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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 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ------------------  
– AQUISIÇÃO AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO 
ELETRÓNICO, CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS CI-AMAL – 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – PROCESSO NÚMERO 
DOIS MIL E TREZE BARRA ZERO TRINTA – DARH --------------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – PEDIDO DE REFORÇO 
FINANCEIRO --------------------------------------  
– FLORENCE BUHR – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA-------------------------------------------  
– HELMUT KARL FRIEDRICH FENNER – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ----------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

INTERVENÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  
“Sendo esta a última reunião ordinária do executivo eleito para o 
quadriénio dois mil e nove/dois mil e treze, o Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur faz constar e registar para os 
devidos efeitos, o reconhecimento e agradecimento pelo trabalho, 
pela dedicação, sentido critico, responsabilidade e empenho, 
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sempre revelados pela Senhora Vereadora, Dra. Rosa Cigarra, 
eleita pelas listas do PSD. ----------------------------  
Ao longo do mandato a sua entrega à causa pública foi constante 
em todos os momentos, não obstante não lhe terem sido 
atribuídos pelouros. --------------------------------  
A quem por agora, se retira da política autárquica, não quero 
deixar de exortar à continuidade da participação pública e cívica 
em todos os aspetos da vida municipal, desejando-lhe os 
maiores sucessos na sua vida pessoal e profissional. ---------  
Subscrevem igualmente o acima exposto os Senhores Vereadores 
José Gonçalves, Fátima Neto e António Carvalho. -----------  
À amiga e colega de Executivo o nosso bem-haja.” ----------  
PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ----------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO OITO BARRA DOIS MIL E TREZE – PARECER 
GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da Informação 
número oito 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 
oito de Janeiro de dois mil e treze, em que foram contempladas 
todas as adjudicações respeitantes ao mês de agosto do corrente 
ano, cujos documentos ficam arquivados em pasta própria. -----  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
DEZ DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de dez de setembro de dois mil e treze. ------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: ----------  
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LEI número sessenta e oito barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número cento e sessenta e seis, Série I, de vinte e nove de 
agosto, da Assembleia da República, que estabelece a duração 
do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções 
públicas e procede à quinta alteração à Lei número cinquenta e 
nove barra dois mil e oito, de onze de setembro, à quarta 
alteração ao Decreto-Lei número duzentos e cinquenta e nove 
barra noventa e oito, de dezoito de agosto, e à quinta alteração à 
Lei número dois barra dois mil e quatro, de quinze de janeiro. ---  
DECRETO REGULAMENTAR número cinco barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número centos e sessenta e seis, Série I, de 
vinte e nove de agosto, do Ministério da Educação e Ciência, que 
define a composição e o modo de funcionamento do Conselho 
das Escolas e aprova o regulamento eleitoral dos respetivos 
membros.----------------------------------------  
LEI número sessenta e três barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número cento e sessenta e quatro, Série I, de vinte e sete 
de agosto, da Assembleia da República, acerca da instituição de 
mecanismos de combate à utilização indevida do contrato de 
prestação de serviços em relações de trabalho subordinado. ----  
LEI número sessenta e quatro barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número cento e sessenta e quatro, Série I, de vinte e sete 
de agosto, da Assembleia da República, que regula a 
obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela 
Administração Pública a particulares. --------------------  
LEI número cinquenta e nove barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número cento e sessenta e dois, Série I, de vinte e três de 
agosto, da Assembleia da República, que estabelece um regime 
de prestação de informação sobre remunerações, suplementos e 
outras componentes remuneratórias dos trabalhadores de 
entidades públicas, com vista à sua análise, caracterização e 
determinação de medidas adequadas de política remuneratória. --  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.166&iddip=20131555
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.166&iddip=20131555
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.166&iddip=20131555
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082578
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20082578
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19982365
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19982365
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20040142
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.166&iddip=20131557
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.166&iddip=20131557
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.166&iddip=20131557
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.164&iddip=20131543
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.164&iddip=20131543
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.164&iddip=20131543
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.164&iddip=20131544
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.164&iddip=20131544
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.164&iddip=20131544
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.162&iddip=20131525
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.162&iddip=20131525
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.162&iddip=20131525
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LEI número sessenta e um barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número cento e sessenta e dois, Série I, de vinte e três de 
agosto, da Assembleia da República, que estabelece o regime 
aplicável aos grafitos, afixações, picotagem e outras formas de 
alteração, ainda que temporária, das caraterísticas originais de 
superfícies exteriores de edifícios, pavimentos, passeios, muros e 
outras infraestruturas. -------------------------------  
