
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 21/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  23 de setembro de 2014 
Inicio:  14.00 horas   

Encerramento:  18.00 horas  

Aprovada em: 7 de setembro de 2014 
 

   
 

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 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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 

14.00 horas. 
 

Deliberações Tomadas 
 



REUNIÃO DE 23.09.14 

Pág.  1 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE NOVE DE SETEMBRO DE DOIS 

MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção do Senhor Vereador António Carvalho, por não ter estado 

presente, aprovar a ata da reunião ordinária de nove de setembro de dois 

mil e catorze. -------------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima quarta, décima quinta e décima sexta Modificações 

às Grandes Opções do Plano – PPI, nas décima sexta, décima sétima e 

décima oitava Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e nas 

décima oitava, décima nona e vigésima Modificações ao Orçamento para o 

ano dois mil e catorze, cujos documentos depois de devidamente 

rubricados, ficam arquivados em pasta própria. -------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia vinte e dois de setembro de dois mil e catorze, 

do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
UM PONTO DOIS – SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE 

ALJEZUR – PARECER TÉCNICO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS, RELATIVO AO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE DOIS MIL E CATORZE: – A Câmara tomou 

conhecimento do Parecer Técnico do Revisor Oficial de Contas, relativo ao 

primeiro semestre de dois mil e catorze, sobre a informação económica e 

financeira do Município de Aljezur, cujos documentos, depois de 

devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata e remeter o mesmo 

à Assembleia Municipal. -----------------------------------   

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
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“PROPOSTA --------------------------------------------  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS ---------------  

No âmbito dos números um e dois, artigo vinte e seis, da Lei número 

setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro os Municípios 

têm direito em cada ano, a uma participação variável até cinco porcento no 

IRS dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal na circunscrição territorial, 

relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior. -------------  

A referida participação está dependente de deliberação sobre a 

percentagem de IRS pretendida pelo Município. -------------------  

Assim, proponho que a Câmara, no âmbito dos números um e dois, do 

artigo vinte e seis, da Lei número setenta e três barra dois mil e treze, de 

três de setembro, submeta à Assembleia Municipal para aprovação, 

proposta de fixar a participação variável do IRS para o Município e 

referente ao ano dois mil e catorze, em três por cento, e da deliberação dê 

conhecimento, por via eletrónica, à Autoridade Tributária, até trinta e um 

de dezembro do ano em curso.” ------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO TRÊS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA 

PARA O ANO DE DOIS MIL E QUINZE – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da 

Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE DOIS MIL E 

QUINZE ------------------------------------------------  

De acordo com o previsto no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

nomeadamente no número um e quatro, do artigo cento e doze, alterado 

pela Lei número oitenta e três-C barra dois mil e treze, de trinta e um de 

dezembro, propõe-se a seguinte fixação de taxa para aplicar em dois mil e 

quinze, a qual deverá ser remetida para a Assembleia Municipal para 

aprovação: --------------------------------------------  

– Taxa de zero vírgula quatro por cento – para prédios urbanos a que se 

refere a alínea c), do artigo cento e doze, do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis.” -----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS PONTO QUATRO – AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
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AUMENTO TEMPORÁRIO DE FUNDOS DISPONÍVEIS -----------------------  

Nos termos da Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de 

fevereiro, são considerados “Fundos Disponíveis” as verbas disponíveis a 
muito curto prazo, que incluem, as transferências ainda não efetuadas 

decorrentes de programas e projetos do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem liquidadas e devidamente 

certificadas. --------------------------------------------  

Nos termos do artigo quarto, da Lei número oito barra dois mil e doze, de 

vinte e um de fevereiro, a título excecional, podem ser acrescidos aos 

fundos disponíveis outros montantes, desde que expressamente 

autorizados pelo executivo municipal; --------------------------  

Considerando que o Município tem uma série de projetos de investimento, 

com contratos de financiamento assinados nos diversos programas do 

QREN; -----------------------------------------------  

PROJETOS COM CONTRATO DE FINANCIAMENTO -----------------------  

– Aquisição de Viatura Combate a Incêndios Florestais (com compromisso – 
cento e vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e nove euros e sessenta 

