
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 22/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  07 de outubro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.00 horas  

Aprovada em:  14 de outubro 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 

10.00 horas. 
 

Deliberações Tomadas 
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APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE SETEMBRO 

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e três 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 na décima sétima Modificação às Grandes Opções do Plano – 
PPI, na décima nona Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e 

na vigésima primeira Modificação 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 seis de outubro de dois mil e catorze, do qual 

a Câmara tomou conhecimento. ------------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a legislação que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

DECRETO-LEI número cento e quarenta e quatro barra dois mil e catorze, 

publicado no Diário da República número cento e oitenta e oito, Série I, de 

trinta de setembro, do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social, que atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida. ----  

PORTARIA número cento e oitenta e sete-A barra dois mil e catorze, 

publicada no Diário da República número cento e setenta e nove, primeiro 

Suplemento, Série I, de dezassete de setembro, do Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, que aprova o Plano Estratégico para 

os Resíduos Urbanos (PERSU dois mil e vinte), para Portugal Continental.  

LEI número setenta e cinco barra dois mil e catorze, publicada no Diário da 

República número cento e setenta e seis barra dois mil e catorze, Série I, 

de doze de setembro, da Assembleia da República, que estabelece os 

https://dre.pt/application/file/57695208
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mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as condições da 

sua reversão. -------------------------------------------  

DECRETO-LEI número cento e trinta e seis barra dois mil e catorze, 

publicado no Diário da República número cento e setenta e três, Série I de 

nove de setembro, do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia, que procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei que 

estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação. ------------  

DECRETO-LEI número cento e trinta e cinco barra dois mil e catorze, 

publicado no Diário da República número cento e setenta e dois, Série I, 

de oito de setembro, do Ministério da Administração Interna, que 

estabelece o regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos 

estabelecimentos de restauração e de bebidas que disponham de salas ou 

de espaços destinados a dança ou, onde habitualmente se dance. ------  
DOIS PONTO DOIS – FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA, ÁLVARO PACHECO LINO, JOSÉ 

ROCHA DE OLIVEIRA E MARIA ROSA DE OLIVEIRA PACHECO LINO – PERMUTA DE 

TERRENO SITO EM ODECEIXE – MEMORANDO: – A Câmara tomou 

conhecimento do Memorando elaborado pelo Dr. António Cordeiro da 

Cunha, no âmbito das reuniões ocorridas no passado dia três de setembro 

com as partes interessadas no processo de permuta de terreno sito em 

Odeceixe. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURAS USADAS E 

SUCATA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURAS USADAS E SUCATA PERTENCENTES AO 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR --------------------------------------  

Constatando-se a existência de ferro velho e viaturas em fim de vida, 

pertencentes a este município, derivado à idade das mesmas e, não 

oferecendo condições de segurança para o serviço, proponho assim, a 

alienação em hasta pública, das viaturas usadas e da sucata conforme 

explanado abaixo, nas seguintes condições: ---------------------  

LOTE UM -----------------------------------------------  

Ano – mil novecentos e noventa e oito --------------------------  

Matricula – vinte e oito-oitenta-LT ----------------------------  

Marca – Citroen -----------------------------------------  

Modelo – Xsara ------------------------------------------  

https://dre.pt/application/file/56501780
https://dre.pt/application/file/56501780
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Categoria – Ligeiro de passageiros ----------------------------  

Preço base de licitação – cinquenta euros -----------------------  

LOTE DOIS ---------------------------------------------  

Ano – mil novecentos e noventa e oito --------------------------  

Matricula – trinta e um-dezanove-JN --------------------------  

Marca – MAN -------------------------------------------  

Modelo – dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA-II ---------------  

Categoria – Pesado Passageiros ------------------------------  

Preço base de licitação – cinco mil euros ------------------------  

LOTE TRÊS ---------------------------------------------  

Ano – mil novecentos e noventa e oito --------------------------  

Matricula – onze-trinta-LQ ---------------------------------  

Marca – Mitsubishi ---------------------------------------  

Modelo – L quatrocentos -----------------------------------  

Categoria – Ligeiro de passageiros ----------------------------  

Preço base de licitação – trezentos euros -----------------------  

LOTE QUATRO -------------------------------------------  

Categoria – Sucata/monos ----------------------------------  

Preço base de licitação – dois mil e quinhentos euros. --------------  

UM – LOCALIZAÇÃO DAS VIATURAS: ------------------------------  

Armazém Municipal de Aljezur -------------------------------  

DOIS – Hasta pública: --------------------------------------  

DOIS PONTO UM – A venda de viaturas e sucata será efetuada por hasta 

pública, que decorrerá no Armazém Municipal no dia três de Novembro, 

pelas dez horas. -----------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – Os interessados deverão comparecer no local 

