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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: ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– JOÃO CAVACO E ALEXANDRA BRANDÃO – Alterações em 
habitação – Urbanização Sagrimo, número vinte e seis – 
Bordeira – vinte e seis de dezembro de dois mil e doze ----  
– MARCO MARIA FRANCESCO BOTTAZZI – Alterações em 
habitação – Rua do Outão – Odeceixe – vinte e sete de 
dezembro de dois mil e doze ------------------------  
– JOÃO PAULO DOS SANTOS LOURENÇO – Construção de 
habitação – Cerca da Alcaria 
Bordeira – vinte e um de janeiro de dois mil e treze ------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e dois de janeiro 
de dois mil e treze. -------------------------------  



REUNIÃO DE 05.02.13 

Pág.  2 

PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número quatro barra dois mil e tres, publicada no D.R. 
número nove, Série I, de catorze de janeiro, da Assembleia 
da República, sobre crimes da responsabilidade de titulares de 
cargos políticos ou de altos cargos públicos. -------------  
ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA número três 
barra dois mil e treze, publicado no número dez, Série I, de 
quinze de janeiros, do Supremo Tribunal de Justiça, sobre o 
regime de prestações sociais em caso de óbito de um dos 
elementos da união de facto beneficiário de sistema de 
Segurança Social, é aplicável também às situações em que o 
óbito do beneficiário ocorreu antes da entrada em vigor do 
novo regime. ------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número três barra 
dois mil e treze, publicada no D.R. número onze, Série I, de 
dezasseis de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros, 
que cria a Equipa para os Assuntos da Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica. ---------------------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número três barra dois mil e 
treze, publicada no D.R. número treze, Série I, de dezoito de 
janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros – Secretaria-
Geral, que define o regime jurídico aplicável aos bombeiros 
portugueses no território continental. --------------------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número quatro barra dois mil 
e treze, publicada no D.R. número treze, Série I, de dezoito 
de janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros – 
Secretaria-Geral, que define o regime jurídico aplicável à 
constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos 
de bombeiros, no território continental. ------------------  
LEI número cinco barra dois mil e treze, publicada no D.R. 
número quinze, de vinte e dois de janeiro, da Assembleia da 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.9&iddip=20130064
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.9&iddip=20130064
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.10&iddip=20130069
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.10&iddip=20130069
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.10&iddip=20130069
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.11&iddip=20130072
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.11&iddip=20130072
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.11&iddip=20130072
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130094
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130094
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130094
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130095
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130095
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.13&iddip=20130095
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130125
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130125
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República, que simplifica o acesso à atividade transitária e ao 
transporte em táxi, através da eliminação dos requisitos de 
idoneidade e de capacidade técnica ou profissional dos 
responsáveis das empresas, e ao transporte coletivo de 
crianças, através da eliminação dos requisitos de capacidade 
técnica ou profissional dos responsáveis das empresas. ------  
LEI número seis barra dois mil e treze, publicada no D.R. 
número quinze, Série I, de vinte e dois de janeiro, da 
Assembleia da República, que aprova os regimes jurídicos de 
acesso e exercício da profissão de motorista de táxi e de 
certificação das respetivas entidades formadoras. -----------  
LEI número sete barra dois mil e treze, publicada no D.R. 
número quinze, Série I, de vinte e dois de janeiro, da 
Assembleia da República, que aprova o regime de acesso e 
exercício das atividades de realização de auditorias energéticas, 
de elaboração de planos de racionalização dos consumos de 
energia e de controlo da sua execução e progresso, 
nomeadamente mediante a emissão de relatórios de execução 
e progresso, no âmbito do Sistema de Gestão dos Consumos 
Intensivos de Energia (SGCIE) e no âmbito de aplicação do 
regulamento da gestão do consumo de energia para o setor 
dos transportes. ----------------------------------  
LEI número dez barra dois mil e treze, publicada no D.R. 
número dezanove, Série I, de vinte e oito de janeiro, da 
Assembleia da República, referente ao sentido de se atribuir 
maior eficácia à proteção do consumidor. ----------------  
LEI número onze-A barra dois mil e treze, publicada no D.R. 
número dezanove, Suplemento, Série I, de vinte e oito de 
janeiro, da Assembleia da República, acerca da reorganização 
administrativa do território das freguesias. ----------------  
PORTARIA número trinta e três barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número vinte, Série I, de vinte e nove de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130126
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130126
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130126
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130127
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130127
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.15&iddip=20130127
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19&iddip=20130186
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19&iddip=20130186
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19&iddip=20130186
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19S01&iddip=20130210
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19S01&iddip=20130210
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.19S01&iddip=20130210
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.20&iddip=20130204
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.20&iddip=20130204
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janeiro, do Ministério da Economia e do Emprego, que cria o 
programa de qualificação e inserção profissional nas áreas da 
conservação e manutenção do património. ---------------  
PORTARIA número trinta e oito barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número vinte e um, Série I, de trinta de 
janeiro, do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, 
que estabelece as condições de instalação e funcionamento do 
serviço de apoio domiciliário. -------------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número oito 
barra dois mil e treze, publicada no D.R. número vinte e 
dois, Série I, de trinta e um de janeiro, da Assembleia da 
República, que recomenda a aplicação do sistema tarifário de 
resíduos baseado no instrumento económico pay as you throw 
(PAYT), tal como sugestão da Comissão Europeia no recente 
estudo sobre prevenção e reciclagem de resíduos. ---------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia quatro 
de fevereiro de dois mil e treze, 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: ---  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: – Foi 
apresentado o ofício datado de dezoito de janeiro do corrente 
ano, enviando cópia da sentença/acórdão relativa ao Processo 
número setecentos e trinta e oito barra doze ponto zero 
BELLE-A. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AUGUSTO LIMA: – Foi apresentado o e-mail datado de 
dezanove de janeiro do corrente ano, enviando proposta para 
celebração de protocolos, no âmbito do projeto “Mesa 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.21&iddip=20130220
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.21&iddip=20130220
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.21&iddip=20130220
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.22&iddip=20130227
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.22&iddip=20130227
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.22&iddip=20130227
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Gastronómica”, desenvolvido pela Universidade de Ciências 
Gastronómicas de Polenzo. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível celebrar os protocolos propostos. --------------  
SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e um de janeiro do corrente ano, 
procedendo ao agradecimento da Conferência da Nossa 
Senhora De Alva, pelo subsídio atribuído no âmbito do apoia 
às famílias mais carenciadas do Municipio de Aljezur. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia sete de janeiro 