PORTARIA número duzentos e setenta e cinco barra dois mil e 
treze, publicada no D.R. número cento e sessenta, Série I, de 
vinte e um de agosto, dos Ministérios da Justiça e da Economia, 
que procede à primeira alteração à Portaria que aprova os 
modelos oficiais de carta registada e de aviso de receção para 
citação pessoal, a efetuar por via postal, bem como os modelos a 
adotar nas notificações via postal. ----------------------  
DECRETO-LEI número cento e vinte barra dois mil e treze, 
publicado no D.R número cento e sessenta, Série I, de vinte e um 
de agosto, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, que aprova o regime excecional de 
extensão de prazos previstos para a execução de obras, a 
caducidade de licença ou admissão de comunicação prévia e a 
apresentação de requerimento do respetivo alvará de 
licenciamento ou de autorização de utilização. --------------  
PORTARIA número duzentos e setenta e três barra dois mil e 
treze, publicada no D.R. número cento e cinquenta e nove, Série 
I, de vinte de agosto, do Ministério da Administração Interna, que 
regula as condições específicas da prestação dos serviços de 
segurança privada, o modelo de cartão profissional e os 
procedimentos para a sua emissão e os requisitos técnicos dos 
equipamentos, funcionamento e modelo de comunicação de 
alarmes. ----------------------------------------  
DECRETO-LEI número cento e dezoito barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número cento e cinquenta e nove, Série I, de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.162&iddip=20131527
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.162&iddip=20131527
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.162&iddip=20131527
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.160&iddip=20131514
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.160&iddip=20131514
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.160&iddip=20131514
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20032726
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.160&iddip=20131515
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.160&iddip=20131515
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.160&iddip=20131515
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.159&iddip=20131504
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.159&iddip=20131504
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.159&iddip=20131504
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.159&iddip=20131505
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.159&iddip=20131505
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vinte de agosto, do Ministério da Economia e do Emprego, que 
aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o 
Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços. -----------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS ---------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi 
apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e três de 
setembro 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: -----------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o ofício 
datado de vinte e seis de junho do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um apoio financeiro, no montante de dezoito mil 
setecentos e cinquenta euros, destinado a fazer face a despesas 
inerentes às comemorações da Maravilha – Praia de Odeceixe. --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de 
Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de dezoito 
mil setecentos e cinquenta euros. -----------------------  
CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLETIVIDADES DE 
CULTURA, RECREIO E DESPORTO: – Foi apresentado o e-mail 
datado de dezasseis de setembro do corrente ano, informando da 
admissão do Clube de Caça e Pesca do Concelho de Aljezur 
naquela Confederação. ------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 
SA: – Foi apresentado o ofício datado de dez de julho do corrente 
ano, enviando informação acerca do decréscimo dos resíduos 
urbanos entregues pelos Municípios naquela empresa. --------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e vinte e seis, datado 
de três de setembro do corrente ano, enviando informação acerca 
da necessidade de ocorrer uma mudança de mandato nos órgãos 
da AMAL. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício datado de 
onze de setembro do corrente ano, enviando informação acerca 
da Ação P seis ponto três – Requalificação e Valorização Urbana 
de Odeceixe. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
PONTO CINCO – PRIMEIRO CONTRATO ADICIONAL À EMPREITADA 
DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI – TRABALHOS A MAIS E A 
MENOS – DUAFAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, 
LDA. – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do primeiro 
Contrato Adicional à Empreitada de Ampliação da Escola EBI/JI, 
a celebrar com a empresa DUAFAR – Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda, referente aos Trabalhos a Mais e a Menos, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricado, ficam apensos à 
presente ata. 
PONTO SEIS – SEGUNDO CONTRATO ADICIONAL À EMPREITADA DE 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI – TRABALHOS A MAIS E A MENOS 
– DUAFAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA. – 
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar a minuta do segundo Contrato Adicional 
à Empreitada de Ampliação da Escola EBI/JI, a celebrar com a 
empresa DUAFAR – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, 
referente aos Trabalhos a Mais e a Menos, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricado, ficam apensos à presente ata. 
PONTO SETE – MANUEL MARIA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA: – No âmbito do teor 
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constante na Informação número seis/RR barra dois mil e treze, 
datada de dezanove de setembro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento – Economia e Turismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável quanto à 
autorização de localização da exploração pecuária, sita em 
Paraíso, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, 
solicitada pelo Senhor Manuel Maria. --------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – ANDREIA FILIPA DE JESUS FERNANDES – AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL 
E CATORZE – PEDIDO DE REVISÃO DE ESCALÃO: – Foi 
apresentada a exposição de Andreia Filipa de Jesus Fernandes, 
na qualidade de encarregada de educação, solicitando a revisão 
do escalão atribuído ao aluno André Alexandre Fernandes Couto.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno André 
Alexandre Fernandes Couto, o Escalão A. -----------------  
 

