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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 
 

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 

Hélder Manuel da Ponte Cabrita 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, 

porquanto o número dois da lista candidata do PSD, Ana Maria Ferreira 

Santos, não poder participar na reunião por se encontrar ausente. ------  

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

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOZE DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter sido lida, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 

doze de maio de dois mil e quinze. ----------------------------  

Não participou na aprovação da ata, o Senhor Vereador Hélder Manuel da 

Ponte Cabrita, por não ter participado na referida reunião. -----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

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

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

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

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas sexta e sétima Modificações às Grandes Opções do Plano – 
PPI, nas sexta e sétima Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR 

e nas sexta e sétima Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 

quinze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

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

Diário da Tesouraria do dia vinte e cinco de maio 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 – ATA DE ARREMATAÇÃO DE VIATURA USADA: – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de 

Arrematação, referente à alienação em hasta pública para arrematação de 

uma viatura usada, realizada no passado dia vinte e oito de abril, conforme 

a seguir se indica: ---------------------------------------  

LOTE UM – Viatura MAN – dezoito ponto trezentos e setenta HOCLA–II – 
Matricula: trinta e um-dezanove-JN – Arrematado pela firma João Eugénio 

& Clotilde, Lda, pelo valor de cinco mil duzentos e cinquenta euros. -----  
DOIS PONTO TRÊS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA CÂMARA – 
ESTACIONAMENTO NA VIA PÚBLICA – CONCESSÃO DE LIVRE-TRÂNSITO: – Pelo 

Senhor Vice-Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  

CONCESSÃO DE “LIVRE-TRÂNSITO” PARA A PRAIA DA AMOREIRA E PRAIA DA 

ARRIFANA ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal aprovou em sua reunião de vinte e cinco de maio de 

dois mil e onze, as Normas de Estacionamento na Praia da Amoreira. Por 

sua vez, em reunião de vinte e seis de junho de dois mil e doze, foram 

aprovadas as normas vigentes de sinalização e trânsito na Rua de acesso 

à Praia da Arrifana. --------------------------------------  

Sendo a competência da matéria da Câmara Municipal e por forma a 

agilizar o processo de concessão de “Livre-Trânsito” para aqueles locais, 
propõe-se a delegação de competência no Presidente da Câmara, com a 

faculdade de subdelegação.” --------------------------------  

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

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 – EUROSISTRA PORTUGAL, LDA: – Foi apresentado o 

email datado de vinte e três de janeiro do corrente ano, enviando Protocolo 

de Cooperação, a estabelecer no âmbito da criação de um serviço de 
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restabelecimento das condições de segurança rodoviária, respeitando os 

princípios de natureza ambiental, pós-acidente de viação nas vias e 

estradas municipais, em que não estejam presentes matérias perigosas, 

sob gestão do município. -----------------------------------  

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 

Hélder Cabrita, aprovar as cláusulas do Protocolo de Cooperação a 

estabelecer com a Eurosistra Portugal, Lda, o qual, depois de rubricado, 

fica apenso à presente ata. ---------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – MOTO RATOS: 

– Foi apresentada a carta datada de quatro de maio do corrente ano, 

procedendo à apresentação de um pedido de desculpas, em nome da 

Comissão de Motociclismo do Juventude Clube Aljezurense, pelas 

insinuações ofensivas proferidas pelo antigo Presidente, Pedro Santos. --  

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

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

ofício número mil cento e sete, datado de sete de maio do corrente ano, 

enviando informação acerca da qualidade da água fornecida pela Águas do 

Algarve, através do SMAAA, durante o ano de dois mil e catorze – Sistema 

Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve – Plano de Segurança 

da Água. ----------------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – CASA DO ALGARVE: – Foi apresentado o email 

datado de dezanove de maio do corrente ano, enviando Relatório de 

Contas, referente ao exercício de dois mil e catorze. ---------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e sete, datado de oito de maio do 

corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado dia trinta 

de abril, foi aprovada a segunda adenda ao contrato de Delegação de 

Competências com a Junta de Freguesia de Rogil. -----------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de oito de maio do 

corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado dia trinta 

de abril, foi eleito o Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, Senhor 