do corrente ano.----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dezassete de janeiro do 
corrente ano, enviando relatório dos HELIS V um, relativo ao 
mês de dezembro de dois mil e doze. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dezassete de janeiro do 
corrente ano, enviando cópia da ata número um barra dois 
mil e treze, referente à reunião do Conselho Executivo, 
realizada no passado dia sete de janeiro. ---------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA: – 
Foi apresentada a convocatória referente à reunião do 
Conselho de Administração da empresa, a ter lugar no dia 
sete de janeiro do corrente ano, nas instalações da AMAL e 
enviando cópia da ata da reunião realizada no dia dez de 
dezembro de dois mil e doze. -----------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
EDP – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, SA: – Foi apresentada a 
carta número cento e oitenta e sete barra doze barra CA, 
datada de vinte e um de dezembro do corrente ano, enviando 
informação acerca dos serviços prestados pela EDP ao 
Município de Aljezur, durante o ano de dois mil e doze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e dezoito, datado de 
vinte e oito de dezembro de dois mil e doze, dando 
conhecimento da proposta apresentada em reunião do Conselho 
Diretivo no sentido de o valor da quota anual de cada 
Município associado, a partir de dois mil e treze, inclusive, 
passar a ser de cento e vinte mil euros, sendo que as 
transferências deverão ser efetuadas mensalmente, no valor de 
dez mil euros.----- 
Considerando que na reunião da Assembleia Intermunicipal da 
“Terras do Infante”, foi aprovada a referida proposta, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o valor 
aprovado e transferir mensalmente a importância de dez mil 
euros para “Terras do Infante-Associação de Municípios”.---- 
Mais foi ainda deliberado, por unanimidade, efetuar o 
pagamento da segunda prestação da quota referente ao ano 
dois mil e doze no valor de setenta e cinco mil euros.-----  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número seis, datado de onze de 
janeiro do corrente ano, enviando cópia da ata número três 
barra dois mil e doze, relativa à reunião ordinária da 
Assembleia Intermunicipal, realizada no dia dezassete de 
dezembro de dois mil e doze. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número seis, datado de catorze de 
janeiro do corrente ano, enviando cópia da ata número seis 
barra dois mil e doze, relativa à reunião do Conselho Diretivo, 
realizada no dia doze de dezembro de dois mil e doze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número trinta e seis, datado de vinte e dois de janeiro do 
corrente ano, enviando informação acerca da realização de 
iniciativa denominada: “A Batalha Aérea de Aljezur, setenta 
Anos Depois – Recordar por Eles e por Nós”, que terá lugar 
durante o mês de julho do ano em curso. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ISMAT – INSTITUTO SUPERIOR MANUEL TEIXEIRA GOMES: – 
Foi apresentado o e-mail datado de vinte e três de janeiro 
do corrente ano, solicitando informação quanto ao interesse 
desta Autarquia em proceder à celebração de protocolo, no 
âmbito da aceitação de estágios profissionais, por parte de 
alunos daquele Instituto. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, mostrar a sua 
disponibilidade para a celebração do protocolo proposto, 
preferencialmente com alunos com área de residência no 
Município de Aljezur. -------------------------------  
BTT PEDAL`AR LIVRE: – Foi apresentada a carta datada de 
vinte e sete de janeiro do corrente ano, procedendo à 
apresentação do Clube de praticantes de ciclismo, sediado em 
Monte dos Malhadais, em Odeceixe. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o e-mail datado de dezasseis de janeiro do corrente ano, 
procedendo à apresentação dos Corpos Sociais daquela 
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Associação, eleitos para o período de dois mil e doze – dois 
mil e dezasseis. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número treze, datado de sete de janeiro do corrente ano, 
informando da aprovação do Protocolo de Delegação de 
Competências, em reunião da respetiva Assembleia de 
Freguesia, realizada no dia vinte e sete de dezembro de dois 
mil e doze. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
UNIR – ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES MENTAIS, FAMÍLIAS E 
AMIGOS DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
oitocentos e um, datado de dezassete de janeiro do corrente 
ano, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado a fazer 
face a despesas inerentes à aquisição de material de desgaste 
rápido, por parte da Associação. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMÍLIAS NUMEROSAS: – Foi 
apresentada a carta sem data, enviando cópia da Proposta de 
alteração ao IMI, que aquela Associação pretende apresentar 
ao Governo. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que concorda 
com a Proposta de alteração ao IMI. ------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de cinco de fevereiro do corrente ano, solicitando 
a transferência de uma verba no montante de dois mil 
duzentos e setenta e sete euros e noventa cêntimos, 
destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de 
diversas obras naquela freguesia. ----------------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de cinco 
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de fevereiro do corrente ano, referente à execução dos 
referidos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a verba 
solicitada, no montante de dois mil duzentos e setenta e sete 
euros e noventa cêntimos. --------------------------  
PONTO CINCO – DANIEL ALEXANDRE CANDEIAS SILVA: – No 
âmbito do teor constante na informação número trinta e dois 
barra CS, datada de vinte e quatro de janeiro do corrente 
ano, da Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à devolução de importância cobrada 
indevidamente ao aluno Daniel Alexandre Candeias Silva, no 
montante de catorze euros e referente ao carregamento mensal 
do passe escolar da Onda. --------------------------  
PONTO SEIS – TRIBUNAL JUDICIAL DE LAGOS – PROCESSO 
NÚMERO SETENTA E OITO BARRA DOZE PONTO QUATRO 
TALGS – DENIS GERALD PERRY – PROPOSTA: – Pela 
Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
OCUPAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE CAMPISMO MUNICIPAL  
Face à decisão proferida  pelo Tribunal Judicial de Lagos em 
dezanove de outubro de dois mil e doze, relativa ao Processo 
setenta e oito barra doze ponto quatro TALGS e, 
constatando-se que Denis Gerald Perry e Drew Perry se 
mantém no espaço municipal do extinto Parque de Campismo 
de Vale da Telha, proponho que, no âmbito da decisão 
proferida pela Câmara Municipal de Aljezur que deu causa ao 
processo do crime de desobediência, se notifiquem Denis 
Gerald Perry e Drew Perry para que no prazo de noventa 
dias abandonem o local e as instalações que ocupam 
ilegalmente, sob pena de imediata instauração de competente 
ação judicial de despejo.” ---------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO SETE – DORINDA DA CONCEIÇÃO AMADO: – Foi 
apresentada a carta de Dorinda da Conceição Amado, na 
qualidade de concessionária do Quiosque “Já Disse”, 
propriedade desta Autarquia e sito em Rogil, solicitando o não 
pagamento da taxa referente à cave, por não utilização da 
mesma. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
solicitação da concessionária, passando doravante a não cobrar 
a taxa de ocupação correspondente à cave, com a área de 
vinte vírgula vinte e cinco metros quadrados. Da referida 
deliberação deve ser dado conhecimento à Junta de Freguesia 
de Rogil. ---------------------------------------  
PONTO OITO – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, 
CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ----------  
A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e 
oito de Agosto de dois mil e sete, regulamentação para 
atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, 
cultural e recreativo do concelho de Aljezur, esta mesma 
proposta foi submetida à apreciação da Assembleia em sessão 
realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete 
entrou em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. -  
Algumas candidaturas ainda apresentaram algumas lacunas na 
instrução do processo, foram contatadas as associações para 
completarem o processo, pedido que na maioria foi entendido 
e acrescentaram dados importantes para a sua avaliação em 
sede de comissão de avaliação. ----------------------  
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As candidaturas foram avaliadas segundo os critérios para 
apreciação que estão espelhados no artigo sétimo do referido 
regulamento. -------------------------------------  
Importa salientar que a presente proposta se centra 
exclusivamente nas atividades que foram melhor classificadas 
pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao apoio 
financeiro, mas os apoios que o Município de Aljezur irá 
conceder terão também incidências nos apoios técnicos e 