VI – Água e Saneamento 
 

PONTO UM – MARGARETH ANN DUNHAM: – Foi apresentada a 
exposição em que Margareth Ann Dunham, vem solicitar lhe seja 
cobrado o recibo de água referente ao mês de agosto do corrente 
ano, 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 Município de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da sua 
moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, Setor C – Lote 
cento e quarenta – Aljezur. ----------------------------  
Não obstante o teor constante na Informação número cento e 
cinquenta e seis – JR barra dois mil e treze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de treze de 
setembro e, considerando que a requerente apresenta documento 
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comprovativo da reparação do sistema de abastecimento de água 
à moradia, a Câmara deliberou, por unanimidade, atender à 
solicitação da requerente e recalcular a fatura referente ao mês 
de agosto do corrente ano, de acordo com o previsto no número 
cinco, do artigo sessenta e quatro, da Tabela de Taxas e 
Licenças do Município de Aljezur e emitir nota de crédito no valor 
de novecentos e onze euros e setenta e um cêntimos, 
correspondente a água (oitocentos e catorze euros e oitenta e 
sete cêntimos), resíduos sólidos variável (quarenta e sete euros e 
noventa e cinco cêntimos) e IVA (quarenta e oito euros e oitenta 
e nove cêntimos). ----------------------------------  
PONTO DOIS – FERNANDA MARIA SIMÕES E SÁ ESTEVES: – Foi 
apresentada a exposição em que Fernanda Maria Simões e Sá 
Esteves, vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água 
referente ao mês de agosto do corrente ano, 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 Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura 
no sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 
Chabouco – Alfambras. ------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e cinquenta 
e oito – AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de seis de setembro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da requerente e 
recalcular a fatura número quarenta e três mil cento e trinta e 
três, referente ao mês de agosto do corrente ano, de acordo com 
o previsto no número cinco, do artigo sessenta e quatro, da 
Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur e emitir nota 
de crédito no valor de oitocentos e setenta e um euros e trinta e 
dois cêntimos, correspondente a água (setecentos e setenta e 
nove euros e oitenta e nove cêntimos), resíduos sólidos variável 
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(quarenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) e IVA 
(quarenta e seis euros e setenta e nove cêntimos). -----------  
 