cêntimos) ---------------------------------------------  

VALOR DE ADJUDICAÇÃO – cento e cinquenta mil duzentos e cinquenta e seis 

euros e oitenta cêntimos -----------------------------------  

FINANCIAMENTO APROVADO – cento e vinte mil oitocentos e um euros e sete 

cêntimos; ----------------------------------------------  

– Eficiência Energética da IP no Concelho de Aljezur – Reguladores Fluxo 

Luminoso (sem compromisso) -------------------------------  

VALOR DE ADJUDICAÇÃO – quarenta e dois mil seiscentos e cinco euros e 

dezassete cêntimos --------------------------------------  

FINANCIAMENTO APROVADO – vinte e sete mil seiscentos e noventa e três 

euros e trinta e seis euros; ---------------------------------  

– Eficiência Energética da IP no Concelho de Aljezur – Luminárias LED – 
Variante Odeceixe (sem compromisso) -------------------------  

VALOR DE ADJUDICAÇÃO – dezanove mil seiscentos e oitenta e oito euros e 

quarenta e quatro cêntimos ---------------------------------  

FINANCIAMENTO APROVADO – doze mil setecentos e noventa e sete euros e 

quarenta e sete cêntimos; ----------------------------------  

– Eficiência Energética da IP no Concelho de Aljezur – Luminárias LED – 
Balastros Eletrónicos (com compromisso) -----------------------  

VALOR DE ADJUDICAÇÃO – onze mil cento e catorze euros e dez cêntimos --  
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FINANCIAMENTO APROVADO – sete mil duzentos e vinte e quatro euros e 

dezassete cêntimos; --------------------------------------  

– Energia Solar Térmica Piscina e Campo de Futebol – Execução Solar 

Térmica – Piscinas (sem compromisso) -------------------------  

VALOR DE ADJUDICAÇÃO – cento e noventa e quatro mil quinhentos e dez 

euros ------------------------------------------------  

FINANCIAMENTO APROVADO – cento e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e 

um euros e cinquenta cêntimos; ------------------------------  

– Energia Solar Térmica Piscina e Campo de Futebol – Execução Solar 

Térmica – Campo de Futebol (com compromisso) ------------------  

VALOR DE ADJUDICAÇÃO – trinta e um mil cento e oitenta e nove euros e 

quarenta e quatro cêntimos ---------------------------------  

FINANCIAMENTO APROVADO – vinte mil duzentos e setenta e três euros e 

catorze cêntimos; ----------------------------------------  

TOTAL – trezentos e quinze mil duzentos e vinte euros e setenta e um 

cêntimos. ----------------------------------------------  

Considerado que relativamente ao projeto “Aquisição de Viatura de 
Combate a Incêndios Florestais”, cuja viatura já foi entregue, tendo no 
entanto sido detetado à posteriori deficiências técnicas na mesma, cuja 

regularização estamos a aguardar por parte da empresa fornecedora. ---  

Não tendo, devido a esse facto, sido possível efetuar o pagamento da 

mesma, inviabilizando assim o correspondente pedido de pagamento da 

comparticipação comunitária. --------------------------------  

Considerando que relativamente aos projetos, com financiamento 

assegurado é possível a autorização de um aumento de fundos disponíveis;  

Face ao exposto, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, o 

aumento temporário de Fundos Disponíveis, na importância de trezentos e 

quinze mil duzentos e vinte euros e setenta e um cêntimos.” ----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

