 
informação acerca da constituição de Equipas de Intervenção 
Permanente. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que continua 
a manifestar interesse em constituir uma Equipa de Intervenção 
Permanente, todavia, face às dificuldades financeiras que os 
Municípios atravessam, bem como, à famigerada Lei dos 
Compromissos, o Municipio de Aljezur só o fará caso a 
contrapartida do Estado seja revista em alta. -------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da 
presente deliberação à Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Aljezur. --------------------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A: – 
Foi apresentada a circular número setenta e três barra doze – 
AS, datada de vinte e sete de agosto, enviando Convocatória 
para a reunião do Conselho de Administração da Globalgarve, 
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a ter lugar no dia três de setembro, nas instalações da 
AMAL, em Faro. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
circular número vinte e dois mil duzentos e dez, datado de 
um de agosto do corrente ano, acerca da Consulta escrita 
aos parceiros – Apreciação e votação do orçamento do Plano 
de Animação e Aquisição de Competências (PACA) dois mil 
e doze/dois mil e catorze – Grupo de Ação Local (GAL) 
ADERE. ----------------------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número cinquenta 
e dois barra dois mil e doze – DDeP, datada de quatro de 
setembro, da Divisão da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável ao Plano de Animação e 
Aquisição de Competências (PACA) dois mil e doze/dois mil 
e catorze – Grupo de Ação Local (GAL) ADERE. --------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e trinta e três, datado 
de vinte e sete de agosto do corrente ano, enviando cópia de 
informações relativas a “Equipas de Sapadores Florestais SF 
dez – cento e cinquenta (Lagos) e SF onze – cento e 
cinquenta (Vila do Bispo)”. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL: – Foi apresentado o 
ofício número mil e quinze, datado de vinte e quatro de julho 
do corrente ano, solicitando o parecer desta Autarquia 
relativamente ao Plano de Gestão Florestal referente à 
propriedade Selões e Corgo Pereiro, da freguesia de Bordeira 
e Município de Aljezur. -----------------------------  
No âmbito do teor constante na informação número quarenta e 
nove barra dois mil e doze – DDeP, datada de vinte e oito 
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de agosto, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
parecer favorável ao Plano de Gestão Florestal referente à 
propriedade Selões e Corgo Pereiro, da freguesia de Bordeira 
e Município de Aljezur. -----------------------------  
PONTO CINCO – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO 
VARIÁVEL NO IRS – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS --  
No âmbito do ponto um, artigo vigésimo, da Lei número dois 
barra dois mil e sete, de quinze de janeiro, os Municípios 
têm direito em cada ano, a uma participação variável até 
cinco porcento no IRS dos sujeitos passivos, com domicílio 
fiscal na circunscrição territorial do município, relativa aos 
rendimentos do ano imediatamente anterior. --------------  
A referida participação está dependente de deliberação da 
Câmara sobre a percentagem de IRS pretendida pelo 
Município. ---------------------------------------  
Assim, proponho que a Câmara, no âmbito dos números um 
e dois, artigo vigésimo, da Lei número dois barra dois mil e 
sete, de quinze de janeiro, estabeleça a referida participação 
em cinco por cento, e da deliberação dê conhecimento, por 
via eletrónica, à Direção – Geral dos Impostos, até trinta e 
um de Dezembro do ano em curso.” ------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, aprovar a presente proposta 
e, submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -   
PONTO SEIS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO 
DE TAXAS PARA O ANO DE DOIS MIL E TREZE – 
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PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ---------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS PARA 
O ANO DE DOIS MIL E TREZE ------------------------  
De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, no seu artigo cento e doze, alterado pela Lei 
número sessenta e quatro-B barra dois mil e onze, de trinta 
de dezembro, Orçamento de Estado para dois mil e doze, 
propõe-se a seguinte fixação de taxas: -----------------  
-Taxa de zero vírgula sete porcento – para prédios urbanos a 
que se refere a alínea b), do artigo cento e doze; -------  
- Taxa de zero vírgula quatro por cento – para prédios 
urbanos a que se refere a alínea c), do artigo cento e 
doze.” -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e submeter a mesma à aprovação da Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------  
PONTO SETE – ATA DE REUNIÃO COM MARIA JOÃO DE 
MENDONÇA E COSTA PEREIRA NETO A TREZE DE AGOSTO 
DE DOIS MIL E DOZE: – Foi apresentada a Ata da reunião 
do Senhor Presidente da Câmara com a Professora Doutora 
Maria João de Mendonça e Costa Pereira Neto e seu marido, 
Doutor Luis Filipe Esteves Vieira, que teve lugar no passado 
dia treze de Agosto, onde foram discutidos os seguintes 
assuntos: “Paliçada construída no artigo matricial número 
trezentos e noventa e seis – Criação de estacionamento pela 
Câmara Municipal de Aljezur”; “Depósito de água do 
Castelo/Parque de estacionamento” e “Marcações/Marcos – 
Escavações arqueológicas na propriedade adquirida pela 
