
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 15/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  09 de julho de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.00 horas  
Aprovada em:  23 de julho 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 pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 
 

 
 

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: -------------  
– FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA – IMPLEMENTAÇÃO DE UM 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, EM TOURIL – 
ODECEIXE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 
MUNICIPAL --------------------------------------  
– VENDA DE PÃO E BOLOS SECOS – MERCADO MUNICIPAL DE 
ALJEZUR – ELISEU JOSÉ DOS REIS – PROPOSTA ------------  
– HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA 
VENDA DE PEIXE NO MERCADO DE ODECEIXE – PROPOSTA ----  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO CINCO BARRA DOIS MIL E TREZE – 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento 
da Informação número cinco barra dois mil e treze – Parecer 
genérico para celebração de contratos de prestação de serviço, 
ao abrigo do ponto IV do referido parecer, aprovado em 
reunião de Câmara de vinte e quatro de Janeiro de dois mil 
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e doze, em que foram contempladas todas as adjudicações 
respeitantes ao mês de maio do corrente ano, cujos 
documentos ficam arquivados em pasta própria. -----------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e cinco de junho 
de dois mil e treze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECLARAÇÃO número quatro barra dois mil e treze, publicada 
no D.R. número cento e dezanove, Série I, de vinte e quatro 
de junho, dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da 
Administração Interna, que torna público quais os países a 
cujos cidadãos é reconhecida capacidade eleitoral ativa e 
passiva em Portugal nas eleições dos órgãos das autarquias 
locais. -----------------------------------------  
LEI número quarenta e um barra dois mil e treze, publicada 
no D.R. número cento e vinte e um, Série I, de vinte e seis 
de junho, da Assembleia da República, que aprova o Código 
de Processo Civil. --------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia oito 
de julho 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: ---  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.119&iddip=20131098
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.119&iddip=20131098
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.119&iddip=20131098
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.121&iddip=20131120
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.121&iddip=20131120
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.121&iddip=20131120
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – Foram 
presentes as informações prestadas na reunião do Conselho 
Executivo realizada no passado dia sete de julho. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a minuta da ata número sete barra dois mil e 
treze, da reunião do Conselho Executivo que teve lugar no 
passado dia três do mês de junho. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e dois, datado de dez de maio do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de quinhentos e catorze euros e oitenta e nove 
cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes a 
trabalhos executados naquela freguesia. -----------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte 
e cinco de junho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur a 
verba solicitada, no montante de quinhentos e catorze euros e 
oitenta e nove cêntimos. ----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e setenta e nove, datado de seis de 
setembro de dois mil e doze, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de dois mil cento e trinta e um 
euros e sessenta cêntimos, destinado a fazer face a despesas 
inerentes a trabalhos de reparação da vedação do 
Polidesportivo Municipal de Aljezur. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito das suas 
competências transferir a verba solicitada, no montante de dois 
mil cento e trinta e um euros e sessenta cêntimos, destinado 
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a fazer face a despesas inerentes a trabalhos de reparação 
da vedação do Polidesportivo Municipal de Aljezur. ---------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número setenta, datado de quatro de junho do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de nove 
mil setecentos e cinquenta e três euros e noventa cêntimos, 
destinado a fazer face à aquisição de um grelhador a gás e 
um serra ossos monofásico para a cantina daquela instituição.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cento e noventa e três, datado de vinte de maio do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio no 
montante de dois mil euros, destinado a fazer face a 
despesas inerentes à aquisição de material para o núcleo de 
arqueologia. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de dois mil euros. ---------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de nove de julho do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba no montante de dois mil e 
dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos, destinado a fazer 
face a despesas inerentes a diversos trabalhos executados 
naquela freguesia. ---------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de nove 
de julho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe 
a verba solicitada, no montante de dois mil e dezasseis euros 
