
 
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 26/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  11 de novembro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.00 horas  

Aprovada em:  25 de novembro 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 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

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. 
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Deliberações Tomadas 
 

SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 

CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 

NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 

Ana Maria Ferreira dos Santos substituiu o Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  
APROVAÇÃO DAS ATAS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE OUTUBRO 

E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

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

abstenção da Senhora Vereadora Ana Santos, por não ter estado presente, 

aprovar as atas da reunião ordinária de vinte e oito de outubro e da 

reunião extraordinária de trinta e um de outubro de dois mil e catorze. ---  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – A Senhora 

Vereadora Ana Santos teceu considerações acerca da necessidade 

premente de requalificar os balneários do campo de futebol municipal, 

atendendo às condições que apresentam e que não dignificam a ninguém. 

Chamou ainda a atenção para a necessidade de colocação de uma 

estrutura de proteção aos painéis solares instalados na mesma 

infraestrutura. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu os alertas e tomou boa nota 

dos mesmos. -------------------------------------------  

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima oitava e décima nona Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, nas vigésima, vigésima primeira e vigésima 

segunda Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e nas 

vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta Modificações ao 

Orçamento para o ano dois mil e catorze, cujos documentos depois de 

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

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

Diário da Tesouraria do dia dez de novembro de dois mil e catorze, do qual 

a Câmara tomou conhecimento. ------------------------------  
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DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ANDRÉ MIGUEL DOS SANTOS LOURENÇO E SANDRA ISABEL 

DOS SANTOS VAZ PINTO – REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

DO LOTE NÚMERO TRÊS, DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA: – No 

âmbito do teor constante na informação número seiscentos e sessenta e 

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

Humanos, datada de vinte e um de outubro do corrente ano, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de declarar a 

caducidade da atribuição do lote número três, do Loteamento Municipal da 

Carrapateira, face ao incumprimento, por parte dos interessados, do prazo 

estipulado para apresentação dos documentos necessários para a 

realização da escritura de compra e venda, não obstante haver 

comunicação prévia emitida e válida ate dezoito de março de dois mil e 

quinze. -----------------------------------------------   
DOIS PONTO TRÊS – MARIA JOSÉ MARREIROS – PEDIDO DE CERTIDÃO – EXTINÇÃO 

DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL REFERENTE À MORADIA NÚMERO VINTE E 

CINCO, DO BAIRRO CAR – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na 

informação número seiscentos e sessenta e dois/PJ barra dois mil e 

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

vinte e um de outubro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, certificar que, por morte do adquirente António Rosa 

Candeias, foi considerada paga a última prestação mensal de amortização 

da moradia sita no Bairro CAR, número vinte e cinco – Igreja Nova, inscrita 

na matriz sob o artigo três mil duzentos e trinta e um e, descrita na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cinco mil 

oitocentos e quarenta, passando a referida moradia para a posse plena dos 

herdeiros. ---------------------------------------------  

DOIS PONTO QUATRO – ATA DE ARREMATAÇÃO DE VIATURAS USADAS E SUCATA: – 
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a 

Ata de Arrematação, referente à alienação em hasta pública para 

arrematação de viaturas usadas e ferro velho, realizada no passado dia 

três de novembro, conforme a seguir se indica: -------------------  

LOTE UM – Viatura Citroen Xsara – Matricula: vinte e oito-oitenta-LT – 
Arrematada pela Senhora Susana Xavier, na qualidade de administradora 
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da empresa Susana Xavier – Sucatas Unipessoal, Lda, pelo valor de 

setenta e cinco euros. -------------------------------------  

LOTE DOIS – Viatura MAN – dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA–II – 
Matricula: trinta e um-dezanove-JN – Não foi arrematado, visto não se ter 

verificado qualquer licitação. --------------------------------  

LOTE TRÊS – Viatura Mitsubishi L quatrocentos – Matricula: onze-trinta-LQ – 
Foi retirado da hasta pública, por indicação do Senhor Vereador António 