logísticos, como ficará refletido nas fichas de candidatura. ----  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------  
ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DA CARRAPATEIRA” ------------  
– Petanca – Subsidio para apoiar a modalidade de quinhentos 
euros; -----------------------------------------  
– Festas de Verão – Subsídio de oitocentos euros, mais 
apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento; ----------------------------------------  
RECREATIVO FOLCLÓRICO AMADOR DO ROGIL ---------  
– Festival de Folclore (dois mil e treze) – setecentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento; ------------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE -------------------  
Secção de Futebol --------------------------------  
a) Escalão Traquinas – Seis mil euros. A ser pago 
mensalmente pelo período de oito meses, com efeitos a 
Setembro de dois mil e doze. Apoio logístico em deslocações 
para jogos pedido a pedido. -------------------------  
b) Escalão Benjamins B – Seis mil euros. A ser pago 
mensalmente pelo período de oito meses, com efeitos a 
Setembro de dois mil e doze. Apoio logístico em deslocações 
para jogos pedido a pedido. -------------------------  
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c) Escalão petizes – Seis mil euros. A ser pago 
mensalmente pelo período de oito meses, com efeitos a 
Setembro de dois mil e doze. Apoio logístico em deslocações 
para jogos pedido a pedido. -------------------------  
- Secção de Petanca – Subsidio no valor de quinhentos 
euros para apoio à modalidade. ----------------------  
Secção de Motociclismo -----------------------------  
a) Concentração Motard – Subsídio no valor de mil e 
quinhentos euros destinado a apoiar a realização da 
Concentração Motard e apoio logístico a ser solicitado aquando 
da realização do evento. ----------------------------  
b) Portugal de Lés-a-Lés - Subsídio no valor de dois mil e 
quinhentos euros destinado a apoiar a realização do evento 
“Portugal de Lés-a-Lés” e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento. ---------------------  
- Festa de Verão – Subsidio no valor de setecentos e 
cinquenta euros (animação três noites) e apoio logístico a 
ser solicitado aquando da realização do evento. 
TERTULIA – ASSOCIAÇÃO SOCIO CULTURAL DE ALJEZUR -  
- Feira do Livro – Subsidio no valor de dois mil e 
quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
- Feira de Natal – Subsidio no valor de mil e quinhentos 
euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento. --------------------------------------  
– Arraial - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros 
(por noite) e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
– Al-Danças – Danças e músicas do mundo - Subsidio no 
valor de quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento. ---------------------  
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– Conversas sobre cinema - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros. ----------------------------------  
CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE ---------  
– “1º de Maio” - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 
euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento. --------------------------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE ------------------  
- Ténis de Mesa - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
- BTT - Subsidio no valor de mil euros. ---------------  
– Jogos Tradicionais - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros. ----------------------------------  
– Jogos de Salão - Subsidio no valor de cem euros. ------  
- Ginástica - Subsidio no valor de trezentos euros. -------  
- Dança Infantil - Subsidio no valor de setecentos e 
cinquenta euros. ----------------------------------  
– Marchas Passeio - Subsidio no valor de trezentos euros. --  
– Noite de Fados - Subsidio no valor de quinhentos euros e 
apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
– Santos Populares - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros (por noite) e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento. ---------------------  
– Festas de Agosto - Subsidio no valor de duzentos e 
cinquenta euros (por noite) e apoio logístico a ser solicitado 
aquando da realização do evento. ---------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
alerte os Clubes/Associações que aqueles que se propõem a 
comemorar os Santos Populares, deverão programar entre si 
as datas e/ou os Santos que vão comemorar, no sentido de 
não existir sobreposição de datas e festas. Deverão ainda ser 
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informados que, as transferências de verbas só serão feitas 
após a comunicação da realização do evento e respetivo 
relatório de acordo com o regulamento.” ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO NOVE – ATA DE ARREMATAÇÃO PARA CONCESSÃO DO 
DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UM QUIOSQUE SITO NO LARGO 
DA LIBERDADE – ALJEZUR, DESTINADA À ATIVIDADE DE 
RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – HOMOLOGAÇÃO: – A Câmara 
tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar 
a Ata de Arrematação, referente à alienação em hasta pública 
de um Quiosque destinado à atividade de restauração e 
bebidas, sito em Largo da Liberdade, em Aljezur, adjudicando 
assim o mesmo à sociedade Fullpocket, Lda, representada 
pelo Senhor Idalécio de Jesus Anselmo Sequeira, na qualidade 
de sócio gerente, pelo prazo de quinze anos, pela importância 
de quarenta mil euros, devendo a abertura do Quiosque 
efetuar-se no prazo de sessenta dias, a contar da data de 
comunicação da adjudicação. -------------------------  
A taxa devida pela ocupação do quiosque é a fixada no 
Regulamento Geral de Taxas e Licenças do Município. O 
concessionário fica vinculado às demais obrigações previstas no 
programa de procedimentos por que se regeu a presente 
concessão. --------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – GRACINDA BORBA MARREIROS: – Foi apresentada 
a candidatura ao Cartão Social do Município de Aljezur, 
referente à munícipe Gracinda Borba Marreiros, residente em 
Rua do Nascente, número oito, Rogil. ------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
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Divisão de Desenvolvimento Economico e Planeamento parecer 
favorável para atribuição do Cartão Social, a Câmara deliberou 
por unanimidade, atribuir o Cartão Social do Município de 
Aljezur à munícipe Gracinda Borba Marreiros. -------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – SERVIÇO DE APOIO 
DOMICILIÁRIO DA BORDEIRA: – Face ao teor constante na 
informação número quatro barra dois mil e treze – DDEP, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da 
revisão do Protocolo estabelecido com a Santa Casa da 
Misericórdia de Aljezur, no âmbito apoio à valência de Serviço 
de Apoio Domiciliário da Bordeira, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ---  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – MARIA MANUELA ESTANISLAU VIEIRA: – Face ao 
teor constante na informação número três – CS, datada de 
três de janeiro do corrente ano, da Secção de Expediente 
Geral, a Câmara deliberou por unanimidade, proceder à 
devolução da importância de trinta e dois euros e trinta e 
nove cêntimos, indevidamente cobrada à Senhora Maria 
Manuela Estanislau Vieira, referente a baixa de fornecimento 
de água, uma vez que a mesma já tinha sido paga no dia 
três de dezembro do ano transato, através da guia número 
quatro mil seiscentos e treze, quando foi solicitada a referida 
baixa de fornecimento. -----------------------------  
PONTO DOIS – PETER AVENAL NORMAN: – Foi apresentado o 
requerimento de Peter Avenal Norman, Consumidor número 
cento e nove barra dezassete mil novecentos e quarenta, 
solicitando lhe seja cobrado o recibo de água referente ao 
mês de dezembro de dois mil e doze, pela tarifa média e 
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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 canalização interior da moradia sita em 
Urbanização do Vale da Telha, Setor I – Lote cento e 
cinquenta e nove, em Aljezur e de sua propriedade. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e cinco de 
janeiro de dois mil e treze e exarado no requerimento supra 
identificado que a seguir se transcreve: -----------------  
“Proceda-se à emissão da nota de crédito respetiva, tendo 
por base a tarifa prevista no número cinco, do artigo sessenta 
e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 
Tabela de Taxas.” --------------------------------  
PONTO TRÊS – HELGA RATZOW: – Foi apresentado o 
requerimento de Helga Ratzow, Consumidor número cento e 
cinco barra três mil duzentos e cinco, solicitando lhe seja 
cobrado o recibo de água referente ao mês de dezembro de 
dois mil e doze, 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 canalização do deposito de aquecimento de água 
da sua moradia sita em Vale da Nora das Árvores, em 
Aljezur. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e cinco de 
janeiro de dois mil e treze e exarado no requerimento supra 
identificado que a seguir se transcreve: -----------------  