e sessenta e sete cêntimos. -------------------------  
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PONTO CINCO – CONSTITUIÇÃO DO DECI – DISPOSITIVO 
ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS – PROTOCOLO 
ESTABELECIDO ENTRE A AMAL, A AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL E A FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO 
ALGARVE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar as cláusulas do Protocolo estabelecido 
entre a AMAL, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a 
Federação dos Bombeiros do Algarve, no âmbito da 
constituição do DECI – Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam apensos à presente ata. ---------------  
PONTO SEIS – CANDIDATURA AO PRODER – AÇÃO TRÊS 
PONTO DOIS PONTO DOIS – SERVIÇOS BÁSICOS PARA 
POPULAÇÃO RURAL: – No âmbito do teor constante na 
informação número um barra dois mil e treze – DDEP/RR, 
datada de vinte de junho, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conforme se indica: ----------------------  
Um – Apresentar candidatura em parceria com a Casa da 
Criança do Rogil ao concurso número quatro – Ação trezentos 
e vinte e dois barra dois mil e doze GAL ADERE – Serviços 
Básicos para a População Rural, para aquisição de uma 
viatura de cinco lugares; ----------------------------  
Dois – Inscrever em plano e orçamento a verba de vinte e 
um mil setecentos e vinte e quatro euros e oitenta e cinco 
cêntimos, correspondente ao investimento total; ------------  
Três – Aprovar o Plano de Gestão que integra a candidatura;  
Quatro – Solicitar parecer ao CLA`s. -------------------  
PONTO SETE – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR 
E A CASA DA CRIANÇA DO ROGIL, PARA DESENVOLVIMENTO 
DE RESPOSTAS SOCIAIS NO CONCELHO DE ALJEZUR: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
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Protocolo estabelecido com a Casa da Criança do Rogil – 
Associação para a Promoção Social, Cultural e Desportiva da 
Infância do Rogil, no âmbito do desenvolvimento de respostas 
sociais à população do Município de Aljezur, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
PONTO OITO – TERMOS DE REFERÊNCIA DO PLANO DE 
PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DE 
EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Termos de 
Referência e respetivo Caderno de Encargos do Plano de 
Pormenor da Área de Intervenção Específica de Equipamentos 
e Uso Turístico a norte de Aljezur e fixar o valor base em 
vinte e três mil e duzentos euros, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor bem como fixar o prazo máximo de execução 
dos trabalhos em seis meses, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados, ficam arquivados no respetivo 
processo. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer prévio 
vinculativo favorável, previsto no número quatro, do artigo 
setenta e cinco, da Lei número sessenta e seis – B barra 
dois mil e doze, de trinta e um de dezembro e aprovar a 
assunção da presente despesa plurianual, por reunir os 
pressupostos da autorização prévia concedida pela Assembleia 
Municipal, em sua sessão de vinte e um de dezembro de 
dois mil e doze. ---------------------------------  
PONTO NOVE – TERMOS DE REFERÊNCIA DO PLANO DE 
PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA 
PAISAGEM OCEANO (LOTEAMENTO PAISAGEM OCEANO): – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Termos de 
Referência e respetivo Caderno de Encargos do Plano de 
Pormenor da Área de Intervenção Específica da Paisagem 
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Oceano (Loteamento Paisagem Oceano)e fixar o valor base 
em dezoito mil e quinhentos euros, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor bem como fixar o prazo máximo de execução 
dos trabalhos em seis meses, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados, ficam arquivados no respetivo 
processo. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer prévio 
vinculativo favorável, previsto no número quatro, do artigo 
setenta e cinco, da Lei número sessenta e seis – B barra 
dois mil e doze, de trinta e um de dezembro e aprovar a 
assunção da presente despesa plurianual, por reunir os 
pressupostos da autorização prévia concedida pela Assembleia 
Municipal, em sua sessão de vinte e um de dezembro de 
dois mil e doze. ---------------------------------  
PONTO DEZ – CESSAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL 
COMUM PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
POR TEMPO INDETERMINADO COM ASSISTENTE OPERACIONAL 
– AVISO PUBLICADO NA II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
NÚMERO SESSENTA E OITO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de três de julho do corrente ano, que 
determina a cessação do procedimento concursal comum para 
preenchimento de um posto de trabalho de Assistente 
Operacional, por tempo indeterminado, aberto pelo Aviso 
número quatro mil setecentos e catorze barra dois mil e treze, 
publicado na II Série do Diário da República número sessenta 
e oito, de oito de abril. ----------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MARIA ONDINA PEREIRA DIAS: – Foi apresentada 
a candidatura de renovação do Cartão Social do Município de 
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Aljezur, referente à munícipe Maria Ondina Pereira Dias, 
residente em Rua do Vento, número dezanove – Aljezur. ----  
No âmbito do teor constante na informação número vinte – 
MV barra dois mil e treze, datada de vinte e cinco de junho, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur da munícipe Maria Ondina Pereira Dias. -  
 