devidamente identificados, ou fazerem-se representar por procurador 

devidamente habilitado para o efeito, e no caso de pessoas coletivas, 

habilitados com poderes bastantes para arrematar. -----------------  

DOIS PONTO TRÊS – Apenas se podem habilitar à presente Hasta Pública na 

aquisição de viaturas para desmantelamento e sucata ou monos, empresas 

em nome individual ou pessoas coletivas que estejam classificadas como 

operadores no âmbito do artigo terceiro do Decreto-Lei número setenta e 

três barra dois mil e onze, de dezassete de junho, licenciadas pela Agência 

Portuguesa de Ambiente que estejam habilitadas para o exercício de 

gestão de resíduos, nomeadamente para as atividades de recolha, 
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transporte, valorização e descontaminação de materiais constituídos por 

materiais ferrosos e não ferrosos.-----------------------------  

DOIS PONTO QUATRO – Os arrematantes deverão apresentar no prazo de 

cinco dias, após a arrematação dos bens, os documentos comprovativos de 

que se encontram em situação regularizada perante o estado Português em 

sede de contribuições e impostos, bem como relativamente à situação 

contributiva para com a segurança social. A não apresentação destes 

documentos, implica a revogação da arrematação, bem como a perda das 

importâncias já pagas. ------------------------------------  

DOIS PONTO CINCO – Os interessados poderão licitar verbalmente, sendo para 

o lote um, o valor mínimo de cada lanço de vinte cinco euros, para o lote 

dois, o valor mínimo de cada lanço de duzentos e cinquenta euros, o lote 

três, o valor mínimo de cada lanço de vinte e cinco euros e, o lote quatro, 

o valor mínimo de cada lanço cinquenta euros, os lotes serão licitadas pela 

ordem acima indicada, constituindo cada numero um lote. ------------  

DOIS PONTO SEIS – Cada lote será arrematado a quem oferecer maior lanço.  

DOIS PONTO SETE – Após arrematação de cada lote, será elaborado em 

duplicado o respetivo auto de venda, com a identificação do adquirente. 

DOIS PONTO OITO – Um exemplar do auto de venda será entregue ao 

adquirente e constituirá o documento necessário ao pagamento. -------  

DOIS PONTO NOVE – Não serão admitidas quaisquer reclamações sobre o 

estado dos bens e eventuais defeitos. --------------------------  

TRÊS – COMISSÃO QUE DIRIGE A PRAÇA: ---------------------------  

A praça é dirigida por uma comissão composta pelos seguintes membros:  

- José Carlos de Oliveira ----------------------------------  

- Susana Isabel Pacheco Marreiros ---------------------------  

QUATRO – PAGAMENTO E LEVANTAMENTO: --------------------------   

QUATRO PONTO UM – Após o ato da arrematação, pagará cinquenta porcento 

do valor que tenha oferecido, e o remanescente deverá ser satisfeito nos 

dez dias uteis após a homologação da ata de hasta pública. ----------  

QUATRO PONTO DOIS – O bem só pode ser levantado pelo arrematante 

quando se encontre integralmente pago. ------------------------  

QUATRO PONTO TRÊS – O pagamento será efetuado pelo arrematante na 

tesouraria da Câmara Municipal de Aljezur, mediante fatura a emitir pelos 

serviços da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal, ambos sitos nos Paços do Concelho, Rua Capitão Salgueiro 
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Maia, Aljezur com o horário de funcionamento das nove horas às dezasseis 

horas e trinta minutos. ------------------------------------  

QUATRO PONTO QUATRO – O adquirente dispõe de dez dias uteis 

subsequentes à data de homologação da ata de arrematação para o 

levantamento dos bens, findo o qual perderá qualquer direito sobre a 

viatura, bem como as importâncias já pagas. ---------------------  

QUATRO PONTO CINCO – Após o pagamento, as viaturas adquiridas tendo 

como destino, a circulação na via pública, o arrematante deverá dirigir-se 

junto do Património da Câmara Municipal de Aljezur, mediante 

apresentação da fatura, para tratar do requerimento de registo automóvel, 

na Conservatória do Registo Automóvel de Aljezur, as viaturas só poderão 

ser levantadas depois do arrematante fazer prova que as mesmas se 

encontram em seu nome. No caso de sucata e viaturas em que o destino 

seja o desmantelamento, deverá o arrematante dirigir-se junto do 

Património da Câmara Municipal de Aljezur, mediante apresentação de 

fatura, para levantar o modelo A, devidamente preenchido, para posterior 

levantamento das viaturas após o pagamento integral das mesmas, dentro 

dos dez dias uteis subsequentes à data de homologação da ata de 

arrematação.” ------------------------------------------  

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

DOIS PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

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

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de dezanove de 

setembro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, 

no montante de doze mil quinhentos e trinta e dois euros e vinte e seis 

cêntimos, destinado a fazer face ao pagamento de descontos em atraso à 

Caixa Geral de Aposentações. -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal  a 