REUNIÃO DE 05.02.13 

Pág.  17 

“Proceda-se à emissão da nota de crédito respetiva, tendo 
por base a tarifa prevista no número cinco, do artigo sessenta 
e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 
Tabela de Taxas.” --------------------------------  
PONTO QUATRO – JOSÉ COELHO MOURÃO: – Foi apresentado o 
requerimento de José Coelho Mourão, Consumidor número 
cento e nove barra dezasseis mil cento e noventa, solicitando 
lhe seja cobrado o recibo de água referente ao mês de 
dezembro de dois mil e doze, 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 canalização interior da moradia sita em 
Urbanização do Vale da Telha, Setor I – Lote cinquenta e 
um, em Aljezur e de sua propriedade. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, datado de trinta e um de 
janeiro de dois mil e treze e exarado no requerimento supra 
identificado que a seguir se transcreve: -----------------  
“Proceda-se à emissão da nota de crédito respetiva, tendo 
por base a tarifa prevista no número cinco, do artigo sessenta 
e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 
Tabela de Taxas.” --------------------------------  
PONTO CINCO – CLARIFICAÇÃO NO ÂMBITO DA APLICAÇÃO DA 
TARIFA PREVISTA NO NÚMERO CINCO, DO ARTIGO SESSENTA 
E QUATRO E NÚMERO CINCO, DO ARTIGO SESSENTA E SEIS 
DA TABELA DE TAXAS DO MUNICÍPIO: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos.. --------------------------------------  
 