Carlos Manuel Vieira, para integrar o Conselho Cinegético e da 

Conservação da Fauna Municipal. ----------------------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número quarenta e dois, datado de oito de maio do 

corrente ano, enviando cópia da Moção aprovada em sessão realizada no 

passado dia trinta de abril, intitulada “Reconhecimento Público” e 
direcionada aos jovens Fábio Glória e João Serafim, que no final do mês 

de abril, resgataram na Praia de Odeceixe vários banhistas em 

dificuldades. -------------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e seis, datado de oito de maio do 

corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado dia trinta 

de abril, foi aprovada a prorrogação, por mais seis meses, do prazo 

referente ao procedimento concursal – Assistente Operacional. --------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número trinta e oito, datado de oito de maio do 

corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado dia trinta 

de abril, foi aprovada a Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois 

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

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

PORTUGUÊS: – Foi apresentado o email datado de oito de maio do corrente 

ano, enviando cópia de pergunta ao Governo sobre a implantação de 

empreendimento de grande dimensão, no PNSACV. ----------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL: – Foi apresentado o 

ofício número noventa e dois, datado de sete de maio do corrente ano, 

solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, no montante 

de quatro mil novecentos e oitenta e seis euros e noventa e quatro 

cêntimos, destinado a fazer face a despesas de tesouraria da Unidade de 

Longa Duração e Manutenção de Aljezur e referentes ao passado mês de 

abril. -------------------------------------------------   

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

no montante de quatro mil novecentos e oitenta e seis euros e noventa e 

quatro cêntimos. -----------------------------------------  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE – MUNICÍPIO DE FARO: – Foi apresentado o ofício 

datado de vinte e oito de abril do corrente ano, enviando cópia da Moção 

aprovada em reunião do passado dia dezasseis de abril, manifestando a 

sua discordância, descontentamento e repúdio, pela não suspensão 

imediata das Demolições na Ria Formosa. -----------------------  

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

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDARIA PARA LAVAGEM DE BENS DO 

MUNICÍPIO: – No âmbito do teor constante na informação número dois mil 

cento e noventa e oito, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de catorze de maio, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para prestação de serviços de lavandaria para lavagem de bens 

(toalhas, batas, polos e aventais, entre outros bens) do Município, no 

decorrer do ano de dois mil e quinze, pela empresa Praihabita – 
Actividades Hoteleiras, Sociedade Unipessoal, Lda, pelo preço de 

quinhentos e quinze euros e cinto cêntimos, acrescido de IVA. --------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AMBIENTE: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, INCLUINDO 

A DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET, COM EMISSÃO DE PLANTAS DE 

LOCALIZAÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação número dois mil 

trezentos e quarenta e cinco, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de vinte e dois de maio, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo 

favorável para prestação de serviços para aquisição de sistema de gestão 

de informação geográfica, incluindo a disponibilização na internet, com 

emissão de plantas de localização, pela empresa FBCPS – Business 

Consulting and Professional Services, Lda, pelo preço de onze mil 

seiscentos e vinte e cinco euros, acrescido de IVA. ----------------  
DOIS PONTO CINCO –  ÁGUA E SANEAMENTO --------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO UM – PAULO ALEXANDRE RIBEIRO FERREIRA: – Foi 

apresentado o requerimento em que Paulo Alexandre Ribeiro Ferreira, vem 

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

do corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por 
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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 no Lote cento e 

setenta e um – Setor J – Vale da Telha – Aljezur. -------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil e setenta e 

três, datada de sete de maio corrente, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou 

por unanimidade, restituir o montante total de cento e dois euros e noventa 

e seis cêntimos, referente a consumo de água (oitenta e seis euros e doze 

cêntimos), IVA (cinco euros e dezassete cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (onze euros e sessenta e sete cêntimos), de acordo com os 

cálculos em anexo à citada informação (Anexo 1), 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 CINCO PONTO DOIS – BARRIE BRIAN RICHARDS: – Foi apresentado o 

requerimento em que Barrie Brian Richards, vem solicitar lhe seja cobrada 

a fatura referente ao consumo do mês de abril 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 no Lote cento e dezassete – Setor 