IV – Educação 
 

PONTO UM – CEDÊNCIA DEFINITIVA DE MATERIAL DIDÁTICO E 
LIVROS AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CEDÊNCIA DEFINITIVA DE MATERIAL DIDÁTICO E LIVROS AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ---------------------------  
Como é de conhecimento do Município, a Câmara Municipal 
de Aljezur tem vindo ao longo do tempo a adquirir livros e 
outro material didático destinado ao desenvolvimento das 
atividades educativas nas salas de Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo, do Agrupamento de Escolas de Aljezur. ------------  
Tendo em conta que todos os bens referidos anteriormente, 
são necessários às atividades desenvolvidas, não tendo outro 
uso para além deste, em que o público-alvo são as crianças, 
e considerando que para uma boa gestão dos referidos bens, 
estes deveriam pertencer ao Agrupamento de Escolas de 
Aljezur deixando de fazer parte do património desta Autarquia, 
proponho que, nos termos do artigo dezoito, do Regulamento 
Inventário e Cadastro do Património Municipal de Aljezur, se 
efetue uma cedência a título definitivo ao Agrupamento de 
Escolas de Aljezur, dos bens constantes das listagens anexas 
e que fazem parte integrante da presente proposta.” -------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS FRANCISCO – 
TOMADA DE POSSE DO IMÓVEL SITO NA RUA JOÃO DIAS 
MENDES, NÚMERO QUARENTA E SEIS-B – ALJEZUR: – No 
âmbito do teor constante na informação número onze – CD 
barra dois mil e treze, datada de dezoito de junho, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou por unanimidade, mandar arquivar o 
processo, referente ao assunto atrás identificado. ----------  
 

VI – Obras Municipais  
 

PONTO UM – MOTA ENGIL, SA – CONCLUSÃO DO PARQUE DE 
FEIRAS E EXPOSIÇÕES – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO: – Face ao 
teor constante na informação número noventa e dois – JC 
barra dois mil e treze, datada de vinte e quatro de junho, 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 MOTA ENGIL, SA, liberando assim 
uma verba no montante de dois mil seiscentos e cinquenta e 
seis euros e setenta e oito cêntimos, correspondente a 
sessenta porcento da caução apresentada através da garantia 
bancária emitida pela CGD, no valor de quatro mil 
quatrocentos e vinte e sete euros e noventa e seis cêntimos 
e, à restituição da quantia de dois mil seiscentos e cinquenta 
e seis euros e setenta e oito cêntimos, correspondente a 
sessenta porcento do reforço de garantia em dinheiro, no valor 
de quatro mil quatrocentos e vinte e sete euros e noventa e 
seis cêntimos. -----------------------------------  
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PONTO DOIS – MOTA ENGIL, SA/ZEZOCA, LDA. – PARQUE DE 
FEIRAS E EXPOSIÇÕES – PRIMEIRA FASE – LIBERAÇÃO DE 
CAUÇÃO: – Face ao teor constante na informação número 
noventa e um – JC barra dois mil e treze, datada de vinte e 
quatro de junho, 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 MOTA ENGIL, 
SA/ZEZOCA, Lda, liberando assim uma verba no montante de 
cinquenta e dois mil setecentos e cinquenta e dois euros e 
oitenta e oito cêntimos, correspondente a noventa porcento da 
caução apresentada através da garantia bancária emitida pela 
CGD, no valor de cinquenta e oito mil seiscentos e catorze 
euros e trinta e um cêntimos e, outra verba, no montante de 
cinquenta mil seiscentos e noventa e quatro euros e oitenta e 
sete cêntimos, correspondente a noventa porcento da caução 
apresentada através da garantia bancária emitida pela CGD, 
no valor de cinquenta e seis mil trezentos e vinte e sete 
euros e sessenta e três cêntimos. ---------------------  
 