V – Cultura  
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PONTO UM – ESPAÇO + – PROPOSTA DE PLANO DE 
EXPOSIÇÕES PARA DOIS MIL E TREZE: – A Câmara tomou 
conhecimento do Plano de Exposições para o ano de dois mil 
e treze, conforme mencionado na informação número dois 
barra dois mil e treze – DDEP barra FO, datada de catorze 
de janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento. --------------------------  
PONTO DOIS – DOAÇÃO DE OBRAS DE ARTE – JOACHIM 
LODERER: – Face ao teor constante na informação número 
seis barra dois mil e treze – DDEP barra FO, datada de 
catorze de janeiro do corrente ano, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aceitar a doação de seis obras de 
arte da autoria do artista Joachim Loderer, sem qualquer 
denominação, atribuindo o valor patrimonial conforme se indica:  
– Três pinturas sobre tela, às quais foi atribuído o valor 
patrimonial de mil euros, cada, conforme formulários de 
doação que ficam arquivados nos respetivos processos. -----  
– Uma pintura sobre tela, à qual foi atribuído o valor 
patrimonial de novecentos euros, conforme formulário de 
doação que fica arquivado no respetivo processo. ----------  
– Uma pintura a óleo sobre tela, à qual foi atribuído o valor 
patrimonial de dois mil euros, conforme formulário de doação 
que fica arquivado no respetivo processo. ---------------  
– Uma pintura – Técnica mista sobre papel, à qual foi 
atribuído o valor patrimonial de oitocentos euros, conforme 
formulário de doação que fica arquivado no respetivo processo.  
PONTO TRÊS – DOAÇÃO DE OBRAS DE ARTE – MANUELA 
CRESPO: – Face ao teor constante na informação número um 
barra dois mil e treze – DDEP barra FO, datada de catorze 
de janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aceitar a doação de uma obra de arte da 
autoria da artista Manuela Crespo, denominada “O 
Borbelefante”, atribuindo o valor patrimonial de duzentos e 
cinquenta euros, à referida pintura, conforme formulário de 
doação que fica arquivado no respetivo processo. ----------  
 

VI – Educação 
 

PONTO UM – FIXAÇÃO DO NÚMERO DE BOLSAS DE ESTUDO 
PARA O ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 
DOZE – DOIS MIL E TREZE: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 
DOZE – DOIS MIL E TREZE ----------------------------  
Foi fixado em trinta, o número máximo de bolsas de estudo a 
atribuir para o ano letivo dois mil e doze – dois mil e treze, 
ao abrigo do número um, do artigo segundo do Regulamento 
para Atribuição de Bolsas de Estudo. ------------------  
Considerando que a atual conjuntura económica e social do 
país vem desde há algum tempo a causar uma diminuição 
acentuada dos rendimentos das famílias; ----------------  
Considerando que com a aprovação do OE dois mil e treze, 
os rendimentos das famílias serão ainda mais diminuídos ao 
longo do ano dois mil e treze, devido ao enorme aumento de 
impostos e aos cortes nos rendimentos do trabalho, apoios 
sociais e outros; ----------------------------------  
Considerando que a fixação do número de bolsas aprovada, 
não tinha em conta os efeitos que o OE dois mil e treze 
viria a ter sobre a vida das famílias; ------------------  
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Considerando ainda que o Município de Aljezur está em 
situação de equilíbrio financeiro e que deve ser feito um 
reforço nas medidas de apoio social e às famílias; --------  
Proponho que seja revista a anterior deliberação e seja fixado 
em trinta e cinco, o número máximo de bolsas de estudo a 
atribuir para o ano letivo de dois mil e doze – dois mil e 
treze.” -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – CORTIÇAS FEITEIRINHA, LDA: – Face ao teor 
constante na informação número dois barra dois mil e treze, 
DDEP – PO, datada de vinte e dois de janeiro, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, confirmar a caducidade da 
atribuição dos Lotes números trinta e um e trinta e quatro – 
Primeiro Fase, da Zona Industrial de Feiteirinha, assim como 
revogar o respetivo contrato de promessa de compra e venda 
celebrado com a empresa Cortiças Feiteirinha, Lda, ficando os 
mesmos disponíveis para futura atribuição. ---------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, restituir nos termos do 
número três, do artigo treze, das Normas da ZIF, pelo Lote 
trinta e um, a importância de mil quinhentos e setenta e oito 
euros e cinquenta cêntimos e, pelo Lote trinta e quatro, a 
importância de dois mil duzentos e trinta e seis euros e 
cinquenta cêntimos. --------------------------------  
Deverá ainda, para os devidos efeitos, ser celebrada a 
respetiva escritura de reversão. -----------------------  
PONTO DOIS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA: 
– Face ao teor constante na informação número três barra 
dois mil e treze, DDEP – PO, datada de vinte e dois de 
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janeiro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar 
a caducidade da atribuição do Lote número quatro/cinco – 
Primeiro Fase, da Zona Industrial de Feiteirinha, assim como 
revogar o respetivo contrato de promessa de compra e venda 
celebrado com a empresa Humberto Pimentel Esteves & 
Filhos, Lda, ficando o mesmo disponível para futura atribuição.  
PONTO TRÊS – CARLOS FERNANDO DA COSTA PINA: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
 

VIII – Mercados Municipais 

 

PONTO UM – MARIA HELENA QUADROS FERREIRA GOMES – 
OCUPAÇÃO DE UM ESPAÇO NO MERCADO MUNICIPAL DE 
ALJEZUR: – Face ao teor constante na Informação número 
oito barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de sete de janeiro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação 
tomada em reunião de catorze de abril de dois mil e nove, 
acerca do presente assunto, assim como fixar em três euros 
e dezanove cêntimos por metro quadrado, o valor a aplicar ao 
espaço sito no Mercado Municipal de Aljezur e cedido à 
Senhora Maria Helena Quadros Ferreira Gomes, conforme 
previsto na Tabela de Taxas do Município, no seu artigo 
quarenta e um, número três. ------------------------  
PONTO DOIS – DORINDA DA CONCEIÇÃO INÁCIO – ESPAÇO 
COMERCIAL SITO NO MERCADO MUNICIPAL DE MARIA 
VINAGRE: – Foi apresentado o requerimento em que Dorinda 
da Conceição Inácio, na qualidade de arrendatária de um 
espaço comercial sito no Mercado Municipal de Maria Vinagre, 
destinado a minimercado, vem solicitar a cedência do referido 
espaço para a sua filha, Maria Manuela da Conceição Amado.  
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Tendo como fundamento o Parecer do Jurista desta Autarquia, 
Dr. Cordeiro da Cunha, datado de trinta de janeiro do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por maioria, com a 
abstenção da Senhora Vereadora Rosa Cigarra, proceder em 
conformidade com a solicitação da requerente e efetuar a 
transferência do contrato para a senhora Maria Manuela da 
Conceição Amado, nas mesmas condições e termos da 
atribuição efetuada a Dorinda da Conceição Inácio. ---------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA VEREADORA ROSA 
CIGARRA: ---------------------------------------  
“A minha abstenção consubstancia-se com o facto da 
requerente ser minha cliente.” ------------------------  
 