G – Vale da Telha – Aljezur. ---------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil e cinquenta e 

cinco, datada de seis de maio de dois mil e quinze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, emitir nota de crédito no montante total de seiscentos e 

setenta e quatro euros e vinte e dois cêntimos, referente a consumo de 

água (quinhentos e noventa e nove euros e dezasseis cêntimos), IVA (trinta 

e cinco euros e noventa e cinco cêntimos) e resíduos sólidos variável 

(trinta e nove euros e onze cêntimos), de acordo com os cálculos em anexo 

à citada informação (Anexo 1), 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 CINCO PONTO TRÊS – CUSTÓDIA DE JESUS: – Foi apresentado o 

requerimento datado de doze de maio do corrente ano, em que Custódia de 
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Jesus solicita o pagamento da fatura no montante de quatrocentos e 

noventa e cinco euros e noventa e dois cêntimos, referente ao consumo de 

água do mês de abril transato, em quatro prestações mensais. --------  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil duzentos e 

dezassete, datada de catorze de maio de dois mil e quinze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar o pagamento da referida fatura, em quatro 

prestações mensais no valor de cento e vinte e três euros e noventa e oito 

cêntimos, vencendo-se cada uma no dia oito do mês de junho, julho, 

agosto e setembro, respetivamente, de acordo com o plano de prestações 

em anexo à informação supra identificada. ----------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, informar a requerente que, de acordo 

com o número oito, do artigo décimo quinto, do Regulamento Geral de 

Taxas e Licenças do Município de Aljezur, “A falta de pagamento de 
qualquer prestação implica o vencimento imediato das restantes, 

assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a 

extração da respetiva certidão de dívida.” -----------------------  
TRÊS – RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  

TRÊS PONTO UM – RELATÓRIO DO BALANÇO SOCIAL DE DOIS MIL E CATORZE: – A 

Câmara tomou conhecimento do Relatório do Balanço Social referente ao 

exercício do ano de dois mil e catorze, cujo documento, depois de 

devidamente rubricado, fica arquivado em pasta própria.- ------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  

UM PONTO UM – QUARTA ALTERAÇÃO AO PDM DE ALJEZUR: – A Câmara 

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

Trabalhos. ---------------------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – ASTRID JULIETTE BLUM – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE TURISMO DE NATUREZA EM VALE DA 

MAIA – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de vinte e cinco de 

novembro de dois mil e catorze, foi apresentada a exposição de Astrid 

Juliette Blum e Axel Bamberger, promitentes-compradores de um prédio 

misto sito em Vale da Maia, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo quatrocentos e doze, da Seção AR e a 

parte urbana sob o artigo sete mil cento e sessenta e seis, descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cinquenta e 

seis, relativa ao pedido de informação prévia acerca da possibilidade de 

levar a efeito a implementação de um empreendimento turístico, na 

tipologia de Parque de Campismo, no local acima identificado. --------  

No âmbito do teor constante na informação número cinquenta/FA barra dois 

mil e quinze, datada de oito de maio, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo e face aos pareceres desfavoráveis, do ICNF (ofício número 

dezasseis mil cento e quinze barra dois mil e quinze/DCNF-ALG/DLAP), 

da APA (ofício datado de vinte e sete de fevereiro de dois mil e quinze) e 

da CCDR (ofícios datados de vinte e seis de fevereiro e catorze de abril de 

dois mil e quinze), a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 

pretensão dos requerentes. ---------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – HEIKKI TAJANI KARJALAIEN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E PISCINA EM BEMPARECE – ALJEZUR: – No 

seguimento da deliberação de vinte e sete de janeiro do corrente ano, foi 

apresentada a exposição de Heikki Tapani Karjalainen, proprietário de um 

prédio misto, situado em Bemparece, da freguesia e Município de Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo quarenta e um, da Seção BB 

e a parte urbana sob o artigo oitocentos e noventa e quatro, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 

noventa e dois, relativa ao pedido de informação prévia quanto à 

possibilidade de levar a efeito a legalização da construção de uma 

garagem, piscina e anexos, sitos no local acima identificado. ---------  

No âmbito do teor constante na informação número oitenta e um/FR barra 

dois mil e quinze, datada de dezanove de maio, do Departamento Técnico 

de Obras e Urbanismo e ao parecer desfavorável do ICNF (ofício número 

vinte e cinco mil seiscentos e cinquenta e um barra dois mil e 

quinze/DCNF-ALG/DLAP, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

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

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 vinte e um, do Código do Procedimento Administrativo. --------  
TRÊS – TRÂNSITO -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – OCTÁVIO DE OLIVEIRA PACHECO: – No seguimento da 

deliberação de cinco de agosto de dois mil e catorze, foi novamente 

apresentado o requerimento em que Octávio de Oliveira Pacheco, vem 

solicitar um lugar de estacionamento para o seu carro, com a matrícula 
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cinquenta e nove-cinquenta e três-LQ, junto à sua moradia sita na Rua do 