Autarquia para construção da EBI/JI de Aljezur”. ---------  
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A Câmara tomou conhecimento do teor do presente 
documento, o qual fica anexa à presente ata e deliberou, por 
unanimidade, remeter o ponto um e ponto três do referido 
documento, para o Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo a fim de analisar e propor o que tiver por 
conveniente, no âmbito das matérias em causa. ----------  
Quanto ao ponto dois da referida ata, remeter o mesmo para 
parecer jurídico. ----------------------------------  
PONTO OITO – SUSANA MARIA ALVES ESTEVES: – Foi 
apresentado o ofício da ASCAL – Associação de Criadores de 
Gado do Algarve, datado de vinte de agosto do corrente ano, 
solicitando a emissão de parecer acerca do pedido efetuado 
por Susana Maria Alves Esteves, quanto à localização para o 
desenvolvimento de atividade pecuária no prédio rústico, 
inscrito sob o artigo nono, da Seção BG, sito em Peso de 
Cima, freguesia e Município de Aljezur. -----------------  
Com base na informação número cinquenta barra dois mil e 
doze – DDeP, datada de três de setembro, 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. --------------------  
 

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 
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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 
julho de dois mil e doze, em anexo; ------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de setecentos e noventa e oito euros e nove 
cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL -----------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ---------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: --------------------------------------  
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Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo ao mês 
de junho de dois mil e doze, em anexo; ---------------  
Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de duzentos e setenta e seis euros e 
dez cêntimos, relativa ao mês em causa, para os apoios 
previstos em protocolo.” ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – CELESTE BATISTA SILVA MATOS – 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 Celeste 
Batista Silva Matos, residente em Rua do Centro de Saúde – 
Aljezur. ----------------------------------------  
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 
favorável, para renovação do referido Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, deferir o pedido de renovação do 
Cartão Social do Município de Aljezur à munícipe Celeste 
Batista Silva Matos. -------------------------------  
PONTO QUATRO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE – PEDIDOS DE REVISÃO: ----------------------  
– Foi apresentada a exposição de Maria de Lurdes Martins 
Rosa, na qualidade de encarregada de educação da aluna 
Marta Filipa Martins Benedito, solicitando a reanálise do seu 
processo no âmbito da Ação Social Escolar – Atribuição de 
Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico. ----------------------------------------   
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Face ao teor da Informação número vinte e oito barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de vinte e um de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna Marta 
Filipa Martins Benedito no escalão A. ------------------  
– Foi apresentada a exposição de Maria Albertina Afonso 
Carapinha, na qualidade de encarregada de educação do aluno 
Rafael Afonso Clemente Correia, solicitando a reanálise do seu 
processo no âmbito da Ação Social Escolar – Atribuição de 
Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico. ----------------------------------------   
Face ao teor da Informação número trinta barra dois mil e 
doze – DEASCD, datada de vinte e quatro de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno 
Rafael Afonso Clemente Correia no escalão B. -----------  
– Foi apresentada a exposição de Andreia Filipa de Jesus 
Fernandes, na qualidade de encarregada de educação do 
aluno André Alexandre Fernandes Couto, solicitando a reanálise 
do seu processo no âmbito da Ação Social Escolar – 
Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------  
Face ao teor da Informação número trinta e oito barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de cinco de setembro, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno André 
Alexandre Fernandes Couto, no escalão A. --------------  
– Foi apresentada a exposição de Ana Carina de Oliveira 
Ramos, na qualidade de encarregada de educação da aluna 
Leonor Filipa Ramos Tiro, solicitando a reanálise do seu 
processo no âmbito da Ação Social Escolar – Atribuição de 
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Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico. ----------------------------------------   
Face ao teor da Informação número trinta e um barra dois mil 
e doze – DEASCD, datada de vinte e oito de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna 
Leonor Filipa Ramos Tiro no escalão A. ----------------  
– Foi apresentada a exposição de Sandra Pacheco, na 
qualidade de encarregada de educação dos alunos Carolina 
Pacheco e Rafael Pacheco, solicitando a reanálise do seu 
processo no âmbito da Ação Social Escolar – Atribuição de 
Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico. ----------------------------------------   
Face ao teor da Informação número trinta e três barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de trinta de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar os alunos 