atribuição do apoio financeiro solicitado pela Junta de Freguesia de 

Bordeira, no valor de doze mil quinhentos e trinta e dois euros e vinte e 

seis cêntimos, no âmbito das competências atribuídas à Assembleia 

Municipal, pela alínea j), do artigo vinte e cinco, do Anexo I, da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – ATAM – ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi apresentado o ofício número quatro mil 
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oitocentos e cinquenta e dois, datado de catorze de setembro do corrente 

ano, manifestando o seu agradecimento pelo acolhimento aquando da 

realização da RAP de Aljezur, bem como por todo o apoio logístico 

dispensado. --------------------------------------------  

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO TRÊS – CASA DA CRIANÇA DE ROGIL: – Foi apresentada 

a carta datada de dezasseis de setembro do corrente ano, enviando 

informação acerca do atual funcionamento da Unidade de Longa Duração e 

Manutenção de Aljezur e solicitando a atribuição de um apoio financeiro 

destinado a fazer face a despesas de tesouraria. ------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro solicitado, 

no montante de seis mil oitocentos e quarenta e três euros e catorze 

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO QUATRO – PE. NUNO CARLOS GABRIEL COELHO: – Foi 

apresentada a carta de apresentação do Padre Nuno Carlos Gabriel 

Coelho, como Pároco das Paróquias de Aljezur, Bordeira e Odeceixe. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO CINCO – ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E DAS FLORESTAS: – Foi apresentado o ofício número quarenta e 

quatro mil e vinte e dois, endereçando convite para integrar a Plataforma 

Local de Operacionalização e Gestão (PLOG), no âmbito do lançamento da 

Marca Natural.PT “Património Vivo”, que visa a criação de uma rede de 
destinos de turismo de natureza. -----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o convite para integrar a 

Plataforma Local de Operacionalização e Gestão (PLOG), no âmbito do 

lançamento da Marca Natural.PT “Património Vivo”. ----------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de três de setembro do corrente ano, enviando 

Relatório Mensal relativo ao mês de agosto, ao abrigo do Acordo de 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO SETE – UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ESCOLA 

SUPERIOR DE EDUCAÇÃO: – Foi apresentado o ofício número duzentos e dez, 

datado de dezoito de setembro do corrente ano, acerca da Semana de 

Campo da Licenciatura em Educação Social, da Escola Superior de 

Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, que decorrerá entre 

vinte e nove de setembro e dois de outubro, no Município de Aljezur. ----  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO OITO – DGAL – DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS 

LOCAIS: – Foi apresentado o ofício número mil seiscentos e quinze, datado 

de vinte e seis de setembro do corrente ano, enviando informação acerca 

da realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO NOVE – SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS E 

DESENVOLVIMENTO RURAL: – Foi apresentado o ofício número mil e 

cinquenta e seis, datado de vinte e seis de setembro do corrente ano, 

enviando informação acerca da modernização do Bloco de Rega XIV (PA 

doze mil trezentos e cinquenta e três). -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA ------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDARIA PARA LAVAGEM DE 

TOALHAS – PRAIHABITA – ATIVIDADES HOTELEIRAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA: – No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e 

noventa e nove/CL barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, datada de vinte e cinco de setembro do corrente ano, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para prestação de serviços de Lavandaria, para lavagem de 

toalhas e aventais, pela empresa Praihabita – Atividades Hoteleiras, 

Sociedade Unipessoal, Lda, pelo valor de cinquenta e seis euros e noventa 

e um cêntimos, acrescido de IVA. -----------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – RELATÓRIO MENSAL DOS CONTRATOS 

CELEBRADOS AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação 

número seiscentos e dezasseis/CL barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dois de outubro 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 setembro do ano em curso. -----------------  
DOIS PONTO SEIS – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO UM – BÁRBARA ANN HAYES – SETOR C – LOTE CENTO E 

QUARENTA E SEIS – VALE DA TELHA (MÊS DE AGOSTO) – ROTURA DO SISTEMA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: – Foi apresentado o requerimento em que 