DOIS PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO UM – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA: – Foi 

apresentado o email datado de cinco de agosto do corrente, acerca da 

comunicação das Taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis respeitantes 

ao ano de dois mil e catorze, a liquidar em dois mil e quinze. ---------  



REUNIÃO DE 23.09.14 

Pág.  5 

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: –  
Foi apresentado o Relatório Mensal relativo ao mês de agosto, datado de 

oito de setembro do corrente ano, ao abrigo do Acordo de Execução 

celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: –  
Foi apresentado o Relatório Mensal relativo ao mês de agosto, datado de 

cinco de setembro do corrente ano, ao abrigo do Acordo de Execução 

celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: –  
Foi apresentado o ofício número duzentos e trinta e cinco, datado de 

quatro de setembro do corrente ano, enviando Relatório Mensal relativo ao 

passado mês de agosto, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre 

o Município e aquela Freguesia. ------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO CINCO – ÁGUAS DO ALGARVE, SA: – Foi apresentado o 

fax datado de quinze de setembro do corrente ano, enviando informação 

acerca do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve – 
Início de fornecimento de água ao novo ponto de entrega do Castelo. ----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO UM – RELATÓRIO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação número 

quinhentos e setenta e nove/CL barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dezasseis de setembro 

do corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos contratos 

celebrados ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de 

serviços, respeitante ao mês de agosto do ano em curso. ------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO – 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA 

O ALGARVE – LOTE CINCO (LOTE COMPILADO: BTN, BTN-IP, BTE E MT) – 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL – COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO ALGARVE, PELO PRAZO DE TRINTA E SEIS MESES – DOIS 

MIL E CATORZE/DOIS MIL E DEZASSETE – ABERTURA DE PROCEDIMENTO: – No 
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âmbito do teor constante na informação número quinhentos e oitenta e 

quatro/MC barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de dezoito de setembro do corrente ano, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o convite, caderno de 

encargos e autorizar a despesa referente ao procedimento de aquisição de 

energia elétrica em regime de Mercado Livre para o Algarve, ao abrigo de 

acordo quadro celebrado pela central de compras da CI-AMAL em vigor 

(Lote cinco – Lote compilado: BTN, BTN-IP, BTE e MT). -------------   

Nos termos do Acordo Quadro, o convite será endereçado à EDP 

Comercial – Comercialização de Energia, S.A. --------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, que para o efeito deverá ser 

celebrado contrato pelo prazo de trinta e seis meses (ou, até ao limite do 

valor estabelecido, consoante o que ocorrer em primeiro lugar), com início 

previsível a um de dezembro de dois mil e catorze, ficando definido o 

preço base de um milhão cento e noventa e nove mil trezentos e vinte e 

cinco euros, acrescido de IVA. -------------------------------  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, designar os elementos que 

compõem o Júri, a quem compete a condução do procedimento, nos termos 

do número um do artigo sessenta e sete do Código dos Contratos Públicos, 

nos termos seguintes:- ------------------------------------  

Membros Efetivos:---------------------------------------- 

Presidente: - Maria Margarida Fernandes Correia, Técnica Superior;--- 

Primeiro Membro Efetivo: – Cátia Filipa Nobre Correia Lucas, Assistente 

Técnica;----------------------------------------------- 

Segundo Membro Efetivo: – Pedro Miguel Bernardino Batista, Técnica 

Superior.----------------------------------------------

- 

Membros Suplentes:--------------------------------------

- 

Primeiro Membro Suplente: – Helder Manuel Candeias Ferreira, Técnico 

Superior;----------------------------------------------

-  

Segundo Membro Suplente: – Susana Isabel Pacheco Marreiros, Assistente 

Técnico.---------------------------------------   

O primeiro membro efetivo substituirá o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos.------------------------------------------- 
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E delegar nos termos do número dois do artigo sessenta e nove, no júri do 

concurso as seguintes competências:------------------- 

Prestar esclarecimentos, nos termos do artigo cinquenta do Código dos 

Contratos Públicos;--------------------------------------- 

Proceder à retificação dos erros e omissões das peças do procedimento, 

ao abrigo do artigo cinquenta do Código dos Contratos Públicos;-------

---------------------------------------- 

Pronunciar-se sobre os erros e omissões do Caderno de Encargos 

identificados pelos interessados e suspender o prazo fixado para 

apresentação das propostas de acordo com o artigo sessenta e um do 

Código dos Contratos Públicos;------------------------------ 

Classificação de documentos da proposta, nos termos previstos pelo artigo 

sessenta e seis do Código dos Contratos Públicos;----------- 

Notificar os interessados das decisões da entidade adjudicante que 

apreciem questões que decorram no procedimento, anteriores ao relatório 

final, nos termos do artigo quatrocentos e sessenta e sete do Código dos 

Contratos Públicos.------------------------------ 
DOIS PONTO SEIS PONTO TRÊS – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO 

CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA CI-AMAL COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO ALGARVE – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS 

RODOVIÁRIOS COM CARTÃO ELETRÓNICO – CELEBRADO PELA CENTRAL DE 

COMPRAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES – ANO DOIS MIL E CATORZE/DOIS 

MIL E QUINZE – APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO: – No âmbito do teor 

constante na informação número quinhentos e oitenta e um/CL barra dois 

mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada 

de dezassete de setembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a minuta de contrato a celebrar com a Petróleos de 

Portugal – Petrogal, S.A, no âmbito do fornecimento de combustíveis 

rodoviários com cartão eletrónico, ao abrigo do acordo quadro celebrado 

pela Central de Compras da CI-AMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Algarve. ----------------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO QUATRO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÉCNICOS DE NATAÇÃO: – No âmbito do 

teor constante na informação número quinhentos e oitenta e cinco/CL barra 

dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de dezoito de setembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de 
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serviços – Técnicos de Natação, cujo valor global da despesa, meramente 

estimativo, será repartido da seguinte forma: ---------------------  

– Ano de dois mil e catorze – dois mil e oitocentos euros, acrescido de IVA.  

– Ano de dois mil e quinze – dezasseis mil e oitocentos euros, acrescido de 

IVA. -------------------------------------------------  

Atendendo que a referida prestação de serviços assume caráter plurianual, 

com despesa previsível para dois mil e quinze e, não se encontrando 

previsto em GOP, deverá ser solicitada à Assembleia Municipal a 

autorização de assunção de compromissos plurianuais para dois mil e 

quinze. -----------------------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E URBANISMO – TABELA DE 

TAXAS E LICENÇAS – INFORMAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------  
UM PONTO DOIS – PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA 

DE EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR – SEGUNDA FASE – 
ANTEPLANO: – No âmbito do teor constante na informação número cento e 

trinta e oito/FA barra dois mil e catorze, datada de cinco de setembro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Anteplano correspondente à segunda fase da 

elaboração do Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica de 

Equipamentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur, a fim de se passar à fase 

de elaboração e apresentação da proposta de Plano, acolhendo as 

propostas mencionadas na informação referida. -------------------  
UM PONTO TRÊS – JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS – INFRAESTRUTURAS DO 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS MALHADAIS – SEGUNDA FASE – PEDIDO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do teor constante na informação número 

noventa/JC barra dois mil e catorze, datada de oito de setembro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao 

abrigo do Decreto-Lei número cinquenta e nove barra noventa e nove, de 

dois de março, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

homologação do auto de receção definitiva e ao cancelamento total da 

caução prestada pela empresa José de Sousa Barra & Filhos, na 

importância de quatro mil e um euros e cinco cêntimos, correspondendo ao 

remanescente de dez porcento do valor das garantias bancárias, nas 

importâncias de dois mil trezentos e trinta e quatro euros e oitenta e um 
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cêntimos e, mil seiscentos e sessenta e seis euros e vinte e quatro 

cêntimos. ----------------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ARMANDO LUÍS VENTURA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM EM VALES – ALJEZUR: – Foi apresentado o 

requerimento em que em Armando Luís Ventura, na qualidade de 

proprietário de um prédio rústico, sito em Vales, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo noventa e cinco, da Secção AP, da freguesia e 

Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número mil cento e sessenta e seis, vem solicitar informação 

prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de um armazém 

agrícola, no local acima mencionado. --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

cento e setenta/FR barra dois mil e catorze, de vinte e sete de agosto, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
DOIS PONTO DOIS – CELSO MANUEL ROSA BATISTA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA, SITA EM SUA PROPRIEDADE EM 