V – Associativismo  
 

PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e cinquenta e quatro, datado de 
dezassete de julho do corrente ano, solicitando a transferência de 
uma verba, no montante de sete mil e quinhentos euros, no 
âmbito da Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, 
Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur, 
destinada a fazer face a despesas inerentes à execução dos 
trabalhos arqueológicos para os Silos da Barrada, denominado 
“hipogeu”. ---------------------------------------  
Atendendo ao relatório acerca dos trabalhos em causa, não 
obstante o teor da Informação número oitenta três/RF barra dois 
mil e treze, datada de dois de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, transferir a verba solicitada, montante de sete 
mil e quinhentos euros. ------------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL – BLOCOS B E C 
DA RUA DAS CEIFEIRAS – ALJEZUR: – No âmbito do teor 
constante na informação número dezoito/CD barra dois mil e 
treze, datada de dezoito de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento – Economia e 
Turismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
atualização das rendas mensais dos fogos sitos nos Blocos B e 
C, da Rua das Ceifeiras – Aljezur, conforme se indica: --------   
– NATÉRCIA MARIA SANTOS COSTA – T Três – Bloco B, Fração U – 
cinquenta euros;- ----------------------------------  
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– ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS – T Três – Bloco B, Fração X – 
duzentos euros; -----------------------------------  
– ISABEL ROSA DOS SANTOS CARDETA LEITÃO – T Três – Bloco B, 
Fração V – cem euros e cinquenta e cinco cêntimos; ----------  
– CARLA DA CONCEIÇÃO MATEUS – T Dois – Bloco B, Fração Z – 
oitenta e um euros e sessenta cêntimos; ------------------  
– ISABEL MARIA LOPES DOS SANTOS – T Dois – Bloco B, Fração AA – 
sessenta e seis euros e setenta cêntimos; -----------------  
– ANTÓNIO LUÍS MARREIROS ROSÁRIO – T Dois – Bloco B, Fração AB 
– cento e trinta e seis euros e oitenta cêntimos; -------------  
– MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO RATO – T Dois – Bloco B, Fração AC 
– cinquenta euros; ----------------------------------  
– CARLA PATRÍCIA GIMENES VARGAS – T Três – Bloco C, Fração AJ – 
vinte e cinco euros; ---------------------------------  
– LUÍS MÁRIO LUCAS MARIA – T Três – Bloco C, Fração AM – cento e 
doze euros e vinte e cinco cêntimos; ---------------------  
– NATÉRCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES – T Três – Bloco C, Fração AL 
– cinquenta euros; ----------------------------------  
– JOÃO FRANCISCO GONÇALVES – T Dois – Bloco C, Fração AO – 
cento e noventa e oito euros e vinte cêntimos; --------------  
– ELSA LOPES RIBEIRO – T Dois – Bloco C, Fração AP – cinquenta 
euros; ------------------------------------------  
– ÁLVARO FAUSTINO DE OLIVEIRA – T Dois – Bloco C, Fração AQ – 
vinte e cinco euros. ---------------------------------  
Para o Bloco C – fração AQ, de que é arrendatário o Senhor 
Álvaro Faustino de Oliveira, foi fixada a renda mensal de vinte e 
cinco euros, por questão de enquadramento social e de saúde. --  
Para o Bloco C – fração AJ, de que é arrendatária a Senhora 
Carla Patrícia Gimenes Vargas, foi fixada a renda mensal de vinte 
e cinco euros, uma vez que  a sua situação financeira é muito 
debilitada, devido a vários problemas de saúde dos seus filhos. --  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os arrendatários 
dos referidos fogos, que as rendas agora atualizadas entrarão em 
vigor no dia um de Novembro do corrente ano. --------------  
 

VII – Mercados Municipais 

 

PONTO UM – ANULAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE 
BANCA PARA VENDA DE FRUTAS E LEGUMES, NO MERCADO 
MUNICIPAL DE ALJEZUR, À EMPRESA P.H. DO MARISCO 
UNIPESSOAL, LDA: – No âmbito do teor constante na informação 
número dezasseis/CD barra dois mil e treze, datada de dois de 
setembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, confirmar a 
anulação da atribuição em hasta pública de banca para venda de 
frutas e legumes, no Mercado Municipal de Aljezur, à empresa 
P.H. do Marisco Unipessoal, Lda. -----------------------  
 

