
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 11/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  14 de maio de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.40 horas  
Aprovada em:  28 de maio de 2013 
 

   
 
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: -------------  
– ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR -  
– HASTA PÚBLICA PARA UMA BANCA PARA VENDA DE FRUTAS E 
LEGUMES MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR ----------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
SETE DE MAIO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de sete de maio de dois mil e treze. -----  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
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PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia treze 
de maio 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: ---  
ACTA – A COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a carta datada de dois de maio do corrente ano, 
informando acerca da impossibilidade de cumprimento das 
atividades daquela companhia protocoladas com o Município de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia seis de maio. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA: – Foi apresentado o 
ofício número quatro mil quinhentos e doze, datado de vinte e 
nove de abril do corrente ano, enviando informação acerca da 
Audiência prévia – Projeto de decisão relativo à classificação 
como monumento nacional do Rîbat da Arrifana. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
UALG – UNIVERSIDADE DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte de março do corrente ano, solicitando 
informação acerca do interesse desta Autarquia em proporcionar 
a possibilidade de um aluno daquela Faculdade vir a 
desenvolver o seu projeto na Câmara Municipal de Aljezur, no 
âmbito da unidade curricular de Projeto em Engenharia do 
Ambiente, do Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente.  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que se 
encontra disponível para acolher um estágio curricular do 
Mestrado Integrado em Engenharia do Ambiente. ----------  
PONTO CINCO – RATIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DA UNIDADE ORGÂNICA – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE 
RECURSOS HUMANOS E DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS 
E URBANISMO: – Na ausência legal de um modelo de 
avaliação para os serviços da administração autárquica e tendo 
em vista a operacionalização da avaliação do desempenho das 
unidades orgânicas dependentes diretamente do Presidente da 
Câmara, foi utilizado, tendo por base o modelo QUAR, com 
as adaptações que julgamos se adequar à situação autárquica, 
um modelo próprio. --------------------------------  
A avaliação de desempenho das unidades orgânicas é 
efetuada nos termos do artigo onze, número um, do Decreto 
Regulamentar número dezoito barra dois mil e nove, de quatro 
de setembro: ------------------------------------  
Desempenho bom, atingiu todos os objetivos, superando 
alguns; -----------------------------------------  
Desempenho satisfatório, atingiu todos os objetivos ou os mais 
relevantes; --------------------------------------  
Desempenho insuficiente, não atingiu os objetivos mais 
relevantes. --------------------------------------  
Tendo, face aos objetivos atribuídos para dois mil e doze, à 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo e, àquilo que foi o 
cumprimento dos mesmos, o Senhor Presidente atribuído a 
avaliação de Bom e de Satisfatório, respetivamente, às 
referidas unidades orgânicas. -------------------------  
No uso da competência atribuída pelo número três, do artigo 
doze, do Decreto Regulamentar número dezoito barra dois mil 
e nove, de quatro de setembro, Câmara Municipal deliberou, 



REUNIÃO DE 14.05.13 

Pág.  4 

por unanimidade, ratificar as avaliações atribuídas pelo Senhor 
Presidente da Câmara. -----------------------------  
PONTO SEIS – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 
DESEMPENHO DA UNIDADE ORGÂNICA, DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS, NOS TERMOS 
DO ARTIGO DÉCIMO DO DECRETO REGULAMENTAR NÚMERO 
DEZOITO BARRA DOIS MIL E NOVE DE QUATRO DE 
SETEMBRO: – Conforme estabelecido no artigo dez, do 
Decreto Regulamentar número dezoito barra dois mil e nove, 
de quatro de setembro, foi apresentado ao Senhor Presidente 
da Câmara o Relatório do Desempenho da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, da responsabilidade do 
respetivo Chefe de Divisão, onde são evidenciados os 
resultados alcançados. ------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do referido Relatório. -------  
