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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 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E QUATRO DE 

FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador António 

Carvalho, por ter estado ausente, aprovar a ata da reunião ordinária de 

vinte e quatro de fevereiro de dois mil e quinze.-------------------  
 

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: ---------  

– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

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

Diário da Tesouraria do dia nove de março de dois mil e quinze, do qual a 

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

PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------  
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número cinco barra dois mil e quinze, 

publicada no Diário da República número quarenta, Série I, de vinte e seis 

de fevereiro, da Assembleia da República, sobre a retificação à Lei número 

oitenta e dois-B barra dois mil e catorze, Orçamento do Estado para dois 

mil e quinze. -------------------------------------------  

PORTARIA número cinquenta e quatro barra dois mil e quinze, publicada no 

Diário da República número quarenta e um, Série I, de vinte e sete de 

fevereiro, dos Ministérios da Economia e do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, que fixa as regras da localização, classificação, 

composição e funcionamento das áreas de serviço inseridas em zona de 

domínio público rodoviário e dos postos de abastecimento que sejam 

https://dre.pt/application/file/66602937
https://dre.pt/application/file/66602937
https://dre.pt/application/file/66602937
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66016527/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66016527/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66622092
https://dre.pt/application/file/66622092
https://dre.pt/application/file/66622092


REUNIÃO DE 10.03.15 

Pág.  2 

marginais às estradas que constituem a rede rodoviária nacional, assim 

como as estradas regionais e estradas desclassificadas sob jurisdição da 

EP - Estradas de Portugal, S.A. -----------------------------  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 

ausentou-se da sala, não participando na discussão do presente assunto, 

passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente José 

Gonçalves. --------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – ROSA MARIA DA COSTA SILVA: – Foi apresentado o 

requerimento em que Rosa Maria da Costa Silva e, outros, na qualidade de 

proprietários, solicitando informação acerca da existência, ou não 

existência, de eventuais direitos de preferência deste Município, sobre o 

prédio rústico sito em Cerca da Alcaria – Bordeira, na freguesia de Bordeira 

e Município de Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo duzentos e setenta e 

sete, da Secção N, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número quatrocentos e vinte e seis, o qual pretendem alienar a 

Marion Dietlinde Bub, o qual vai ser vendido pelo preço de sessenta e 

cinco mil euros. -----------------------------------------  

Tendo o Município de Aljezur tomado conhecimento do valor patrimonial 

que resultou da avaliação do prédio sito em Cerca da Alcaria – Bordeira, na 

freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz sob o artigo 

duzentos e setenta e sete, da Secção N, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e vinte e seis e, de 

acordo com o solicitado pelos proprietários, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, informar que este Município prescinde de exercer o direito de 

preferência sobre a venda do prédio rústico sito em Cerca da Alcaria – 
Bordeira. ----------------------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 

regressou à sala, passando de imediato a presidir os trabalhos da reunião.  

DOIS PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES: – Foi apresentado o ofício número quatro mil cento e um, 

datado de vinte e sete de fevereiro do corrente ano, enviando rede de 

oferta qualificante, em funcionamento na região do Algarve, para o ano 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – ICNF – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

E DAS FLORESTAS, IP: – Foi apresentado o email datado de dez de fevereiro 

do corrente, enviando o Acordo de Colaboração para a Plataforma Local de 

Operacionalização e Gestão do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina/Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da 

Sancha, para assinatura, para que a PLOG possa entrar em funções 

rapidamente e permitir assim a adesão de empresas à marca Natural.pt.--  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Acordo de 

Colaboração supra identificado, o qual, depois de rubricado, fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – NECI – NÚCLEO ESPECIALIZADO PARA O CIDADÃO 

INCLUSO: – Foi apresentado o ofício número trinta e dois, datado de vinte 

de fevereiro do corrente ano, procedendo ao agradecimento pelo subsídio 

atribuído para aquisição de uma viatura pra transporte de utentes. ------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO: – Foi 

apresentado o email datado de dois de março do corrente ano, enviando 

cópia da Moção apresentado, pela bancada do Bloco de Esquerda – 
“Contra o Processo de Municipalização das escolas”. --------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – STAL – SINDICATO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS 

PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS E AFINS: – Foi apresentado o email datado de 

dois de março do corrente ano, enviando cópia da Resolução “Autonomia 
do Poder Local e Municipalização da Educação e da Saúde”. ---------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: – Foi apresentado 

o email datado de dezanove de fevereiro do corrente ano, enviando cópia 

de pedido de apreciação Parlamentar do Decreto-Lei número dez barra 

dois mil e quinze, de dezasseis de janeiro, que aprova o regime jurídico de 

acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – ARS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO 

ALGARVE, IP: – Foi apresentada a carta datada de treze de fevereiro do 

corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos da nova 

Diretora Executiva do ACES Algarve II Barlavento, Dra. Leonor Bota. ----  
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A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, comunicar 

que se congratula com a nomeação da Dra. Leonor Bota, desejando as 

maiores felicidades no desempenho do seu novo cargo. -------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 

E RESÍDUOS: - Foi apresentado o ofício número mil seiscentos e vinte, 

datado de vinte e sete de fevereiro do corrente ano, enviando cópia da 

decisão final sobre a proposta de Orçamento e Projeto Tarifário para dois 

mil e quinze – Águas do Algarve. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – STAL – SINDICATO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS 

PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS E AFINS: – Foi apresentado o email datado de 

três de março do corrente ano, enviando cópia de Carta aberta aos eleitos 

autárquicos – Privatização da EGF deve ser anulada. ---------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZ – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi 

apresentada a circular número cento e três, datada de três de março do 

corrente ano, enviando cópia de Moção “Uma Política Social precisa-

se...”. ------------------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA DO ALGARVE: – 
Foi apresentada a circular número um, datada de vinte e sete de fevereiro 

do corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos do Dr. 

Gilberto Viegas, ao cessar as suas funções como Diretor Regional de 

Economia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE 

A ATIVIDADE AUTÁRQUICA: – No âmbito do teor constante na informação 

número mil e setenta e seis, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de três de março do 

corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 

vinculativo favorável para prestação de serviços de publicação de 

informação sobre a atividade autárquica, pela empresa Fernando Francisco 

Barradinha, Unipessoal, Lda, pelo preço base de nove mil oitocentos e 

oitenta e sete euros e vinte e quatro cêntimos, acrescido de IVA. -------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO E 

AUTORIZAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE HACCP NOS MERCADOS MUNICIPAIS E 

REFEITÓRIO DA ESCOLA/JARDIM DE INFÂNCIA DE ODECEIXE: – No âmbito do 

teor constante na informação número mil e oitenta e nove, do Serviço de 

Contratação Pública – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de três de março do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a assunção de compromissos plurianuais ao abrigo 

da autorização prévia genérica concedida por parte da Assembleia 

Municipal, bem como emitir parecer prévio vinculativo favorável para 

prestação de serviços para Implementação de HACCP nos Mercados 

Municipais e Refeitório da Escola/jardim de Infância de Odeceixe, pelo 

preço base de três mil e quarenta euros, acrescido de IVA. -----------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação número mil e 

noventa e cinco, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada 

de quatro de março 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 fevereiro do corrente ano. --  
DOIS PONTO QUATRO – ÁGUA E SANEAMENTO -------------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – KLAUS HEINRICH WILHELM HERBERT MEYER: – Foi 

apresentado o requerimento em que Klaus Heinrich Wilhelm Herbert Meyer, 

vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao consumo do mês de 

novembro de dois mil e catorze, 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 Arrifamar – Lote três – Aljezur. ----------------------  

No âmbito do teor da informação número novecentos e oitenta e seis, 

datada de vinte e cinco de fevereiro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir a importância total de mil trezentos e vinte e três 

euros e oitenta e seis cêntimos, correspondente a água (mil cento e oitenta 

e sete euros e noventa e nove cêntimos), IVA (setenta e um euros e vinte e 

oito cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (sessenta e quatro euros e 
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cinquenta e nove 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 QUATRO PONTO DOIS – HANS ALBERT WUST: – Foi apresentado o 

requerimento em que Hans Albert Wust, vem solicitar lhe sejam cobradas 

as faturas referentes aos consumos dos meses de julho, agosto, setembro 

e novembro de dois mil e catorze, 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 Lavajinho – Odeceixe. -------------------------------  