VIII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – JOÃO DE CARVALHO NOBRE MARREIROS – 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO – MONTE ALEGRE – ALJEZUR: – No 
seguimento da deliberação de vinte e cinco de junho do corrente 
ano, foi novamente apresentado o requerimento em que João de 
Carvalho Nobre Marreiros, na qualidade de proprietário de um 
prédio rustico sito em Monte Alegre, inscrito na matriz predial 
rustica sob o artigo onze, da Seção AV, da freguesia e Município 
de Aljezur, vem solicitar a alteração do traçado de um caminho 
público existente no prédio atras identificado. --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número quinhentos e dois/FR barra dois mil e treze, 
datada de dez de setembro, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo. --------------------------------------  
PONTO DOIS – GIDON DORMANN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA – TURISMO NO ESPAÇO RURAL – AMPLIAÇÃO – MONTES 
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GALEGOS – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que 
Gidon Dormann, na qualidade de proprietário de um prédio misto 
sito em Montes Galegos, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo cinquenta e um, da Secção AQ e a parte urbana sob o 
artigo nove mil cento e cinquenta e dois, da freguesia e Município 
de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número sete mil quinhentos e trinta e seis, vem nos 
termos do número um, 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 ampliação 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 do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número cento e oitenta e oito barra dois mil e 
treze/FA, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. -----  
PONTO TRÊS – BERND JURGEN RODRIGUES – DOAÇÃO DE 
CAMINHO – BREJO LONGO – ROGIL: – Foi novamente apresentado 
o requerimento em que Bernd Jurgem Uhe Rodrigues, na 
qualidade de proprietário do artigo cento e sessenta, da Seção 
AC, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem informar 
que pretende proceder à doação de um caminho para o domínio 
público. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao requerente o 
teor constante na informação número quinhentos e seis/FR barra 
dois mil e treze, datada de dezassete de setembro, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
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PONTO UM – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM CARTÃO 
ELETRÓNICO, CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS CI-
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – 
PROCESSO NÚMERO DOIS MIL E TREZE BARRA ZERO TRINTA – 
DARH: – No âmbito do teor constante na informação número vinte 
e sete/MC barra dois mil e treze, datada de vinte e três de 
setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta 
do contrato a celebrar com Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A, 
cujos documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 
apensos à presente ata. -----------------------------  
PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 
apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de três de 
setembro do corrente ano, solicitando um reforço de verba, no 
montante de quatro mil quinhentos e vinte e nove euros e 
sessenta e nove cêntimos, destinado a fazer face a despesas 
inerentes a pagamento de despesas correntes. -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de 
Freguesia de Bordeira a verba solicitada, no montante de quatro 
mil quinhentos e vinte e nove euros e sessenta e nove cêntimos. -  
PONTO TRÊS – FLORENCE BUHR: – Foi apresentada a exposição em 
que Florence Buhr, vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de 
água referente ao mês de agosto do corrente ano, 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 Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura 
no sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 
Urbanização do Vale da Telha, Setor J – Lote setenta e sete – 
Aljezur. -----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e sessenta e 
quatro – PA barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
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Recursos Humanos, datada de vinte e quatro de setembro, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, devendo ser recalculada a fatura do mês de agosto 
de dois mil e treze, com o número quarenta e dois mil trezentos e 
setenta e seis, de acordo com o número cinco, do artigo sessenta 
e quatro e, número cinco, do artigo sessenta e seis, do Anexo I, 
do Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur, bem como ser emitida nota de crédito 
referente à referida fatura no valor de mil e setenta e três euros e  
trinta e seis cêntimos, correspondente a água (novecentos e  
sessenta e um euros e oitenta e três cêntimos), resíduos sólidos 
variável (cinquenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) e IVA 
(cinquenta e sete euros e setenta e um cêntimos). -----------  
PONTO QUATRO – HELMUT KARL FRIEDRICH FENNER: – Foi 
apresentada a exposição em que Helmut Karl Friedrich Fenner, 
vem solicitar lhe seja cobrado o recibo de água referente ao mês 
de agosto do corrente ano, 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 Município 
de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 
distribuição de água da sua moradia, sita em Monte Branco – 
Alfambras. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e sessenta e 
cinco – AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de vinte de setembro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do requerente, 
devendo ser emitida nota de crédito no montante total de setenta 
e cinco euros e sessenta e oito cêntimos, correspondente a água 
(cinquenta e nove euros e catorze cêntimos), resíduos sólidos 
variável (treze euros) e IVA (três euros e cinquenta e quatro 
cêntimos), de acordo com o valor recalculado da fatura, nos 
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termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e, número 
cinco, do artigo sessenta e seis, do Anexo I, do Regulamento 
Geral da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. --  
APROVAÇÃO DA ATA: – Considerando que se trata da última 
reunião do executivo municipal no atual mandato, nos termos do 
número dois, 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 os 
membros da Câmara, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a 
presente ata, a qual eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ---  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a 
tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze 
horas e cinquenta minutos. ---------------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 