PONTO SETE – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SÍNTESE SOBRE 
A APLICAÇÃO NO ANO DOIS MIL E DOZE DO SIADAP UM, 
DOIS E TRÊS: – Para os efeitos previstos no artigo vinte e 
cinco, do Decreto Regulamentar número dezoito barra dois mil 
e nove, de quatro de setembro, foi elaborado pelo Chefe da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos Relatório sobre 
o resultado global da aplicação do SIADAP no Município de 
Aljezur, do qual a Câmara tomou conhecimento. ----------  
PONTO OITO – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: 
– A Câmara tomou conhecimento dos processos abaixo 
identificados: -------------------------------------  
– Cento e oitenta e três barra treze ponto zero BELLE – 
António Manuel Soares Caldas ------------------------  
– Duzentos e noventa e oito barra treze ponto quatro BELLE 
– Joaquim Oliveira da Silva -------------------------  
– Trezentos e vinte e sete barra treze ponto um BELLE – 
Barclays Bank Plc. --------------------------------  
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PONTO NOVE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – PROTOCOLO DE ADESÃO À “REDE 
INTERMUNICIPAL DE APOIO AO CONSUMIDOR E RESOLUÇÃO 
DE CONFLITOS DE CONSUMO”: – No âmbito do teor 
constante na informação número trinta e seis barra dois mil e 
treze – DDEP, datada de três de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aderir à “Rede Intermunicipal de 
Apoio ao Consumidor e Resolução de Conflitos de Consumo” 
e subscrever a minuta do protocolo, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados ficam apensos à presente ata. ----  
PONTO DEZ – FULLPOCKET, LDA. – QUIOSQUE MUNICIPAL SITO 
NO LARGO DA LIBERDADE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – ENCONTRO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DAS 
COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM 
RISCO – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ENCONTRO NACIONAL PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DAS 
COMISSÕES DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS NO ANO DE 
DOIS MIL E DOZE ----------------------------------  
A Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco realiza anualmente um encontro nacional para 
apresentação da avaliação da atividade das comissões. ------  
De acordo com a informação já distribuída a todas as 
CPCJ`s, o Encontro Nacional de dois mil e treze realiza-se 
nos dias trinta e trinta e um de maio, em Ourém. --------  
Considerando que o Encontro Nacional é um momento que 
conjuga, ao longo dos dois dias de duração, a reflexão e a 
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formação no âmbito do Sistema de Promoção e Proteção dos 
Direitos, para os quais devem ser envolvidos o maior número 
possível de técnicos das entidades, proponho que o Município 
de Aljezur apoie a participação de três membros da CPCJ de 
Aljezur, custeando a sua deslocação e estadia de modo a 
proporcionar a participação no Encontro Nacional.” ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA 
– PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D`ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando 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 
abril de dois mil e treze, em anexo; ------------------  
Que seja transferida para a Conferência da Nossa Senhora 
d`Alva a verba de seiscentos e oitenta e nove euros e cinco 
cêntimos, relativa ao mês em causa, para os apoios previstos 
em protocolo.” -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Associativismo 
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PONTO UM – CANDIDATURA DOS SERVIÇOS SOCIAIS DAS 
AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR AO REGULAMENTO 
DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi novamente apresentado o ofício número cinco, 
datado de dezoito de abril do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um subsídio no montante de quinhentos euros, 
bem como o apoio logístico necessário à realização de Arraiais 
dos Santos Populares, a ter lugar nos dias catorze e vinte e 
nove de junho do ano em curso. ---------------------  
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 vinte e quatro de abril, foi entregue uma candidatura a este 
regulamento, pelos Serviços Sociais das Autarquias do 
Município de Aljezur, a comissão de acordo com a alínea c), 
do número um, do artigo dois, conjugado com o número dois, 
do artigo seis, do Regulamento considerou a candidatura e 
propõe a sua admissão, assim como, a atividades a apoiar. -  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE 