Bárbara Ann Hayes, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao 

consumo do mês de agosto do corrente ano, pela tarifa média e fixa de 
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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 e 

seis, Aljezur. -------------------------------------------  

No âmbito do teor da informação seiscentos e onze/JR barra dois mil e 

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

de outubro, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante total 

de mil e quarenta e oito euros e setenta e três cêntimos, correspondente a 

água (novecentos e vinte e quatro euros e trinta e um cêntimos), IVA 

(cinquenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) e resíduos sólidos 

variáveis (sessenta e oito euros e noventa e seis cêntimos), de acordo com 

os cálculos anexos à informação acima identificada, nos termos do número 

cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e 

seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------  
DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – BÁRBARA ANN HAYES – SETOR C – LOTE CENTO E 

QUARENTA E SEIS – VALE DA TELHA (MÊS DE SETEMBRO) – ROTURA DO 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: – Foi apresentado o requerimento em 

que Bárbara Ann Hayes, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente 

ao consumo do mês de setembro 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 e seis – Aljezur. -----------------------------------  

No âmbito do teor da informação seiscentos e treze/JR barra dois mil e 

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

de outubro, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota de crédito no 

valor total de trezentos e sessenta e cinco euros e dezanove cêntimos, 

correspondente a água (trezentos e dezanove euros e trinta e dois 

cêntimos), IVA (dezanove euros e dezasseis cêntimos) e resíduos sólidos 

variáveis (vinte e seis euros e setenta e um cêntimos), de acordo com os 

cálculos anexos à informação acima identificada, nos termos do número 

cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e 

seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------  
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III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – TOPONÍMIA ------------------------------------------  
UM PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO – RUA CONHECIDA COMO “RUA DA 
COOPERATIVA” – IGREJA NOVA – ALJEZUR: – No seguimento da proposta feita 

pelo Senhor Vereador Vitor Vicente, na reunião do Executivo realizada no 

dia nove do passado mês de setembro, para atribuição de topónimo “Rua 
da Agricultura e dos Agricultores” à via de Aljezur – Igreja Nova, junto à 

Cooperativa Agrícola/Armazéns Municipais, foi apresentada a informação 

número setenta e dois/JD, datada de vinte e três de setembro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, esclarecendo que, embora 

não exista nenhuma deliberação camarária, o topónimo “Rua da 
Cooperativa” está a ser utilizado por particulares e empresas com morada 
naquele arruamento, existindo inclusive código postal atribuído pelos CTT.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de 

Freguesia de Aljezur, para atribuição do nome de “Rua da Cooperativa” 
àquela artéria. ------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, que não fica prejudicada a atribuição 

do topónimo “Rua da Agricultura e dos Agricultores”, a artéria a designar 
futuramente pela Câmara Municipal. ---------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – CÉSAR MANUEL VIEIRA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
LEGALIZAÇÃO – HABITAÇÃO EM ARRIFANA – ALJEZUR: – No seguimento da 

deliberação de onze de fevereiro do corrente ano, foi novamente 

apresentado o requerimento em que César Manuel Vieira, na qualidade de 

proprietário, vem solicitar informação prévia sobre a possibilidade de 

proceder à legalização de uma habitação, sita em Arrifana, freguesia e 

Município de Aljezur. -------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 

pretensão do requerente, face ao teor constante nas informações número 

vinte e três/FR barra dois mil e catorze, datada de vinte e três de janeiro e, 

número cento e noventa e cinco/FR barra dois mil e catorze, datada de 

vinte e nove de setembro, ambas do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, bem como ao parecer desfavorável do ICNF, constante no 

ofício número trinta e nove mil e trinta e nove barra dois mil e treze/DCNF-

ALG/DLAP. --------------------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que poderá 

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

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  

UM PONTO UM – FERNANDA MARIA DE JESUS MARQUES: – Foi apresentado o 

requerimento em que Fernanda Maria de Jesus Marques, vem solicitar um 

apoio financeiro destinada a fazer face a despesas inerentes à remoção da 

cobertura em fibrocimento, da habitação onde reside sita no Bairro CAR, 

número dezoito – Aljezur, face às dificuldades financeiras que atravessa. -  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que é 

sensível à questão levantada e que irá remeter o assunto à Assembleia 

Municipal, no sentido de passar a incluir o apoio de cinquenta porcento dos 

trabalhos especializados de remoção, transporte e deposição em aterro 

sanitário das placas de fibrocimento, de todas as habitações sitas no Bairro 

CAR – Aljezur. ------------------------------------------  
DOIS – EDIFÍCIOS MUNICIPAIS ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E 