Carolina Pacheco e Rafael Pacheco, no escalão A. --------  
PONTO CINCO – REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA: – No âmbito 
do teor constante na informação número trinta e cinco barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de quatro de setembro, 
da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à revisão e 
atualização da Carta Educativa. -----------------------  
PONTO SEIS – PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO 
INTERNO – RIHTCA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. --------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – ANA PAULA DOS MÁRTIRES BAPTISTA: – Foi 
apresentada a exposição em que Ana Paula dos Mártires 
Baptista vem solicitar lhe sejam cobrados os recibos de água 
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referentes aos meses de junho, julho e agosto, pela tarifa 
média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e 
que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago 
no ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da 
sua moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha – Lote 
quarenta e sete – Sector H – Aljezur. -----------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e setenta 
e dois barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de cinco de setembro de dois mil e doze, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da 
requerente e proceder conforme se indica: ---------------  
– Recalcular a fatura número trinta e dois mil oitocentos e 
setenta e seis, referente ao mês de junho do corrente ano, 
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 oitocentos e 
vinte e quatro euros e trinta e quatro cêntimos, correspondente 
a água (setecentos e trinta e seis euros e oitenta e quatro 
cêntimos), resíduos sólidos variável (quarenta e três euros e 
vinte e nove cêntimos) e IVA (quarenta e quatro euros e 
vinte e um cêntimos). -----------------------------  
– Recalcular a fatura número trinta e oito mil duzentos e 
sessenta e nove, referente ao mês de julho do corrente ano, 
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 quatrocentos e 
catorze euros e noventa e oito cêntimos, correspondente a 
água (trezentos e sessenta e sete euros e cinquenta e seis 
cêntimos), resíduos sólidos variável (vinte e cinco euros e 
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trinta e sete cêntimos) e IVA (vinte e dois euros e cinco 
cêntimos). --------------------------------------  
– Relativamente à fatura correspondente ao consumo do mês 
de agosto, uma vez que ainda se encontra por liquidar, a 
mesma deverá ser corrigida em conformidade com o previsto 
no número cinco, do artigo sessenta e quatro, da Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur. --------------  
PONTO DOIS – VITOR AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA: – Foi 
apresentada a exposição em que Vitor Augusto de Sousa 
Pereira vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água 
referente ao mês de agosto, pela tarifa média e fixa de 
oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos 
sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 
imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas 
e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter verificado uma 
rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 
sita em Urbanização do Vale da Telha – Lote treze – Sector 
C – Aljezur. ------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e setenta 
e cinco barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de seis de setembro de dois mil e doze, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da 
requerente e recalcular a referida fatura em conformidade com 
o previsto no número cinco, do artigo sessenta e quatro, da 
Tabela de Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur. ------  
 

V – Obras Particulares  
 

PONTO UM – PERCIVAL CHARLES CLEMENTS – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE – PRÉDIO SITO EM AMEIXEIRA 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de sete de agosto 
do corrente ano, foi apresentado o requerimento em que 
Percival Charles Clements, residente em Ameixeira, vem 
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requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer 
da Câmara Municipal sobre o destaque de uma parcela de 
terreno, de um prédio misto com a área total de sessenta e 
nove mil novecentos e quarenta metros quadrados, situado em 
Ameixeira, inscrito na matriz predial rustica sob o artigo oitenta 
e sete, da Seção AH, da freguesia e Município de Aljezur e 
a parte urbana sob os artigos nove mil quinhentos e cinquenta 
e oito e nove mil trezentos e setenta e sete, com as áreas 
cobertas de cento e sete vírgula dez metros quadrados e 
descobertas de quinhentos e quarenta e dois vírgula noventa 
metros quadrados e noventa e sete vírgula oitenta metros 
quadrados. --------------------------------------  
a) – A parcela a destacar (B): – Prédio misto com a área 
total de dezoito mil trezentos e sessenta metros quadrados, 
composto por cultura arvense e um prédio de r/c, destinado 
a habitação, com a área coberta de cento e sessenta e seis 
vírgula noventa metros quadrados e descoberta de noventa e 
sete vírgula oitenta metros quadrados, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo nove mil trezentos e setenta e sete. ---  
b) – A parcela restante (A): – Prédio misto com a área 
total de cinquenta e um mil quinhentos e oitenta metros 