IX – Obras Municipais  
 

PONTO UM – PROSPECTIVA – PROJETOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, 
SA – ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PARQUE DE FEIRAS E 
EXPOSIÇÕES – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS: – Face ao teor constante na informação número 
dois barra dois mil e treze, do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder ao cancelamento da caução prestada 
pela empresa Prospectiva – Projetos, Serviços, Estudos, SA, 
referente à empreitada de Elaboração do Projeto do Parque de 
Feiras e Exposições, através de duas garantias bancárias, uma 
no valor de mil quinhentos e setenta e cinco euros, emitida 
pelo Millennium BCP e outra, no valor de sete mil seiscentos 
e vinte e três euros, emitida igualmente pelo Millennium BCP, 
não havendo reforço de garantia em dinheiro. ------------  
PONTO DOIS – HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & 
FILHOS, LDA. – REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 
ELÉTRICAS NA RUA DA PRAIA EM ODECEIXE – PEDIDO DE 
REEMBOLSO DO VALOR RETIDO: – Face ao teor constante na 
informação número três barra dois mil e treze, do Diretor do 
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Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir à empresa HPE – 
Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, a quantia retida de 
quatrocentos e oitenta e sete euros e setenta e sete 
cêntimos, correspondente ao reforço de garantia prestada e 
referente à empreitada de Remodelação das Infraestruturas 
Elétricas na Rua da Praia em Odeceixe. ----------------  
 

X – Obras Particulares  
 

PONTO UM – ENCHIDOS TRADICIONAIS DA FEITEIRINHA, 
UNIPESSOAL, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE 
INDUSTRIAL – LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA – 
LOTE CATORZE – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 
em que Enchidos Tradicionais da Feiteirinha, Unipessoal, Lda, 
na qualidade de proprietária de um prédio urbano, sito em 
Loteamento Industrial da Feiteirinha – Lote catorze – Aljezur, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo setecentos e 
seis, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur e, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
duzentos e trinta e quatro, 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 a 
nova redação dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de março, solicitar informação 
prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a construção de 
um armazém para atividade industrial (Enchidos Tradicionais 
com método artesanal), no local acima identificado. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante da 
informação número trinta e cinco barra dois mil e treze – FR, 
do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ----------  
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PONTO DOIS – WOLFGANG MANFRED WALTER EHREN E 
MONICA MARIA EHREN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM HORTAS DO RIO – 
CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Wolfgang Manfred Walter Ehren e Monica 
Maria Ehren, na qualidade de proprietários de um prédio 
rústico, sito em Hortas do Rio – Carrapateira, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo quarenta e dois, da Secção 
M, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
duzentos e quarenta e cinco, vêm nos termos do artigo 
décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, 
com a nova redação dada pelo Decreto-Lei número vinte e 
seis barra dois mil e dez, de trinta de março, solicitar 
informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a 
construção de uma moradia, no local acima identificado. -----  
No âmbito da informação número trinta e um barra dois mil e 
treze – FR, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 
e do parecer desfavorável do PNSACV, constante nos ofícios 
número vinte mil e duzentos e trinta e três barra dois mil e 
doze DGAC-Sul e número ofícios número vinte e dois mil e 
trezentos e oitenta e três barra dois mil e doze DGAC-Sul, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 
indeferir a pretensão dos requerentes. ------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
PONTO TRÊS – PERCIVAL CHARLES CLEMENTS – PEDIDO DE 
CORREÇÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – PRÉDIO SITO EM 
AMEIXEIRA – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de 
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onze de setembro de dois mil e doze, foi apresentado o 
requerimento em que Percival Charles Clements, residente em 
Ameixeira, vem requerer a correção da certidão emitida em 
vinte e um de setembro de dois mil e doze onde consta 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 cento e sessenta e seis virgula noventa 
metros quadrados e descobertas de quinhentos e quarenta e 
dois vírgula noventa metros quadrados e noventa e sete 
vírgula oitenta metros quadrados, respetivamente. ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, no âmbito do teor constante na informação número 
trinta e nove barra dois mil e treze – FR, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, nomeadamente no seu ponto 
quatro, que a seguir se transcreve: --------------------  
“Quatro) Ao exposto, verifica-se que a operação de destaque 
cumpre os critérios previstos nas alíneas a) e b), do ponto 
cinco, do artigo sexto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
dezembro, na atual redação, passando-se a descrever: -----  
a) – A parcela a destacar (B): – Prédio urbano 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 dezoito mil cento e noventa e três  vírgula dez metros 
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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.” -  
Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação 
tomada em reunião onze de setembro de dois mil e doze, 
acerca do presente assunto. -------------------------  
PONTO QUATRO – DSTELECOM ALENTEJO E ALGARVE, SA. – 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INSTALAÇÃO, GESTÃO, EXPLORAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS 
DE ALTA VELOCIDADE NAS ZONAS DO ALENTEJO E ALGARVE 
– CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 
de DSTelecom Alentejo e Algarve, SA, na qualidade de 
Gestora de Projeto, com poderes para o ato, solicitando 
informação prévia para ocupação de um espaço,  com trinta e 
dois metros quadrados, com vista à instalação de um Centro 
de Transmissão (POP) integrado na rede de 
telecomunicações de nova geração a ser implementado, o qual 
se localiza na área destinada a “espaço verde de utilização 
coletiva” do Loteamento Municipal da Cruz, em Aljezur. -----  
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No âmbito da comunicação prévia em assunto, tendo presente 
a informação número cento e sessenta e seis barra doze – 
FA, a Câmara deliberou, por unanimidade, conforme se indica:  
Um – Aprovar a minuta de Protocolo a estabelecer com a 
DSTelecom Alentejo e Algarve, SA, para instalação de um 
POP; ------------------------------------------  
Dois – Aceitar a comunicação prévia correspondente à 
informação acima mencionada, com as condicionantes nela 
referidas; ---------------------------------------  
Três – Aceitar a comunicação prévia, no âmbito da informação 
número vinte e nove barra treze – FA, correspondente à 
instalação da primeira fase da rede de telecomunicações 
proposta. ---------------------------------------  
 