ODECEIXE, COMO ARRECADAÇÃO AGRÍCOLA: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
DOIS PONTO TRÊS – BRAYDEN GARTH BENNETT E PAUL CAMERON BENNETT – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de dez de setembro do corrente ano e exarado no 

requerimento de Brayden Garth Bennett e Paul Cameron Bennett que, na 

qualidade de promitentes compradores de um prédio misto inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo quinze, da Secção AB-AB um e a parte 

urbana sob o artigo mil trezentos e sessenta e nove e, dois prédios 

rústicos inscritos na matriz predial rústica sob os artigos treze e catorze, 

ambos da Seção AB-AB um, todos sitos em Cabeço dos Carneiros, da 

freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vêm solicitar lhes seja emitida 

certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade no prédio 

supra descrito, ficando o mesmo na proporção de um meio para cada um 

dos constituintes. ----------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – RENATE CORNELIA KARIN RAUE – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PARA LEGALIZAÇÃO DE PISCINA E RESPETIVO EDIFÍCIO DE ÁREA 

TÉCNICA, EM REGUENGO – ALFAMBRAS – BORDEIRA: – Foi apresentado o 

requerimento em que Renate Cornélia Karin Raue, na qualidade de 
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proprietária de um prédio misto sito em Reguengo, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo cento e quarenta e nove, da Secção C e a parte 

urbana sob os artigos mil e oitenta e quatro e mil e oitenta e cinco, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e trinta 

e seis, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, vem solicitar 

informação prévia para legalização de uma piscina e respetivo edifício de 

área técnica localizados junto a uma moradia existente, no local acima 

mencionado. -------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e trinta e 

nove/FA barra dois mil e catorze, de oito de setembro, do Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente. ---------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente que poderá 

pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 

cento e um, do Código do Procedimento Administrativo. -------------  
DOIS PONTO CINCO – SPACECON – CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, LDA. – VALE 

PALHEIRO – ALJEZUR: – A Câmara tomou conhecimento do parecer do 

Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de Morais, datado de quinze 

de setembro do corrente ano, acerca da construção de um 

Empreendimento Turístico em Espaço Rural – TER, levado a efeito por 

SPACECON – Consultadoria Imobiliária, Lda, em Vale Palheiro – Aljezur, o 

qual depois de devidamente rubricado, fica apenso à presente ata. -----  

A Câmara registou igualmente que já foram tomadas diligências no sentido 

de serem sanadas as irregularidades processuais detetadas. ----------  

O Senhor Presidente informou o Executivo que prestará todas as 

informações acerca do desenvolvimento deste assunto, até à sua 

resolução. ---------------------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – AMÉRICO SANTOS MARREIROS – DESISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO DE 

BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentada a carta de 

Américo Santos Marreiros, datada de vinte e sete de agosto do corrente 

ano, informando que irá prescindir das bancas para venda de peixe, que 

ocupa no Mercado Municipal de Aljezur, a partir de um de setembro do ano 

em curso. ---------------------------------------------  
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No âmbito do teor constante na informação número trinta e cinco/CD barra 

dois mil e catorze, datada de cinco de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aceitar a desistência como solicitado, ficando as duas bancas 

para venda de peixe livres para futura concessão por hasta pública, ou por 

ocupação por vendedor acidental, de acordo com os artigos sexto e sétimo, 

do Regulamento dos Mercados Municipais. ----------------------  
UM PONTO DOIS – ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURA AO 

PRODER – MOSAICOS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------  
UM PONTO TRÊS – ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURA AO 

PRODER – FAIXA DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL – REDE PRIMÁRIA – TROÇO DO 

SEROMINHEIRO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos.---------------------- 
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: --------------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO UM – MATILDE PINTO GORGULHO: – Foi apresentada a 

exposição de Andreia Sofia Pereira Pinto, na qualidade de encarregada de 

educação e solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Matilde Pinto 

Gorgulho. ---------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número noventa e dois/RF 

barra dois mil e catorze, datada de dezassete de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar a aluna Matilde Pinto Gorgulho, no escalão A. -  