ALJEZUR ---------------------------------------  
– ARRAIAIS DOS SANTOS POPULARES – Subsidio no valor de 
duzentos e cinquenta euros (por noite) e apoio logístico a 
ser solicitado aquando da realização do(s) evento(s); -----  
– Passeio de motorizadas de < cinquenta CC – Subsidio no 
valor de mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser 
solicitado aquando da realização do evento; --------------  
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– Passeio de BTT – Subsidio no valor de mil e quinhentos 
euros e apoio logístico a ser solicitado aquando da realização 
do evento. --------------------------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
alerte a Associação 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. ---------------------------------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – CORTIÇAS FEITEIRINHA, LDA. – LOTES NÚMEROS 
TRINTA E UM E TRINTA E QUATRO DA ZIF – ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – ROGIL: – No seguimento da 
deliberação de cinco de fevereiro do corrente ano, foi 
apresentada a exposição da empresa Cortiças Feiteirinha, Lda 
referente à confirmação da caducidade da atribuição dos Lotes 
números trinta e um e trinta e quatro – Primeiro Fase, da 
Zona Industrial de Feiteirinha. ------------------------  
Face ao teor constante na informação número trinta e cinco 
barra dois mil e treze, DDEP – PO, datada de três de maio, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, conforme se indica: -----  
– Solicitar à empresa os documentos necessários para a 
celebração da escritura de reversão; -------------------  
– Restituir à empresa a importância de mil quinhentos e 
setenta e oito euros e cinquenta cêntimos pelo Lote trinta e 
um e, pelo Lote trinta e quatro, a importância de dois mil 
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duzentos e trinta e seis euros e cinquenta cêntimos, aquando 
da celebração da escritura de reversão; -----------------  
– Informar a empresa que o solicitado não tem viabilidade, 
face ao referido nos pontos dois e três, da informação acima 
identificada, poderá esta, caso o entenda, solicitar nova 
atribuição de lote(s), nos termos previstos nas atuais normas 
da ZIF. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO – 
ATUALIZAÇÃO DA RENDA DO FOGO SITO NA RUA DO BAIRRO 
NOVO, NÚMERO UM, EM ALJEZUR: – No âmbito do teor 
constante na informação número seis barra dois mil e treze – 
DDEP/CD, datada de nove de maio, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à arrendatária que, de 
acordo com a Portaria número trezentos e sessenta e oito 
barra dois mil e doze, de seis de novembro e com o artigo 
vinte e cinco, da Lei número seis barra dois mil e seis, 
alterada pela Lei número trinta e um barra dois mil e doze, 
de catorze de agosto, a partir de um de junho de dois mil e 
treze, o valor da renda mensal será de vinte e seis euros e 
oitenta e oito cêntimos. -----------------------------  
 

VII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – ELECTROLAGOS, CRL. – PISCINAS MUNICIPAIS DE 
ALJEZUR – TRATAMENTO (DESINFEÇÃO) DO SISTEMA DE 
RECIRCULAÇÃO DE ÁGUAS – REEMBOLSO DE VALOR RETIDO: 
– Face ao teor constante na informação número sessenta e 
sete barra dois mil e treze, do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva e 
restituir a quantia retida de três mil duzentos e quarenta e 
quatro euros e oitenta cêntimos, correspondente ao reforço de 
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garantia prestada pela empresa Electrolagos, CRL e referente 
à empreitada de Tratamento (desinfeção) do Sistema de 
Recirculação de Águas das Piscinas Municipais de Aljezur. ---  
PONTO DOIS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. 
– CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DE ALJEZUR – 
LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE 
VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor constante na 
informação número setenta e um barra dois mil e treze, do 
Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do decreto-lei 
número cento e noventa barra dois mil e doze, de vinte e 
dois de agosto, proceder à liberação parcial da caução 
prestada pela empresa Humberto Pimentel Esteves & Filhos, 
Lda, referente empreitada de Construção de Ossários no 
Cemitério de Aljezur, liberando assim uma verba no montante 
de oitocentos e setenta e um euros e sete cêntimos, 
correspondente a trinta porcento da garantia bancária emitida 
pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de dois mil 
novecentos e três euros e cinquenta e oito cêntimos. -------  
PONTO TRÊS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. 
– CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO URBANA – 
CARRAPATEIRA – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO 
DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL 
E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na informação número setenta e dois barra dois mil 
e treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa Humberto Pimentel Esteves & 
Filhos, Lda, referente empreitada de Construção das Obras de 
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Qualificação Urbana – Carrapateira, liberando assim uma verba 
no montante de oito mil quatrocentos e um euros e vinte 
cêntimos, correspondente a noventa porcento da garantia 
bancária emitida pela Caixa Geral de Depósitos, no valor de 
nove mil trezentos e trinta e quatro euros e sessenta e sete 
cêntimos, bem como uma verba no montante de quatrocentos 
e noventa e três euros e vinte cêntimos, correspondente a 
noventa porcento da garantia prestada em dinheiro, no valor 
de quinhentos e quarenta e oito euros. -----------------  
PONTO QUATRO – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, 
LDA. – REMODELAÇÃO DO ESPAÇO+ ALJEZUR – LIBERAÇÃO 
DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO 
E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E DOIS DE 
AGOSTO: – Face ao teor constante na informação número 
setenta barra dois mil e treze, do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ao abrigo do decreto-lei número cento e noventa 
barra dois mil e doze, de vinte e dois de agosto, proceder à 
liberação parcial da caução prestada pela empresa Humberto 
Pimentel Esteves & Filhos, Lda, referente empreitada de 
Remodelação do Espaço+ de Aljezur, liberando assim uma 
verba no montante de três mil oitocentos e quarenta euros e 
setenta e cinco cêntimos, correspondente a noventa porcento 
da garantia bancária emitida pela Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de quatro mil duzentos e sessenta e sete euros e 
cinquenta cêntimos, bem como uma verba no montante de 
cinquenta e três euros e quinze cêntimos, correspondente a 
noventa porcento da garantia prestada em dinheiro, no valor 
de cinquenta e nove euros e seis cêntimos. -------------  
PONTO CINCO – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, 
LDA. – ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALJEZUR E RUA DO 
DEGOLADOURO – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO 
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DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL 
E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na informação número sessenta e nove barra dois 
mil e treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa Humberto Pimentel Esteves & 
Filhos, Lda, referente empreitada de Iluminação do Castelo de 
Aljezur e Rua do Degoladouro, em Aljezur, liberando assim 
uma verba no montante de dois mil setecentos e quarenta e 
oito euros e trinta cêntimos, correspondente a setenta e cinco 
porcento da garantia bancária emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de três mil seiscentos e sessenta e quatro 
euros e quarenta cêntimos, bem como uma verba no montante 
de cento e dezoito euros e oitenta e dois cêntimos, 
correspondente a setenta e cinco porcento da garantia prestada 
em dinheiro, no valor de cento e cinquenta e oito euros e 
quarenta e dois cêntimos. ---------------------------  
PONTO SEIS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. 
