
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 12/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  28 de abril de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.50 horas  

Aprovada em:  12 de maio de 2015 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho 
 

Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

 
 

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 maioria 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. -----  

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, não pode estar presente na 

reunião por se encontrar de férias, deliberou, por unanimidade, considerar 

justificada a sua falta. -------------------------------------  

APROVAÇÃO DE ATAS: -------------------------------------  

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter sido 

lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

ordinária de catorze de abril de dois mil e quinze. -----------------  

Não participou na aprovação da referida ata, a Senhora Vereadora Ana 

Santos, por não ter estado presente. ---------------------------  

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E UM DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

extraordinária de vinte e um de abril de abril de dois mil e quinze. ------  

Não participaram na aprovação da ata, as Senhoras Vereadoras Fátima 

Neto e Ana Santos, por não terem estado presentes. ---------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

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

Vereadora Ana Santos colocou duas questões que se prendem com a não 

utilização do Polidesportivo Municipal de uma forma continua, por parte da 

população, como era prática antes da execução da obra de requalificação 

daquele espaço e, com a ausência da sinalização vertical e horizontal na 

estrada municipal/regional número duzentos e sessenta e oito. --------  

O Senhor Presidente concordou com a pertinência das questões, sendo 

que será avaliada a questão da utilização do Polidesportivo, no âmbito do 

contrato de delegação de competências estabelecido com a Junta de 

Freguesia de Aljezur e informou que decorrem trabalhos de mediação e 

orçamentação para a sinalização vertical e horizontal da estrada 
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municipal/regional número duzentos e sessenta e oito, bem como do troço 

entre a estrada nacional cento e vinte/Vale da Maia/Arrifana. ----------  

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

– Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento aos restantes membros do 

Executivo da informação sobre a atividade desenvolvida pela Câmara e 

que irá ser apresentada à próxima sessão da Assembleia Municipal, cujo 

documento, depois de rubricado por todos os membros, fica fazendo parte 

da ata. -----------------------------------------------  
 

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 vinte e sete de abril de dois mil e quinze, do 

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

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

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO 

DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS (DECIF): – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a aprovação do Protocolo de 

Cooperação celebrado no âmbito da constituição do Dispositivo Especial 

de Combate a Incêndios Florestais (DECIF/dois mil e quinze), o qual, 

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

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 – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número setenta e cinco, datado de oito de abril do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no montante 

de oito mil cento e cinquenta e cinco euros e onze cêntimos, destinado a 

fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de Longa Duração e 

Manutenção de Aljezur e referentes ao passado mês de março. --------   

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

no montante de oito mil cento e cinquenta e cinco euros e onze cêntimos.  

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

o ofício datado de oito de abril do corrente ano, enviando Plano de 

Atividades e Orçamento para dois mil e quinze, daquela Sociedade. -----  



REUNIÃO DE 28.04.15 

Pág.  3 

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE: – Foi 

apresentado o ofício número mil quinhentos e cinquenta e cinco, datado de 

catorze de abril do corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia, no 

âmbito da realização da vigésima Feira de Caça e Pesca e do Mundo Rural 

do Algarve. --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa através da 

inserção de uma página promocional na revista oficial da feira. --------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE: – Foram apresentadas as informações relativas à reunião do 

Conselho Intermunicipal, que teve lugar no passado dia treze de abril. ---  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO “OS PIONEIROS DE PORTUGAL”: – 
Foi apresentado o email datado de dezasseis de abril do corrente ano, 

solicitando a atribuição de apoio para a realização do Acantonamento da 

Primavera e Acampamentos de Verão. -------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe é possível 

atribuir o apoio solicitado. ----------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – Foi apresentado o email datado de 

dezassete de abril do corrente ano, enviando informação acerca da pré-

qualificação da parceria “GAL ADERE 2020”. --------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS: – Foi apresentado o email datado de dezassete de abril do 