EMERGÊNCIA, SA – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL: – No âmbito do teor 

constante na informação número trinta e seis/CD barra dois mil e catorze, 

datada de dezassete de setembro, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

comunicar à arrendatária que, de acordo com o estabelecido 

contratualmente, a partir de um de novembro de dois mil e catorze, o valor 

da renda mensal será de novecentos e trinta e nove euros e quarenta e 

cinco cêntimos. -----------------------------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: --------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO UM – CATARINA ALEXANDRA GOMES FERNANDES E PEDRO 

MIGUEL INÊS LOUÇÃO: – Foi apresentado o ofício número mil cento e trinta e 

três, datado de quinze de setembro, do Agrupamento de Escolas de 

Aljezur, enviando boletins de candidatura a subsídio de estudo dos alunos 

Catarina Alexandra Gomes Fernandes e Pedro Miguel Inês Loução. -----  

No âmbito do teor constante na informação número cem/RF barra dois mil 

e catorze, datada de vinte e nove de setembro, da Divisão de 
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Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B, aos alunos Catarina Alexandra Gomes 

Fernandes e Pedro Miguel Inês Loução. ------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO DOIS – IARA MARREIROS SILVA: – Foi apresentado o ofício 

número mil cento e vinte, datado de onze de setembro, do Agrupamento de 

Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo 

da aluna Iara Marreiros Silva. -------------------------------  

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

barra dois mil e catorze, datada de vinte e três de setembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Iara Marreiros Silva. --------  

DOIS PONTO UM PONTO TRÊS – TOMÁS FILIPE ALVITO SANTOS: – Foi apresentado o 

ofício número mil cento e cinquenta e seis, datado de vinte e dois de 

setembro, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de 

candidatura a subsídio de estudo do aluno Tomás Filipe Alvito Santos. ---  

No âmbito do teor constante na informação número doze/MV barra dois mil 

e catorze, datada de dois de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o 

escalão A, ao aluno Tomás Filipe Alvito Santos. ------------------  

DOIS PONTO UM PONTO QUATRO – MARLEN JOANA FLEISCHMANN: – Foi apresentado 

o ofício número mil cento e quarenta e dois, datado de doze de setembro, 

do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a 

subsídio de estudo da aluna Marlen Joana Fleischmann. -------------  

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

barra dois mil e catorze, datada de vinte e nove de setembro, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Marlen Joana Fleischmann. ---  

DOIS PONTO UM PONTO CINCO – LEONOR FILIPA RAMOS TIRO: – Foi apresentada a 

exposição de Ana Catarina de Oliveira Ramos, na qualidade de 

encarregada de educação, solicitando a revisão do escalão atribuído à 

aluna Leonor Filipa Ramos Tiro. ------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna Leonor Filipa 

Ramos Tiro, no escalão A.----------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO DOIS – SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO DE ODECEIXE – 
PROTOCOLO COM A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR PARA A 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 

presente assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------  
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QUATRO – EDUCAÇÃO ---------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO 

ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – 
Não obstante o teor constante na informação número noventa e sete/RF 

barra dois mil e catorze, datada de vinte e nove de setembro, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fixar em trinta e cinco, o número de Bolsas de Estudo a 

atribuir no ano letivo de dois mil e catorze/dois mil e quinze. ----------  
CINCO – DESPORTO E TEMPOS LIVRES ----------------------------  

CINCO PONTO UM – PLANO “DESPORTO PARA TODOS”: – A Câmara tomou 

conhecimento do calendário desenvolvido pela Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, o qual define as atividades desportivas a 

desenvolver fora e dentro do Complexo Desportivo de Aljezur, durante a 

época dois mil e catorze/dois mil e quinze. ----------------------  

 

 
CINCO PONTO DOIS – PROTEL – "VIDA ATIVA 2014" – PROLONGAMENTO DO PERÍODO 

DE DURAÇÃO DO PROGRAMA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de trinta de setembro do corrente ano, que determina o 

prolongamento do período de duração do programa PROTEL – "Vida Ativa 

2014", até ao final do ano em curso. ---------------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Por parte do público presente, usou da 

palavra o Senhor Pedro Barbosa, que alertou a Câmara para a presença de 

roedores na Rua do Castelo e zona envolvente. Referiu que nos dez anos 

que reside em Aljezur, é a primeira vez que tal acontece com dimensão 

que julga relevante, a ponto de o comunicar à Câmara. Solicita assim que 

a Câmara diligencie no sentido de aferir e resolver a situação, mantendo-o 

informado das medidas tomadas para o efeito. --------------------  

O Senhor Presidente referiu que a autarquia ira proceder em conformidade 

e agradeceu o alerta deixado. -------------------------------  

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 

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. ---------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze 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, 
 

_____________________________ 