quadrados, composto por cultura arvense e um prédio de r/c, 
destinado a habitação, com a área coberta de cento e sete 
vírgula dez metros quadrados e descoberta de quinhentos e 
quarenta e dois vírgula noventa metros quadrados, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo nove mil quinhentos e 
cinquenta e oito. ---------------------------------  
c) – Será constituída servidão de passagem a pé (três por 
noventa e quatro metros), num total de duzentos e oitenta e 
dois metros quadrados, junto à extrema a norte da parcela a 
destacar, a favor do prédio que constitui a parcela restante. -  
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Face ao teor constante na informação número cento e vinte e 
três barra dois mil e doze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares e, na qual se conclui que 
a pretensão está conforme as alíneas a) e b), do ponto 
cinco, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, com a 
atual redação dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de março, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em 
reunião sete de agosto do corrente ano e deferir a pretensão 
do requerente. -----------------------------------  
PONTO DOIS – MARIA JOSÉ PINCARILHO CAMACHO BATISTA DA 
COSTA FREIRE – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – MESA 
DINIS – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de cinco 
de junho do corrente ano, foi apresentado o requerimento em 
que Maria José Pincarilho Camacho Batista da Costa Freire, 
na qualidade de Cabeça de Casal na Herança Indivisa de 
Hélder Pincarilho Camacho Batista, proprietário de um prédio 
rústico sito em Mesa Diniz, freguesia e Município de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo duzentos e 
oitenta e um, da Secção AR, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil quatrocentos 
e noventa e dois, vem, nos termos do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações vigentes, solicitar 
informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a 
construção de uma moradia unifamiliar, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número duzentos e cinquenta barra 
dois mil e doze – SB, da Divisão de Gestão Urbanística e 
de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão da requerente. -------------------  
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Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DO VALE DA TELHA: – Foi apresentada a carta 
datada de seis de setembro do corrente ano, solicitando o 
apoio desta Autarquia, destinado a fazer face a despesas 
inerentes à organização da quinta Prova do Campeonato 
Nacional de Barcos Rádio Controlados, que terá lugar no 
próximo dia quinze do corrente mês de setembro. ---------   
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, atribuir um subsídio no 
montante de cem euros. ----------------------------   
PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE – PEDIDO DE REVISÃO:-----------------------  
– Foi apresentada a exposição de Fátima Cristina Lourenço 
Duarte, na qualidade de encarregada de educação dos alunos 
Afonso Duarte Oliveira e Eliana Duarte Custódio, solicitando a 
reanálise do seu processo no âmbito da Ação Social Escolar 
– Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------   
Face ao teor da Informação número trinta e três barra dois 
mil e doze – DEASCD, datada de trinta de agosto, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar os alunos 
Afonso Duarte Oliveira e Eliana Duarte Custódio, no escalão 
A. --------------------------------------------  
PONTO TRÊS – COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ALJEZUR, PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM 
REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 
DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO, PARA O ANO 
LECTIVO DE DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E TREZE: – A 
Câmara tomou conhecimento do teor da Informação número 
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trinta e seis barra dois mil e doze – DEASCD, datada de 
quatro de setembro, da Divisão de Educação, Ação Social, 
Cultura e Desporto e, tendo em atenção que cabe à Câmara 
Municipal subsidiar as refeições fornecidas aos alunos do 
Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico do Primeiro Ciclo, 
com base na Lei número cento e cinquenta e nove barra 
noventa e nove, datada de catorze de setembro, no Despacho 
número dezoito mil novecentos e oitenta e sete barra dois mil 
e nove, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Educação, de dezassete de Agosto e na Lei número oito 
barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para o Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Aljezur, por cada refeição fornecida, 
aos alunos do Ensino Pré-Escolar e do Ensino Básico do 
Primeiro Ciclo, pelo refeitório da EBI/JI de Aljezur (com 
efeitos ao inicio do ano letivo de dois mil e doze – dois mil 
e treze), as seguintes importâncias: -------------------  
– Alunos com Escalão A – um euro e sessenta e oito 
cêntimos; ---------------------------------------  
– Alunos com Escalão B – noventa e cinco cêntimos; -----  
– Alunos sem Escalão – vinte e dois cêntimos. ----------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o presente 
assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------  
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. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze 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, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