VII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – IMOBIVA – IMOBILIÁRIA LDA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL, EM MONTE 
ALEGRE – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
que IMOBIVA – Imobiliária Lda, na qualidade de promitentes 
proprietários de um prédio sito em Monte Alegre, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo onze, da Secção AV e a 
parte urbana sob o artigo mil trezentos e trinta e oito, da 
freguesia e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob os números seis mil 
quatrocentos e quarenta e sete e, seis mil e setenta e 
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quatro, respetivamente, vem nos termos da alínea c), do 
número dois, 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 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 alterações e 
reconstrução de um empreendimento de Turismo em Espaço 
Rural, na modalidade de Casas de Campo, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número duzentos e vinte e seis barra dois mil e 
treze – FR, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo.  
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA AMOREIRA: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DE TRÂNSITO – PRAIA 
DA AMOREIRA – ACESSO AO RESTAURANTE DE PRAIA ----------  
Em reunião de trabalho tida com o Comando da GNR de 
Aljezur, foi identificado na praia da Amoreira um local sensível 
em matéria de ordenamento de trânsito. ----------------   
O local identificado é o acesso ao restaurante, que devido ao 
elevado número de veraneantes que nos visitam procuram 
geralmente aquele espaço para estacionamento de viaturas, 
dificultando assim todas as cargas e descargas para o referido 
restaurante e o seu normal funcionamento, bem como qualquer 
operação de socorro ou de emergência. -----------------  
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Desta forma e com o intuito de regularizar a situação 
proponho a colocação de sinal de trânsito proibido com as 
seguintes exceções: -------------------------------  
UM – Serviços de apoio ao restaurante, funcionários e 
proprietário; -------------------------------------  
DOIS – Responsáveis pela vigilância e segurança nas praias; -  
TRÊS – Viaturas municipais e de emergência, forças policiais e 
de fiscalização; -----------------------------------  
QUATRO – Cargas e descargas de mercadorias bem como 
vendedores de artigos relacionados com a atividade de 
restauração quando devidamente identificados. -------------  
A identificação das viaturas autorizadas a estacionar no 
referido arruamento, será feita através dos serviços da 
autarquia. ---------------------------------------  
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Aljezur o 
teor desta deliberação e facultar uma listagem das matrículas 
das viaturas autorizadas, que obedeçam aos pressupostos atrás 
enunciados. -------------------------------------  
Sempre que necessário deverá ser ainda atualizada esta 
listagem.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO: ---------------   
ZONA HISTÓRICA DA VILA DE ALJEZUR: – Pelo Senhor Vereador 
António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
Por se verificar vários constrangimentos de trânsito na Rua 
das Piteiras na zona Histórica da Vila de Aljezur, 
essencialmente provocados por estacionamentos abusivos, sou 
a propor a colocação de sinalética vertical de proibição de 
estacionamento no inicio da Rua, crendo-se bastante para a 
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resolução do problema uma vez que se trata de uma rua 
sem saída. --------------------------------------  
Proponho ainda que se dê conhecimento desta deliberação ao 
Comando da GNR-Aljezur e ao Comando dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur.” -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – ALJEZUR: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – ALJEZUR --------------  
Tendo sido esta câmara alertada para a as dificuldades 
constantes no referido arruamento para a impossibilidade de 
realização de cargas e descargas no estabelecimento comercial 
“Galinha Gorda” sita no Lote onze, daquele arruamento em 
frente ao portão de acesso do lote em causa. Proponho 
assim a colocação de um sinal de proibição de 
estacionamento no referido local entre o período das oito 
horas às vinte horas, de segunda a sexta num reservando um 
espaço de quatro vírgula cinquenta metros, exceto cargas e 
descargas. --------------------------------------  
Proponho ainda que se dê conhecimento desta deliberação ao 
Comando da GNR-Aljezur e ao Comando dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur.” -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA – 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM POSTO DE ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTIVEIS, EM TOURIL – ODECEIXE – PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL: – Foi 
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apresentado o requerimento de Francisco da Silva de Oliveira, 
na qualidade de proprietário de um Posto de Abastecimento 
de Combustiveis, em Touril – Odeceixe, freguesia de Odeceixe 
e Município de Aljezur, solicitando lhe seja comunicado o 
reconhecimento deste projeto de interesse do municipal, no 
âmbito do pedido de consulta prévia a apresentar junto da 
RAN. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conta do 
reconhecimento de interesse municipal de que se reveste o 
projeto de implementação de um Posto de Abastecimento de 
Combustíveis, em Touril – Odeceixe, freguesia de Odeceixe e 
Município de Aljezur, que se integra na estratégia de 
desenvolvimento do Turismo Sustentável no Municipio de 
Aljezur. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – VENDA DE PÃO E BOLOS SECOS – MERCADO 
MUNICIPAL DE ALJEZUR – ELISEU JOSÉ DOS REIS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
VENDA DE PÃO E BOLOS SECOS – MERCADO MUNICIPAL DE 