Carvalho, não se tendo verificado qualquer oposição por parte dos 

presentes. ---------------------------------------------  

LOTE TRÊS – Outras Sucatas/monos – Arrematado pela Senhora Susana 

Xavier, na qualidade de administradora da empresa Susana Xavier – 
Sucatas Unipessoal, Lda, pelo valor de três mil seiscentos e cinquenta 

euros. ------------------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO – PROPOSTA PARA ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURA 

USADA: – Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a 

proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

“PROPOSTA ---------------------------------------------  
ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE VIATURA USADA PERTENCENTE AO 

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

Constatando-se a existência de uma viatura em fim de vida, pertencente a 

este município, derivado à idade da mesma e, não oferecendo condições 

de segurança para o serviço, proponho assim, a alienação em hasta 

pública da mesma, conforme explanado abaixo, nas seguintes condições: -  

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

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

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

UM PONTO UM – 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 quatro de dezembro, 

pelas dez horas. -----------------------------------------  
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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 terceiros, 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, 

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 o 

valor mínimo de cada lanço de duzentos e cinquenta euros. ----------  

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

DOIS PONTO SETE – Após arrematação do 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. ----------  
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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 

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 SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

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

DOIS PONTO SEIS PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número cento e noventa e sete, datado de cinco de 

agosto do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante global de cento e dezanove euros e setenta e seis cêntimos, 

destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de diversos 

trabalhos de reparação na freguesia. --------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
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DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e sessenta e sete, datado de vinte e 

nove de outubro do corrente ano, solicitando a retificação do teor do ofício 

número cento e dois, de trinta de abril de dois mil e catorze, quanto ao 

valor da verba solicitada para fazer face à despesa inerente à reparação 

do Largo Rainha Santa Isabel, no qual foi solicitada a transferência de uma 

verba de duzentos e noventa e sete euros quando deveria ter sido 

solicitada a transferência da importância de cento e dois euros e dez 

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

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

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

DOIS PONTO SEIS PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e setenta e um, datado de trinta de 

outubro do corrente ano, solicitando a substituição do relatório mensal do 

mês de julho de dois mil e catorze, anteriormente enviado ao abrigo do 

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

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

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

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

apresentado o ofício número duzentos e setenta, datado de trinta de 

outubro do corrente ano, solicitando a substituição do relatório mensal do 

mês de setembro de dois mil e catorze, anteriormente enviado ao abrigo do 

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

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

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

DOIS PONTO SEIS PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de catorze de julho do 

corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no montante global 

de quatro mil novecentos e oitenta euros e cinquenta e oito cêntimos, 

destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de diversos 

trabalhos na freguesia. ------------------------------------  

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

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

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

o ofício número cento e setenta e um, datado de trinta e um de julho do 

corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no montante global 

de quatro mil cento e dezasseis euros e vinte e três cêntimos, destinada a 
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fazer face a despesas inerentes à obra de execução do parque infantil e 

geriátrico daquela freguesia. --------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia 

de Rogil a verba solicitada, no montante global de quatro mil cento e 

dezasseis euros e vinte e três cêntimos, destinada a fazer face a despesas 

inerentes à obra de execução do parque infantil e geriátrico, no âmbito dos 

apoios financeiros aprovados em reunião de Câmara de dez de dezembro 

de dois mil e treze e sessão da Assembleia Municipal, realizada em 

dezanove de dezembro de dois mil e treze. ----------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SETE – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 

apresentado o Relatório Mensal relativo ao mês de junho, datado de sete 

de julho do corrente ano, ao abrigo do Apoio Financeiro atribuído à Junta 

de Freguesia para o ano de dois mil e catorze. -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de uma 

verba, no montante dois mil setecentos e vinte e sete euros e quarenta e 

cinco cêntimos e referente a conservação e reparação de sinalização 

vertical não iluminada, reparação de fontanário na Bordeira e construção 

passadiço da Barroca, Carrapateira e construção de abrigos para 

contentores de lixo na Estrada Nacional duzentos e sessenta e oito, no 

âmbito dos apoios financeiros aprovados em reunião de Câmara de dez de 

dezembro de dois mil e treze e sessão da Assembleia Municipal, realizada 

em dezanove de dezembro de dois mil e treze. -------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO OITO – STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES 

DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS PÚBLICAS, 

CONCESSIONÁRIAS E AFINS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

as cláusulas do Contrato de Parceria a estabelecer com o STAL – Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 

Públicas, Concessionárias e Afins, para realização de ações de formação, 

no âmbito da formação financiada pelo FSE e dirigida aos trabalhadores da 

Administração Local, cujos documentos, depois de devidamente rubricados 

ficam apensos à presente ata. -------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO NOVE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número trezentos e trinta e quatro, datado de nove de outubro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 

de mil quinhentos e oitenta e três euros e noventa e quatro cêntimos, 

destinado a fazer face à aquisição de equipamento e, no montante de mil 

quatrocentos e trinta e oito euros e quarenta cêntimos, destinado à 
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aquisição de material de desgaste, para as valências da Infância daquela 

instituição. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba solicitada, no 

montante global de três mil e vinte e dois euros e trinta e quatro cêntimos.   

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZ – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número trezentos e trinta e dois, datado de nove de outubro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 

de sete mil duzentos e sessenta e seis euros e cinquenta e dois cêntimos, 

destinado a fazer face a despesas inerentes ao funcionamento da Unidade 

de Longa Duração e Manutenção de Aljezur. ---------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que de momento não lhe 

é possível satisfazer a solicitação. ----------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO ONZE – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A: – Foi apresentado 

o ofício número trezentos e oito, datado de vinte e três de outubro do 

corrente ano, enviando informação acerca das intervenções da Polis Litoral 

Sudoeste, no âmbito das Ações P dois ponto três e P dois ponto quatro – 
Reposição das Condições de Ambiente Natural pela Recuperação e 

Proteção dos Sistemas Costeiros – Arrifana e Amoreira/Monte Clérigo. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO DOZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de vinte e oito de outubro do 

corrente ano, acerca de Globalgarve, SA – Proposta dos Municípios ao 

Administrador de Insolvência. -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta a 

apresentar ao Administrador de Insolvência de Globalgarve, SA, para a 

aquisição das redes municipais de fibra ótica, aprovada na reunião da 

AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, cabendo ao Município de 

Aljezur o valor de doze mil quatrocentos e oito euros e trinta e quatro 

cêntimos. ----------------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO TREZE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foram apresentadas cópias das Atas números nove e dez de 

dois mil e catorze, das reuniões do Conselho Intermunicipal realizadas nos 

dias um de setembro e seis de outubro de dois mil e catorze, 

respetivamente. -----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO CATORZE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES: – Foi apresentado o email datado de três de novembro do 
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corrente ano, enviando parecer do Conselho Diretivo da ANMP, relativo à 

Proposta de Lei do Orçamento do Estado para dois mil e quinze. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO SETE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO UM – 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 – RELATÓRIO FINAL: – A Câmara 

deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final, relativo ao 

procedimento em epígrafe, bem como adjudicar o fornecimento de energia 

elétrica à EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA, pelo período 

de trinta e seis meses ou, até ao valor contratual de um milhão cento e 

noventa e nove mil trezentos e vinte e cinco euros, acrescido de IVA, 

consoante o fator que ocorrer em primeiro lugar. ------------------  
DOIS PONTO OITO – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO UM – HERANÇA RURAL – AGRICULTURA E PECUÁRIA 

UNIPESSOAL, LDA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de três 

de novembro do corrente ano e exarado no requerimento em que Herança 

Rural – Agricultura e Pecuária Unipessoal, Lda, vem solicitar o pagamento 

da fatura do consumo de água, referente ao mês de setembro, em 

prestações, por não lhe ser possível proceder ao pagamento integral da 

mesma, o qual autorizou o pagamento da referida fatura em três 

prestações, sendo a primeira no montante de duzentos e sessenta e cinco 

euros e sessenta e quatro cêntimos e, as duas restantes, no montante de 

duzentos e doze euros, cada, cujo pagamento deverá ocorrer até ao dia 

oito de cada mês, com início no mês de novembro. ----------------   
DOIS PONTO OITO PONTO DOIS – MICHEL GHISLAIN EQUERTER – SETOR J – LOTE 