corrente ano, enviando cópia do Projeto de Lei que procede à segunda 

alteração à Lei setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro, 

que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades 

intermunicipais e, à segunda alteração à Lei cinquenta barra dois mil e 

doze, de trinta e um de agosto, que estabelece o regime jurídico da 

atividade empresarial local e participações locais. -----------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – 
Foi apresentada a carta datada de vinte e um de abril do corrente ano, 

enviando lista dos novos Corpos Sociais e programa das comemorações do 

“1º de Maio”. -------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 

E RESÍDUOS: – Foi apresentado o ofício número dois mil setecentos e 

noventa e dois, datado de dez de abril do corrente ano, informando da 

cessação do mandato do Presidente do Conselho de Administração da 

ERSAR. ----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZ – ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS 

E RESÍDUOS: – Foi apresentado o ofício número dois mil oitocentos e 

sessenta, datado de dez de abril do corrente ano, informando da cessação 

do mandato do vogal do Conselho de Administração da ERSAR. -------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: --------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 

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

relatório mensal (acordo de execução), referente ao mês de dezembro de 

dois mil e catorze, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

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

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

Relativamente aos relatórios trimestrais de agosto/outubro e 

novembro/janeiro, dado tratar-se de delegação de competências, os 

mesmos subirão a próxima reunião de camara, devidamente informados 

para tomada de deliberação. --------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o email datado de sete de abril do corrente ano, enviando 

o relatório mensal do mês de março de dois mil e quinze, ao abrigo do 

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

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o email datado de seis de março do corrente ano, 

enviando o relatório mensal do mês de fevereiro de dois mil e quinze, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – Foi 

apresentado o email datado de oito de abril do corrente ano, enviando o 
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relatório mensal do mês de março de dois mil e quinze, ao abrigo do 

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

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

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

o relatório mensal do mês de fevereiro de dois mil e quinze, ao abrigo do 

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

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

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

apresentado o ofício número quarenta e nove, datado de seis de fevereiro 

do corrente ano, enviando relatório mensal referente ao mês de janeiro de 

dois mil e quinze, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o 

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

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO SETE – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número cento e doze, datado de nove de abril do 

corrente ano, enviando relatório mensal do mês de março de de dois mil e 

quinze, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e 

aquela Freguesia. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE PONTO OITO – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – 
Foi apresentado o email datado de seis de março do corrente ano, 

enviando o relatório mensal do mês de fevereiro de dois mil e quinze, ao 

abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 

Freguesia. ---------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE 

FREGUESIA ---------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de oito de abril do corrente ano, enviando o 

relatório referente ao primeiro trimestre de dois mil e quinze e, solicitando 

a transferência de uma verba, no montante de dois mil trezentos e 

quarenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos. ----------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante dois mil trezentos e 

quarenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos. ----------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número cento e onze, datado de oito de abril do 

corrente ano, enviando relatório trimestral, referente aos meses de janeiro, 

fevereiro e março e, solicitando a transferência de uma verba, no montante 

de cento e dois euros e quinze cêntimos. -----------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de cento e dois 

euros e quinze cêntimos. -----------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------  

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

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DA VIATURA IVECO 

COM A MATRÍCULA QUARENTA E QUATRO-NOVENTA E SETE-PX E DA CAIXA 

AUTO COMPACTADORA: – No âmbito do teor constante na informação número 

mil oitocentos e setenta e quatro, do Serviço de Contratação Pública – 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de vinte e dois de 

abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de reparação da 

viatura Iveco, com a matrícula quarenta e quatro-noventa e sete-PX e da 

caixa auto compactadora, pela empresa Ildefonso Velez – Industria 

Metalomecânica, Lda e, preço base de dezassete mil duzentos e noventa e 

um euros e cinquenta e um cêntimos, acrescido de IVA. -------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL – 
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS 

MIL E CATORZE: – A Câmara deliberou por unanimidade, remeter a 

informação número mil setecentos e trinta e nove, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, 

datada de catorze de abril do corrente ano, para conhecimento da 

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

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – AMBIENTE ------------------------------------------  
UM PONTO UM – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A PLATAFORMA 

LOCAL DE OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DO PNSACV/RESERVA NATURAL 