XI – Recursos Humanos  
 

PONTO UM – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS:  -------------  
PONTO UM PONTO UM – PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS 
PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR 
TEMPO INDETERMINADO: – Pelo Senhor Presidente foram os 
restantes membros do executivo informados de que os 
procedimentos concursais comuns, para constituição de Relação 
Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para 
preenchimento de sete postos na carreira e categoria de 
Assistente Operacional, abertos por aviso publicado na II Série, 
do Diário da Republica número duzentos e vinte e nove barra 
dois mil e doze, de vinte e sete de novembro, foram 
cessados por inexistência de candidatos admitidos. ---------  
PONTO UM PONTO DOIS – PROPOSTA PARA ABERTURA DE 
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO COM 
SETE ASSISTENTES OPERACIONAIS: – Pelo Senhor Presidente 
da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
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“PROPOSTA -------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO COM SETE 
ASSISTENTES OPERACIONAIS ---------------------------  
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 económica/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 operacionais e ao equilíbrio dos serviços, 
conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, 
constatamos ser necessário recrutar mais trabalhadores, com 
recurso à constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, aliás já previsto aquando da 
planificação do corrente ano; -------------------------  
Não obstante o rigor com que temos pautado a nossa gestão 
e por força da cessação de dezasseis contratos de trabalho a 
termo certo no corrente ano, com incidência logo no seu 
início; ------------------------------------------  
E porque os recursos humanos do município não estão 
sobredimensionados, a saída desses efetivos colocam em 
causa o regular funcionamento de algumas funções do 
Município, como sejam, a limpeza urbana, o assegurar o 
regular funcionamento dos transportes escolares e da 
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segurança dos alunos do pré-escolar, funcionamento das 
piscinas municipais. --------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
– O município tem sabido gerir com eficiência e eficácia os 
seus recursos financeiros, como atesta ser dos poucos 
municípios do país sem pagamentos em atraso; -----------  
– Não ser possível na estrutura orgânica interna recorrer à 
modalidade de mobilidade interna a fim de suprir as 
necessidades supra referidas, pela cessação dos contratos de 
trabalho a termo certo de dezasseis trabalhadores; ---------  
– Estão consagrados no Mapa de Pessoal os postos de 
trabalho abaixo indicados, devidamente dotados financeiramente 
no orçamento municipal; ----------------------------  
– Foi cumprida a redução de trabalhadores previstos na alínea 
c), número um, do artigo quarenta e oito, da Lei do 
Orçamento Geral do Estado para dois mil e doze; 
- Está assegurada a redução de trabalhadores previstos nos 
artigos cinquenta e nove e sessenta e cinco da Lei número 
sessenta e seis traço B barra dois mil e doze, de trinta e 
um de dezembro, pela caducidade de dezasseis contratos de 
trabalho a termo resolutivo certo;---------------------- 
– As mais obrigações do Município inerentes à matéria têm 
sido cumpridas; ----------------------------------  
– Os procedimentos concursais abertos para as categorias 
abaixo indicadas por aviso publicado na II Série do Diário da 
Republica número duzentos e vinte e nove, de vinte e sete 
de novembro de dois mil e doze, destinados a pessoal em 
situação de mobilidade especial e em caso de impossibilidade 
de prover os referidos postos de trabalho com recurso a essa 
modalidade, recorrer então, ao competente procedimento 
concursal, dirigido a trabalhadores com relação jurídica de 
emprego publico por tempo indeterminado, previamente 
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estabelecida, foram cessados por inexistência de candidatos 
admitidos. ---------------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
a) No uso da competência da Câmara Municipal, ao abrigo 
do número um, do artigo quatro, conjugado com o número 
um, do artigo nove, do Decreto-Lei número duzentos e nove 
barra dois mil e nove, de três de setembro, seja autorizada a 
abertura dos procedimentos concursais, com vista a prover os 
postos de trabalho para as categorias abaixo indicadas e 
respetivas funções/atividade, na modalidade de relação jurídica 
de emprego público, por tempo indeterminado, destinados a 
candidatos sem relação jurídica de emprego publico por tempo 
indeterminado; 
b) De acordo com o número dois, do artigo sessenta e seis, 
da Lei número sessenta e seis-B barra dois mil e doze, de 
trinta e um de dezembro, o presente assunto seja submetido 
à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------  
Carreira/categoria – Assistente Operacional ---------------  
Número de Lugares – um ---------------------------  
Atividade/Funções – Conduzir viaturas ligeiras ou pesadas, 
manobrando todos os sistemas hidráulicos ou mecânicos 
complementares das mesmas; ------------------------  
– Assegurar o transporte de alunos de e para os 
estabelecimentos escolares, de outros passageiros quando 
autorizado superiormente, assegurando o cumprimento das 
normas legais em vigor; ----------------------------  
– Efetuar quando necessário operações de carga e descarga; -  
– Efetuar todos os registos relacionados com as viaturas e 
superiormente determinado; --------------------------  
– Executar tarefas de apoio elementares e responsável pela 
manutenção das viaturas adstritas. ---------------------  
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Unidade Orgânica – Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento -------------------------------------  
Habilitações Literárias – Escolaridade obrigatória e carta de 
condução de automóveis pesados de passageiros. ----------  
Carreira/categoria – Assistente Operacional ---------------  
Número de Lugares – um ---------------------------  
Atividade/Funções – Colaborar com os docentes no 
acompanhamento dos alunos entre e durante as atividades 
letivas; -----------------------------------------  
– Limpar e arrumar as instalações da escola à sua 
responsabilidade, zelando pela sua conservação; -----------  
– Controlar o acesso de pessoas estranhas às instalações dos 
respetivos estabelecimentos; --------------------------  
– Zelar pela segurança das crianças durante os transportes 
escolares; ---------------------------------------  
– Assegurar outras atividades elementares de apoio. --------  
Unidade Orgânica – Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento -------------------------------------  
Habilitações Literárias – Escolaridade obrigatória -----------  