No âmbito do teor da informação número novecentos e noventa e um, 

datada de vinte e cinco de fevereiro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir a importância total de setecentos e quarenta e dois 

euros e cinquenta e quatro cêntimos, correspondente a água (seiscentos e 

quarenta e um euros e oitenta e um cêntimos), IVA (trinta e oito euros e 

cinquenta e dois cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (sessenta e dois 

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. ----------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – MAFALDO & VILHENA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA – “REPARAÇÃO 
DE MURO DE AQUEDUTO NAS ALFAMBRAS” - RECEÇÃO DEFINITIVA: – Face ao 

teor constante na informação número oitocentos e trinta, datada de 

dezasseis de fevereiro do corrente ano, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número 

dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de janeiro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à homologação do Auto de Receção 

Definitiva e consequente restituição da quantia retida em dinheiro, na 

importância de cento e catorze euros e setenta cêntimos. ------------  
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UM PONTO DOIS – VISABEIRA – SOCIEDADE TÉCNICA DE OBRAS E PROJETOS, LDA. 

– LINHA SUBTERRÂNEA MT FR QUINZE-OITENTA E SETE-NOVE, PTD E RBT AJZ 

VINTE E OITO – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUAS – NOVO POSTO DE 

TRANSFORMAÇÃO – RECEÇÃO DEFINITIVA: – Face ao teor constante na 

informação número oitocentos e sessenta e oito, datada de dezoito de 

fevereiro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 

– Obras Municipais e, de acordo com o disposto no Código dos Contratos 

Públicos, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à homologação 

do Auto de Receção Definitiva e consequente restituição do valor de 

duzentos e quarenta e nove euros e trinta e três cêntimos, referente aos 

restantes dez porcento da caução, totalmente subscrita em dinheiro. ----  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ANTÓNIO ROSA BRANCO, JOSÉ MARIA BRANCO, MARIA HELENA 

DA CONCEIÇÃO TELO, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO TELO E VIDAUL DA 

CONCEIÇÃO TELO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO, SITO EM GALÉ DE CIMA – ODECEIXE: – Foi apresentado o 

requerimento de Maria Helena Brito que, na qualidade de Solicitadora de 

António Rosa Branco, José Maria Branco, Maria Helena da Conceição 

Telo, Maria José da Conceição Telo e Vidaul da Conceição Telo, vem 

solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a constituição de 

compropriedade de um prédio rústico sito em Galé de Cima, freguesia de 

Odeceixe e Município de Aljezur, com a área total de vinte e três mil 

duzentos e cinquenta metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica 

sob o artigo dezanove, da Seção T, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o número duzentos e quarenta e oito, uma vez que 

pretendem efetuar escritura de partilhas, ficando o mesmo a pertencer a 

António Rosa Branco e José Maria Branco, na proporção de um meio cada.  

No âmbito do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de 

Morais, datado de dezoito de fevereiro do corrente ano, o qual concluí que 

o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número dois, do 

artigo quatro, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra dois mil e 

três, de vinte e três de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão dos requerentes. -----  
DOIS PONTO DOIS – ANTÓNIO ROSA BRANCO, JOSÉ MARIA BRANCO, MARIA HELENA 

DA CONCEIÇÃO TELO, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO TELO E VIDAUL DA 

CONCEIÇÃO TELO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO, SITO EM ROCHINHA, ZAMBUJEIRO DA ROCHINHA, OU UMBRIA DE 

BAIXO OU GALÉ DO MEIO – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento de 
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Maria Helena Brito que, na qualidade de Solicitadora de António Rosa 

Branco, José Maria Branco, Maria Helena da Conceição Telo, Maria José 

da Conceição Telo e Vidaul da Conceição Telo, vem solicitar lhe seja 

emitido o respetivo parecer para a constituição de compropriedade de um 

prédio rústico sito em Rochinha, Zambujeiro da Rochinha, ou Umbria de 

Baixo ou Galé do Meio, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, com 

a área total de cinquenta e um mil e quinhentos metros quadrados, inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo dezoito, da Seção T, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número duzentos e trinta 

e quatro, uma vez que pretendem efetuar escritura de partilhas, ficando o 

mesmo a pertencer a António Rosa Branco e José Maria Branco, na 

proporção de um meio cada. --------------------------------  

No âmbito do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de 

Morais, datado de dezoito de fevereiro do corrente ano, o qual concluí que 

o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número dois, do 

artigo quatro, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra dois mil e 

três, de vinte e três de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão dos requerentes. -----  
DOIS PONTO TRÊS – ANTÓNIO ROSA BRANCO, JOSÉ MARIA BRANCO, MARIA 