DAS LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA, PARA A IMPLANTAÇÃO DA 

MARCA NATURAL.PT: – No âmbito do teor constante na informação número 

mil setecentos e sessenta e dois, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo – Serviço de Ambiente, datada de dezasseis de abril do corrente 
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ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, indicar a Técnica Superior 

Filipa Cortez Cabral da Fonseca, para representar o Município de Aljezur 

na Plataforma Local de Operacionalização e Gestão (PLOG) do 

PNSACV/Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. ----  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – PROJETO PARA JARDIM URBANO DE ALJEZUR – FASE DE 

ESTUDO PRÉVIO – VERSÃO DOIS: – No âmbito do teor constante na 

informação número quarenta e dois/FA, datada de dez de abril do corrente 

ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, promover a apresentação pública do projeto para 

construção do Jardim Urbano de Aljezur, o qual se encontra anexo à 

informação supra identificada. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA 

DE EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – VISTORIA – VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA OU 

SALUBRIDADE OU À MELHORIA DO ARRANJO ESTÉTICO DOS EDIFÍCIOS, ASSIM 

COMO EDIFÍCIOS QUE AMEACEM RUÍNA OU OFEREÇAM PERIGO PARA A SAÚDE 

PÚBLICA – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar os despachos do Senhor Presidente da Câmara, os 

quais determinaram a demolição total do prédio urbano sito em Rua do 

Castelo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo número duzentos e 

setenta e dois, da freguesia e Município de Aljezur, cuja coproprietária é a 

D. Maria Amélia da Glória Sobral Guerreiro. ---------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ANTÓNIO ROSA BRANCO, JOSÉ MARIA BRANCO, MARIA HELENA 

DA CONCEIÇÃO TELO E VIDAÚL DA CONCEIÇÃO TELO – PEDIDO DE CERTIDÃO 

DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM GALÉ DE CIMA – 
ODECEIXE – REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO: – No seguimento da deliberação 

de catorze de abril do corrente ano, foi novamente foi novamente 

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 
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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 

Maria Helena da Conceição Telo, Maria José da Conceição Telo e Vidaúl 

da Conceição Telo, na proporção de um sexto cada. ---------------  

No âmbito do teor do parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de oito de abril 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, bem 

como revogar a deliberação de Câmara tomada em reunião de dez de 

março do corrente ano, referente ao presente assunto. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  

UM PONTO UM PONTO UM – GABRIEL SANTOS AZEVEDO: – Foi apresentado o ofício 

número cento e sessenta e dois, datado de trinta e um de março do 

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

candidatura a subsídio de estudo do Gabriel Santos Azevedo. ---------  

No âmbito do teor constante na informação número mil setecentos e 

quarenta e sete, datada de quinze de abril do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Gabriel Santos Azevedo. ----  

UM PONTO DOIS – DORA ISABEL GONÇALVES ANTÓNIO: – A Câmara deliberou, 

por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. ----  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CÁTIA SOFIA DOS SANTOS INÁCIO – ATRIBUIÇÃO DO LOTE 

QUARENTA E UM – LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE: – Foi 

apresentado o requerimento em que Cátia Sofia dos Santos Inácio, 

residente em Carrapateira, vem informar que não está interessada na 

aquisição do lote quarenta e um, sito no Loteamento dos Malhadais I – 
Odeceixe, que lhe foi atribuído em reunião do passado dia vinte e quatro 

de março, mas pretende continuar inscrita na Bolsa de Candidatos. -----  
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A Câmara tomou conhecimento da desistência da candidata, Cátia Sofia 

dos Santos Inácio. ---------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – FERNANDO DE JESUS VERÍSSIMO RODRIGUES E HELENA 

MARIA DE JESUS FERNANDES: – Foi apresentado o requerimento de 

Fernando de Jesus Fernandes e Helena Maria de Jesus Fernandes, 

proprietários do lote número dois, sito no Loteamento Municipal da Cruz – 
Aljezur, onde se encontra construído um prédio urbano destinado a 

habitação própria e permanente dos requerentes, veem requerer 

autorização para vender o referido lote, bem como a habitação que nele se 

encontra construída, alegando que, por se encontrarem em processo de 

separação conjugal, não estão interessados em manter a moradia conjunta.  