Carreira/categoria – Assistente Operacional ---------------  
Número de Lugares – um ---------------------------  
Atividade/Funções – Executa funções administrativas de carater 
geral relacionadas com a divisão. ---------------------  
Unidade Orgânica – Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento -------------------------------------  
Habilitações Literárias – Escolaridade obrigatória -----------  
Carreira/categoria – Assistente Operacional ---------------  
Número de Lugares – três --------------------------  
Atividade/Funções – Executa funções de caráter manual 
relacionadas com remoção de lixos e equiparados, de limpeza 
de ruas, sargetas, extirpação de ervas e outras similares; ---  
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– Executa outras tarefas de apoio elementares de caráter 
manual indispensáveis ao funcionamento dos serviços. -------  
Unidade Orgânica – Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo --------------------------------------  
Habilitações Literárias – Escolaridade obrigatória -----------  
Carreira/categoria – Assistente Operacional ---------------  
Número de Lugares – um ---------------------------  
Atividade/Funções – Controlar os dispositivos de abastecimento 
e desinfeção da água, incluindo a canalização e acessórios, 
assim como as demais instalações da piscina municipal, 
assegurando o seu perfeito funcionamento e o cumprimento 
das regras de segurança e higiene;--------------------  
– Efetuar os registos diários necessários e obrigatórios; Aspirar 
o fundo das piscinas e limpar a superfície da água e todos 
os detritos sempre que for solicitado e colaborar na limpeza 
do recinto; --------------------------------------  
– Providenciar para que, em tempo oportuno, se faça o 
reabastecimento dos produtos indispensáveis ao funcionamento 
dos sistemas referidos no número anterior; Executar outras 
atividades de apoio geral. ---------------------------  
Unidade Orgânica – Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento -------------------------------------  
Habilitações Literárias – Escolaridade obrigatória.” ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e remeter o assunto para aprovação da Assembleia 
Municipal. ---------------------------------------  
PONTO UM PONTO TRÊS – ABERTURA DE PROCESSO CONCURSAL 
PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR 
TEMPO INDETERMINADO – CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR: – 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – ENGENHEIRO CIVIL ---  
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 económica/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 operacionais e ao equilíbrio dos serviços, 
conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, 
constatamos ser necessário recrutar mais trabalhadores, com 
recurso à constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado, aliás já previsto aquando da 
planificação do corrente ano; -------------------------  
Não obstante o rigor com que temos pautado a nossa gestão 
e por força da cessação de dezasseis contratos de trabalho a 
termo certo no presente ano; ------------------------  
E porque os recursos humanos do município não estão 
sobredimensionados, a saída desses efetivos colocam em 
causa o regular funcionamento de algumas funções do 
Município, nomeadamente a área de engenharia civil. -------  
Considerando que o município tem sabido gerir com eficiência 
e eficácia os seus recursos financeiros, como atesta ser dos 
poucos municipais do país sem pagamentos em atraso; -----  
Considerando não ser possível na estrutura orgânica interna 
recorrer à modalidade de mobilidade interna a fim de suprir as 
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necessidades supra referidas, pela cessação dos contratos de 
trabalho a termo certo. -----------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
a) Está consagrado no Mapa de Pessoal o posto de trabalho 
abaixo indicado, devidamente dotado financeiramente no 
orçamento municipal; -------------------------------  
b) Foi cumprida a redução de trabalhadores prevista na alínea 
c), número um, do artigo quarenta e oito, da Lei do 
Orçamento Geral do Estado para dois mil e doze; 
c) Está assegurada a redução de trabalhadores previstos nos 
artigos cinquenta e nove e sessenta e cinco da Lei número 
sessenta e seis traço B barra dois mil e doze, de trinta e 
um de dezembro, pela caducidade de dezasseis contratos de 
trabalho a termo resolutivo certo;---------------------- 
d) As mais obrigações do Município inerentes à matéria têm 
sido cumpridas; ----------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
Um – No uso da competência da Câmara Municipal, ao 
abrigo do número um, do artigo quatro, conjugado com o 
número um, do artigo nove, do Decreto-Lei número duzentos 
e nove barra dois mil e nove, de três de setembro, seja 
autorizada a abertura do procedimento concursal, com vista a 
prover o posto de trabalho para a categoria abaixo indicada e 
respetivas função/atividades na modalidade de relação jurídica 
de emprego público, por tempo indeterminado; ------------  
Dois – Nos termos da lei, deve-se recorrer no primeiro 
momento, a procedimento prévio de recrutamento de pessoal 
em situação de mobilidade especial e em caso de 
impossibilidade de prover o referido posto de trabalho com 
recurso a essa modalidade, recorrer então, ao competente 
procedimento concursal, dirigido a trabalhadores com relação 
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jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, 
previamente estabelecida. ----------------------------  
Carreira/categoria – Técnico Superior -------------------  
Número de Lugares – um ---------------------------  
Atividade/Funções – Preparar os processos de adjudicação de 
empreitadas compreendendo o estudo das normas da 
especialidade, à elaboração do programa de concurso, caderno 
de encargos e fases subsequentes, nos termos da lei em 
vigor; ------------------------------------------  
– Assegurar as funções relativas à planificação, execução, 
controlo de custos, autos de vistoria e medição de trabalhos, 
contas finais e autos de receção provisória e definitiva das 
obras municipais; ---------------------------------  
– Acompanhar a execução das obras municipais; ----------  
– Efetuar a gestão da rede viária municipal, organizando e 
mantendo atualizados os respetivos cadastros; -------------  
– Executar outras atividades de apoio geral ou especializado 
do departamento. ---------------------------------  
Unidade Orgânica – Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo --------------------------------------  
Habilitações Literárias – Licenciatura em engenharia Civil.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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 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. -------------  
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