– ARRANJOS EXTERIORES, REMODELAÇÃO DA COBERTURA E 
PINTURA EXTERIOR DO EDIFÍCIO DA EX-ESCOLA PRIMÁRIA 
DE ALJEZUR – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO 
DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL 
E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na informação número setenta e seis barra dois mil 
e treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa Humberto Pimentel Esteves & 
Filhos, Lda, referente empreitada de Arranjos exteriores, 
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remodelação da cobertura e pintura exterior do edifício da ex-
escola primária de Aljezur, liberando assim uma verba no 
montante de cinco mil oitocentos e vinte e seis euros e 
sessenta e quatro cêntimos, correspondente a noventa porcento 
da garantia bancária emitida pela Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de seis mil quatrocentos e setenta e quatro euros e 
quatro cêntimos, bem como uma verba no montante de cento 
e sessenta e quatro euros e seis cêntimos, correspondente a 
noventa porcento da garantia prestada em dinheiro, no valor 
de cento e oitenta e dois euros e vinte e nove cêntimos. ---  
 

VIII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – JOHN HENRY SAUNDERS – PEDIDO DE 
ELIMINAÇÃO DE CAMINHO EM SERRANITO – BORDEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que John Henry Saunders, na 
qualidade de proprietário de um prédio misto sito em 
Serranito, freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo vinte e dois, da Secção AJ e a 
parte urbana sob o artigo mil e seiscentos e cinquenta e um, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número quatro mil cento e três, vem solicitar a eliminação de 
caminho existente no local acima identificado. -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em 
conformidade com o ponto dois da informação número cento e 
cinco barra dois mil e treze – FA, do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo. ----------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA 
BANCA PARA VENDA DE FRUTA E LEGUMES NO MERCADO 
DE ALJEZUR: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA VENDA 
DE FRUTA E LEGUMES NO MERCADO DE ALJEZUR ----------  
Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de 
Mercados Municipais, proponho a realização de Hasta Pública 
para uma Banca para Venda de Frutas e Legumes, nas 
condições a seguir discriminadas: ----------------------  
BANCA PARA A VENDA DE FRUTAS E LEGUMES ----------------  
– A hasta pública decorrerá no dia sete de junho de dois mil 
e treze, pelas onze horas; --------------------------  
– A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não 
podendo os lanços ser inferiores a cinte e cinco euros; -----  
– Local – Mercado Municipal de Aljezur; ----------------  
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo 
máximo de noventa dias seguidos, após a homologação da 
respetiva ata da hasta pública. -----------------------  
Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação 
do referido espaço, considera-se nula a arrematação do 
espaço não ocupado, sendo perdida a favor da Câmara 
Municipal a importância já paga. ----------------------  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em hasta 
pública será paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas 
seguintes condições: -------------------------------  
– Cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 
respetiva ata; ------------------------------------  
– Restante cinquenta porcento, até trinta dias após a 
homologação da respetiva ata; ------------------------  
– A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a 
nulidade da arrematação; 
– O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-
se-á, com a comunicação da ocupação efetiva dos respetivos 
espaços. ---------------------------------------  
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Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se 
pelo Regulamento de Mercados Municipais, o qual pode ser 
consultado na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia.” -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – 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 três de maio, foi entregue uma candidatura a este 
regulamento, pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a 
comissão de acordo com a alínea b), do número um, do 
artigo dois, conjugado com o número dois, do artigo seis, do 
Regulamento considerou a candidatura e propõe a sua 
admissão, assim como, a atividades a apoiar. ------------  
A três de maio, foi entregue uma candidatura a este 
regulamento, pela Comissão Organizadora do IX Convívio dos 
Benfiquistas de Aljezur, a comissão de acordo com a alínea 
e), do número, do artigo dois, conjugado com o número 
dois, do artigo seis, do Regulamento considerou a candidatura 
e propõe a sua admissão, assim como, a atividade a apoiar.  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------  
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS ------------  
– Comemoração do centenário da Igreja Evangélica (Encontro 
Nacional) – Cedência de um autocarro (cinquenta e um 
lugares), para a deslocação a Odivelas no dia dez de junho;  
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- Conferência Regional em Portimão – Cedência de um 
autocarro (trinta lugares), para a deslocação a Portimão, no 
dia vinte e nove de setembro. -----------------------  
COMISSÃO ORGANIZADORA DO IX CONVIVIO DOS 
BENFIQUISTAS DE ALJEZUR 
- IX Encontro de Benfiquistas de Aljezur – Cedência do 
Espaço Multiusos de Aljezur nos dias catorze, quinze e 
dezasseis de junho. -------------------------------  
Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se 
alerte as Comissões/ Associações 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. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------   
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e quarenta 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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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 