A Câmara considerou ponderosas as razões apresentadas, pelo que 

deliberou, por unanimidade, autorizar a alienação do referido imóvel a 

terceiros. ----------------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – NOÉ AMADOR PORTUGAL – ATRIBUIÇÃO DO LOTE QUARENTA E 

QUATRO – LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE: – Foi apresentado o 

email datado de dezasseis de abril do corrente ano, em que Noé Amador 

Portugal vem comunicar que, aquando da inscrição para sorteio da 

atribuição do lote, encontrava-se a viver em união de facto, situação que 

se alterou, encontrando-se de momento separado e sem agregado familiar 

a cargo. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor da informação número mil oitocentos e quatro, datada de 

vinte de abril do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos e do consequente Parecer do Chefe da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, excluir o 

candidato do procedimento, revogando a atribuição do lote quarenta e 

quatro, do Loteamento dos Malhadais I – Odeceixe, por o mesmo, no 

presente momento, não reunir os pressupostos em que se candidatou ao 

concurso, de acordo como o estipulado no artigo vinte e três, do 

Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação em 

Loteamentos Municipais. -----------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, devolver a importância paga em 

termos de caução, de acordo com o Regulamento supra identificado. ----  

TRÊS – COOK OFF – PROGRAMA TELEVISIVO DE CULINÁRIA DA RTP UM: – Pelo 

Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
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SABERES E SABORES VICENTINOS -------------------------------  

Aljezur é o exemplo inequívoco de um permanente e perfeito equilíbrio 

entre vários elementos ativos da sua identidade, a aterra e o mar, as 

pessoas e o território, o passado e o presente, os saberes e os sabores. 

Foram estes apontamentos que permanentemente e em equilíbrio que 

retratam a aposta da Câmara na marca “Sabores e Saberes Vicentinos”. -  

Sendo inquestionável o percurso qualitativo que a gastronomia do concelho 

tem seguido, temos que reconhecer que tal só tem sido possível, por força 

da simbiose entre os elementos que referimos anteriormente, a conjugação 

entre os sabores da terra e do mar, os saberes do passado alguns 

reinventados numa clara reinterpretação culinária no presente de receitas 

ancestrais que conferem sabores únicos à nossa gastronomia. --------  

Não estranhamos por isso que o Município de Aljezur tenha sido eleito, em 

conjunto com Tavira (promotor da candidatura da Dieta Mediterrânica a 

Património Imaterial da Humanidade), para representar o Algarve no 

programa de culinária “Cook Off” a exibir brevemente nas noites de 

domingo na RTP um. -------------------------------------  

O caderno de encargos – Proposta da Produtora do programa, para a 

concretização do programa encontra-se em anexo. ----------------  

Face ao potencial de afirmação dos valores que acima evidenciado, 

associado à promoção deste território em horário nobre em canal aberto, 

propõe-se que à Câmara Municipal de Aljezur delibere que sejam 

iniciados os processos de contração pública necessários à concretização 

desta iniciativa, de acordo com a proposta apresentado pela promotora, 

que se estima tenho um preço base não superior a três mil euros. ------  

Acredito que este será mais um importante passo, na afirmação e 

consolidação de uma abordagem estratégica centrada nos saberes 

ancestrais das nossas populações e nas características únicas dos nossos 

sabores confirmados nas características organoléticas de excelência dos 

nossos produtos, muito focados na riqueza da nossa terra, a batata-doce e 

na riqueza do nosso mar como por exemplo os perceves. ------------  

Sabores e Saberes Vicentinos, uma marca que se afirma e confirma cada 

vez mais como uma aposta estruturante, para o desenvolvimento e 

promoção do território de Aljezur.” ----------------------------  

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

assumindo nomeadamente as despesas com alimentação e dormidas, das 

equipas de produção do programa. ----------------------------  
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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 e cinquenta 

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, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