SETENTA, DA URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – ROTURA NO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de vinte e nove de outubro do corrente ano e exarado na 

informação seiscentos e cinquenta e seis/JR barra dois mil e catorze, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de dezasseis de 

outubro, o qual determina que seja emitida nota de crédito no valor total de 

quatro mil duzentos e treze euros e trinta e seis cêntimos, correspondente 
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a água (três mil setecentos e oitenta e seis euros e oitenta e quatro 

cêntimos), resíduos sólidos variáveis (cento e noventa e nove euros e trinta 

e um cêntimos) e IVA (duzentos e vinte e sete euros e vinte 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. -------------------------------------  
DOIS PONTO OITO PONTO TRÊS – ALBERTO MANUEL FERRÁDAS PÉREZ – SETOR I – 
LOTE NOVENTA E TRÊS, DA URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – ERRO NA 

FATURA DO PROCESSAMENTO DE SETEMBRO/DOIS MIL E CATORZE – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e quatro de outubro do 

corrente ano e exarado na informação seiscentos e sessenta e seis/AL 

barra dois mil e catorze, da Divisão Administrativa  

e de Recursos Humanos, datada de vinte de outubro, o qual determina que 

seja emitida nota de crédito no valor total de oitenta e sete euros e 

sessenta cêntimos, correspondente a água (setenta e seis euros e oitenta e 

três cêntimos), resíduos sólidos variáveis (seis euros e dezasseis 

cêntimos) e IVA (quatro euros e sessenta 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. ---------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – PP DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA PAISAGEM 

OCEANO – SEGUNDA FASE – ANTEPLANO: – No âmbito do teor constante na 

informação número cento e setenta e oito/FA barra dois mil e catorze, 

datada de quinze de outubro, 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 da Paisagem Oceano, a fim de se passar à 

fase de elaboração e apresentação da proposta de Plano, acolhendo as 

propostas mencionadas na informação acima referida, cujos documentos 

depois de devidamente rubricados ficam arquivados no respetivo processo.  
DOIS – SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ------------------------------  
DOIS PONTO UM – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA RUA DA FEIRA EM 

ROGIL: – Face ao teor constante na informação número quarenta e oito/SO 
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barra dois mil e catorze, datada de vinte e nove de outubro, do 

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

unanimidade, concordar com a alteração do lugar de estacionamento 

reservado a deficientes, bem como a criação de mais um lugar para cargas 

e descargas, devendo assim os respetivos sinais serem recolocados e 

preconizadas as correções indicadas na informação acima identificada. --  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – BARBARA DANIELLE LUCY DE VOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA - EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL – PORTO DA SILVA – 
BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de oito de abril do corrente ano, 

foi novamente apresentado o requerimento em que Barbara Danielle Lucy 

de Vos, na qualidade de promitente compradora de um prédio misto sito 

em Porto da Silva, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo cento e treze, da Secção C e a parte 

urbana sob o artigo novecentos e noventa e um, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número noventa e três, vem solicitar 

informação prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a alteração do 

uso de um alpendre destinado a apoio agrícola, transformando-o numa 

segunda habitação, no local acima identificado. -------------------   

No âmbito do teor constante na informação número cento e oitenta/FA 

barra dois mil e catorze, datada de vinte e um de outubro, 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. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – URBANIZAÇÃO ---------------------------------------  
UM PONTO UM – JOÃO MANUEL MARREIROS DUARTE – ZONA INDUSTRIAL DE 

FEITEIRINHA – LOTE TREZE/A – INCUMPRIMENTO DAS NORMAS: – Sem prejuízo 

do teor constante na informação número setecentos e cinco/PJ barra dois 

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

de seis de novembro do corrente ano, atendendo a que se encontra já 

emitido o alvará de comunicação prévia, fica prejudicado o incumprimento 

suscitado, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da 
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escritura de compra e venda do lote número treze-A, da Primeira Fase, 

sito na Zona Industrial da Feiteirinha, concedendo para o efeito um prazo 

de trinta dias. -------------------------------------------  

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 

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 doze horas minutos, 

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

José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, a redigi e subscrevo. ------------------------------  

 

     
 

O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