DOIS PONTO UM PONTO DOIS – ÂNIA OLIVEIRA: – Foi apresentada a exposição de 

Nair Oliveira, na qualidade de encarregada de educação e solicitando a 

revisão do escalão atribuído à aluna Ânia Filipa Oliveira. ------------  

No âmbito do teor constante na informação número noventa e quatro/RF 

barra dois mil e catorze, datada de dezanove de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar a aluna Ânia Filipa Oliveira, no escalão A. ---  

DOIS PONTO UM PONTO TRÊS – RODRIGO FERNANDES MARREIROS: – Foi 

apresentado o ofício número mil e trinta e três, datado de vinte de agosto 

do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur enviando o boletim 

de candidatura a apoio sócio/educativo para o ano letivo dois mil e 

catorze/dois mil e quinze, do aluno Rodrigo Fernandes Marreiros. ------  
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No âmbito do teor constante na informação número oitenta e cinco/RF 

barra dois mil e catorze, datada de quatro de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Rodrigo Fernandes Marreiros.  

DOIS PONTO UM PONTO QUATRO – MARIA RITA LOURENÇO E DIANA LOURENÇO: – Foi 

apresentado o ofício número mil cento e seis, datado de vinte de cinco de 

setembro do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur enviando 

o boletim de candidatura a apoio sócio/educativo para o ano letivo dois mil 

e catorze/dois mil e quinze, das alunas Maria Rita Lourenço e Diana 

Lourenço. ---------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número noventa e três/RF barra 

dois mil e catorze, datada de dezanove de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, às alunas Maria Rita Lourenço e Diana 

Lourenço. ---------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – MEDIDAS SUPLETIVAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: – No âmbito 

do teor constante na informação número noventa e cinco/RF barra dois mil 

e catorze, datada de dezanove de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, comparticipar a totalidade do custo da refeição dos alunos 

com necessidades educativas especiais. ------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

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: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de agosto de dois mil e catorze, 

em anexo; ---------------------------------------------  
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DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de oitocentos euros, 

relativa ao mês em causa, de acordo com o definido em protocolo.” -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – COMPARTICIPAÇÕES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ALJEZUR – REFEIÇÕES SERVIDAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS ALUNOS 

DOS JARDINS DE INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 

BÁSICO, NO ANO LETIVO DE DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – No 

âmbito do teor constante na informação número oitenta e sete/RF barra 

dois mil e catorze, datada de quatro de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir para o Agrupamento de Escolas de Aljezur, no ano 

letivo de dois mil e catorze/dois mil e quinze, por cada refeições fornecida 

em refeitórios escolares aos alunos dos Jardins de Infância e das Escolas 

do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, os valores a seguir descriminados: --  

– Alunos com Escalão A – um euro e sessenta e oito cêntimos (um euro e 

quarenta e seis cêntimos mais vinte e dois cêntimos); ---------------  

– Alunos com Escalão B – noventa e cinco cêntimos (setenta e três 

cêntimos mais vinte e dois cêntimos); --------------------------  

– Alunos sem Escalão – vinte e dois cêntimos. --------------------  

Atendendo que se trata de uma despesa plurianual, estimando-se em dois 

mil e quinze, uma despesa de trinta e cinco mil euros, a Câmara deliberou, 

igualmente por unanimidade, submeter a aprovação da despesa plurianual 

à Assembleia Municipal. -----------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO – 
ANO LETIVO DE DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – No âmbito do teor 

constante na informação número oitenta e seis/RF barra dois mil e catorze, 

datada de quatro de setembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico 

e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

de abertura do prazo de candidaturas aos subsídios de transporte e 

alojamento, para o ano letivo de dois mil e catorze/dois mil e quinze, no 

período de quinze de setembro a quinze de outubro do ano em curso, 

proferido pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------------  

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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 
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mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

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 dezoito horas, mandando 

que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da 

Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 

redigi e subscrevo. ---------------------------------------  

     
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