Rossio, número cinco, em Odeceixe. --------------------------  

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

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

TRÊS PONTO DOIS – ARMÉNIO JOÃO FELICIDADE ROSADO: – Foi apresentado o 

requerimento datado de dezanove de maio do corrente ano, em que 

Arménio João Felicidade Rosado vem solicitar a concessão de um cartão 

de livre-trânsito de acesso à Praia da Arrifana, no período compreendido 

entre um de junho e trinta de setembro do ano em curso. ------------  

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

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – MERCADOS MUNICIPAIS ---------------------------------  
UM PONTO UM – HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BANCA NO MERCADO 

MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 

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

HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE BANCA NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR  

Nos termos e nas condições previstas no Regulamento de Mercados 

Municipais, proponho a realização de Hasta Pública da banca n.º1, nas 

condições a seguir discriminadas: ----------------------------  

– A hasta pública decorrerá no dia oito de julho de dois mil e quinze, pelas 

onze horas; --------------------------------------------  

– A base de licitação é fixada em quinhentos euros, não podendo os lanços 

ser inferiores a vinte e cinco euros; ---------------------------  

Local - Mercado Municipal de Aljezur; -------------------------  

Ocupação do espaço: O espaço deve ser ocupado no prazo máximo de 

noventa dias seguidos, após a homologação da respetiva ata da hasta 

pública. -----------------------------------------------  

Findo o prazo estipulado, caso não se verifique a ocupação do referido 

espaço, considera-se nula a arrematação do espaço não ocupado, sendo 

perdida a favor da Câmara Municipal a importância já paga. ----------  

Condições de pagamento: A importância arrematada em hasta pública será 

paga na Tesouraria da Câmara Municipal, nas seguintes condições: -----  

– Cinquenta porcento, no prazo de quarenta e oito horas após a 

arrematação; -------------------------------------------  
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– Restantes cinquenta porcento, até quinze dias após a homologação da 

respetiva ata; -------------------------------------------  

– A falta de pagamento nos prazos previstos, implica a nulidade da 

arrematação; -------------------------------------------  

O pagamento da taxa pela ocupação dos espaços iniciar-se-á, com a 

comunicação da ocupação efetiva do respetivo espaço. -------------  

Comissão: De acordo com o número um, do artigo sexto, do Regulamento 

de Mercados Municipais “ A praça realizar-se-á perante uma comissão, 

da qual fará sempre parte o Vereador dos Mercados e Feiras…” Assim 
proponho que a comissão seja constituída por mim próprio, pelos 

trabalhadores Paulo Jorge Oliveira Fragoso e Célia Maria Silva 

Domingues. --------------------------------------------  

Em tudo o mais, o concurso e a utilização da Banca rege-se pelo 

Regulamento de Mercados Municipais, o qual pode ser consultado na 

Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia.” -------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
UM PONTO DOIS – MARIA DA SILVA – CESSAÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE 

BANCA DE FRUTA E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – No 

seguimento da deliberação de vinte e quatro de março do corrente ano e, 

face ao teor constante na informação número dois mil cento e setenta e 

um, datada de treze de maio, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fazer cessar o direito 

de ocupação da Senhora Maria da Silva, relativo a uma banca para venda 

fruta e legumes, no Mercado Municipal de Odeceixe pela não ocupação do 

espaço por mais de seis meses seguidos ou interpolados, com efeitos a 

partir de um de maio de dois mil e quinze, conforme vontade expressa da 

própria. -----------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – JOÃO HUMBERTO DA SILVA LANDEIRO – CESSAÇÃO DO DIREITO 