ALJEZUR – ELISEU JOSÉ DOS REIS ----------------------  
Tomando em consideração a solicitação exposta pelo titular de 
uma banca para venda de frutos e legumes no mercado de 
Aljezur, Senhor Eliseu José dos Reis, em que requer 
autorização para venda de pão e bolos secos. -----------  
Tomando ainda em consideração a informação emanada pelo 
Chefe de Divisão e Desenvolvimento Económico e Planeamento 
desta Câmara, Dr. Paulo Oliveira, em que fica clara a 
possibilidade desta autorização ser dada pela Câmara. ------  
Considerando ainda que nessa mesma informação fica claro 
que a área para venda (tabuleiros/pedras) não poderão ser 
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alteradas nas suas dimensões com acrescento através de 
recurso a caixas ou outros meios. ---------------------  
Apresenta ainda o concessionário a necessidade de colocação 
de um expositor adequado, para a comercialização dos 
produtos devidamente ensacados individualmente para evitar 
contacto com as mãos de quem irá proceder à venda e com 
o meio ambiente. ---------------------------------  
Proponho que seja autorizada a venda solicitada e que a 
mesma não implique aumento da área concessionada, em 
especifico do tabuleiro/pedra que atualmente ocupa através de 
qualquer acrescento à mesma, assim e tomando em 
consideração as especificidades dos produtos e as regras de 
higiene e segurança alimentar para a comercialização dos 
mesmos, que deverão ser rigorosamente cumpridos, deverá o 
expositor referido pelo requerente ser inserido na área da 
banca da qual é titular, sem qualquer ocupação adicional ao 
espaço concessionado. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA 
BANCA PARA VENDA DE PEIXE NO MERCADO DE ODECEIXE 
– PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE UMA BANCA PARA VENDA DE 
PEIXE NO MERCADO DE ODECEIXE ----------------------  
Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de 
Mercados Municipais, proponho a realização de Hasta Pública 
para uma Banca para Venda de Peixe, nas condições a 
seguir discriminadas: -------------------------------  
BANCA PARA VENDA DE PEIXE -------------------------  
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– A hasta pública decorrerá no dia vinte e nove de julho de 
dois mil e treze, pelas onze horas; --------------------  
– A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não 
podendo os lanços ser inferiores a vinte e cinco euros; -----  
– Local – Mercado Municipal de Odeceixe; --------------  
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO: O espaço deve ser ocupado no prazo 
máximo de noventa dias seguidos, após a homologação da 
respetiva ata da hasta pública. -----------------------  
Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação 
do referido espaço, considera-se nula a arrematação do 
espaço não ocupado, sendo perdida a favor da Câmara 
Municipal a importância já paga. ----------------------  
– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A importância arrematada em 
hasta pública será paga na Tesouraria da Câmara Municipal, 
nas seguintes condições: ----------------------------  
– Cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 
respetiva ata; ------------------------------------  
– Restantes cinquenta porcento, até trinta dias após a 
homologação da respetiva ata; ------------------------  
A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade 
da arrematação; ----------------------------------  
– O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-
se-á, com a comunicação da ocupação efetiva dos respetivos 
espaços. ---------------------------------------  
Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se 
pelo Regulamento de Mercados Municipais, o qual pode ser 
consultado na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia.” -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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 
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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, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Ata que eu, , Maria do 
Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. -----  

     
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 