HELENA DA CONCEIÇÃO TELO, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO TELO E VIDAUL DA 

CONCEIÇÃO TELO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO, SITO EM UMBRIA DE BAIXO – ODECEIXE: – Foi apresentado o 

requerimento de Maria Helena Brito que, na qualidade de Solicitadora de 

António Rosa Branco, José Maria Branco, Maria Helena da Conceição 

Telo, Maria José da Conceição Telo e Vidaul da Conceição Telo, vem 

solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a constituição de 

compropriedade de um prédio rústico sito em Umbria de Baixo, freguesia 

de Odeceixe e Município de Aljezur, com a área total de trinta e dois mil e 

quinhentos metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

doze, da Seção T, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número duzentos e trinta e três, uma vez que pretendem efetuar 

escritura de partilhas, ficando o mesmo a pertencer a António Rosa Branco 

e José Maria Branco, na proporção de um meio cada. --------------  

No âmbito do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de 

Morais, datado de dezoito de fevereiro do corrente ano, o qual concluí que 

o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número dois, do 

artigo quatro, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra dois mil e 
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três, de vinte e três de agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável à pretensão dos requerentes. -----  
TRÊS – AMBIENTE -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – AMBIMED – GESTÃO AMBIENTAL, LDA: – Foi apresentado o 

requerimento em que Ambimed – Gestão Ambiental, Lda, vem apresentar 

um pedido para a renovação de licença de descarga de águas residuais, 

para a Unidade de Tratamento de Resíduos Hospitalares de Aljezur. ----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, renovar a licença de descarga de 

águas residuais, desde que respeitadas as condições expressas na 

informação número mil e quarenta e dois, datada de vinte e sete de 

fevereiro do corrente ano, do Serviço de Ambiente – Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo. ------------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – F.F SOLAR – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA. – LOTE DOIS/TRÊS – 
PRIMEIRA FASE DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO DE 

NORMAS: – Face ao teor constante na informação número novecentos e 

cinquenta e seis, datada de vinte e quatro de fevereiro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de declarar a 

caducidade da atribuição do lote número dois/três, da primeira fase, sito na 

Zona Industrial da Feiteirinha. -------------------------------  

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

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

cento e um do Código do Procedimento Administrativo. --------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  

DOIS PONTO UM – DORA ISABEL GONÇALVES ANTÓNIO: – Foi apresentado o 

requerimento em que Dora Isabel Gonçalves António, residente em Rogil, 

vem solicitar um apoio social, no montante de quinze mil euros, destinado 

a fazer face a despesas inerentes à realização de obras de adaptação no 

sua moradia, visto a sua filha sofrer de doença muito rara e degenerativa.  

No âmbito do Parecer do Consultor Jurídico desta Autarquia, Dr. António 

Cordeiro da Cunha, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à 

requerente que proceda em conformidade com a conclusão, nomeadamente 

das alíneas a) a f). ---------------------------------------  
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Complementarmente, os serviços de Ação Social da Câmara Municipal 

devem elaborar um relatório final sobre o pedido, com base na 

documentação a apresentar pelos interessados, bem como, à respetiva 

avaliação direta. -----------------------------------------  

Devem igualmente os Serviços Técnicos de Obras e Urbanismo desta 

Autarquia, avaliar/informar acerca das condições e requisitos da 

construção do espaço referido, bem como, dos custos da obra. --------  

Posteriormente, a Câmara deliberará acerca da concessão do apoio 

solicitado. ---------------------------------------------  
TRÊS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – ANS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SURFISTAS: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e sete de fevereiro do corrente ano, 

informando que o procedimento relativo ao apoio atribuído àquela 

associação, no âmbito da atribuição de apoios ao desenvolvimento social, 

desportivo, cultural e recreativo do Concelho de Aljezur, deverá ser 

anulado. ----------------------------------------------  

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

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 onze horas e trinta, 

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, 

 

_____________________________ 
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O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