DE OCUPAÇÃO DE BANCA DE PEIXE NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – 
No seguimento da deliberação de vinte e quatro de março do corrente ano 

e, face ao teor constante na informação número dois mil duzentos e vinte e 

cinco, datada de catorze de maio, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fazer 

cessar o direito de ocupação do Senhor João Humberto da Silva Landeiro, 

relativo a uma banca para venda de peixe e marisco no Mercado Municipal 

de Odeceixe, pela não ocupação do espaço por mais de seis meses 

seguidos ou interpolados, com efeitos a um de junho do corrente ano. ---  
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UM PONTO QUATRO – CARLOS MANUEL FIALHO NUNES – CESSAÇÃO DO DIREITO DE 

OCUPAÇÃO DE BANCA PARA VENDA DE PEIXE NO MERCADO MUNICIPAL DE 

ODECEIXE: – No seguimento da deliberação de vinte e quatro de março do 

corrente ano e, face ao teor constante na informação número dois mil 

duzentos e dez, datada de catorze de maio, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fazer cessar o direito de ocupação do Senhor Carlos Manuel 

Fialho Nunes, relativo a uma banca para venda de peixe e marisco no 

Mercado Municipal de Odeceixe, pela não ocupação do espaço por mais 

de seis meses seguidos ou interpolados, com efeitos a um de junho do 

corrente ano. -------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – SÍLVIA MARIA VIANA NOVAIS – CESSAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE 

ESPAÇO COMERCIAL DESTINADO A PAPELARIA, NO MERCADO MUNICIPAL DE 

ODECEIXE: – No seguimento da deliberação de vinte e quatro de março do 

corrente ano e, face ao teor constante na informação número dois mil e 

setenta e dois, datada de sete de maio, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fazer 

cessar o direito de ocupação da Senhora Sílvia Maria Viana Novais, 

relativo a um espaço comercial destinado a papelaria, no Mercado 

Municipal de Odeceixe, pela não ocupação do espaço por mais de seis 

meses seguidos ou interpolados, com efeitos a um de junho do corrente 

ano. -------------------------------------------------  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  

DOIS PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Pelo Senhor Vereador 

António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  

“PROPOSTA --------------------------------------------  

“PROPOSTA APOIO AO ASSOCIATIVISMO JCA ------------------------  

Aquando do processo de candidaturas ao regulamento de Apoio ao 

Associativismo por parte do Juventude Clube Aljezurense, além das 

aprovadas por esta Digníssima Câmara, foram ainda no mesmo processo 

candidatadas duas ações que, aquando da proposta por mim elaborada, 

estas ficaram esquecidas, apesar de terem sido avaliadas e definido o 

sentido de apoio e proposta de valor para sujeitar a aprovação da Câmara.  

Assim e retratando-me neste episódio pelo qual não deve ser prejudicada 

a referida associação, venho desta forma propor à Câmara que delibere a 

aprovação destas duas iniciativas: um apoio ao Juventude Clube 

Aljezurense para a realização do Encontro de Pasteleiras e o Encontro de 
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Motociclos Antigos, com o apoio logístico necessário na realização de 

ambos os eventos, conforme disponibilidade a ser confirmado pelo 

organizador e o valor financeiro de duzentos e cinquenta euros, para o 

Encontro de Pasteleiras e quinhentos euros, para o Encontro de Motociclos 

Antigos.-----------------------------------------------  

Assim, deverão as mesmas serem concretizadas por adenda ao protocolo 

estabelecido com aquela Associação.” -------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
TRÊS – URBANIZAÇÃO  --------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – UNIVERSE – INTERNACIONAL SERVICES – LOTE NÚMERO SETE, 

DA SEGUNDA FASE DA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA – INCUMPRIMENTO DE 

NORMAS: – No âmbito do teor constante na informação número dois mil e 

duzentos e sessenta e quatro, datada de dezoito de maio do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, confirmar a tomada de posse do terreno, onde 

à data não existe qualquer construção, designado por Lote número sete, da 

Segunda Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, bem como iniciar de 

imediato o competente processo de reversão do lote (escritura de 

reversão). ---------------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – F. F. SOLAR ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA – LOTE DOIS/TRÊS, 

DA PRIMEIRA FASE DA ZONA INDUSTRIAL – INCUMPRIMENTO: – No âmbito do 

teor constante na informação número dois mil e duzentos e trinta e dois, 

datada de quinze de maio do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

confirmar a caducidade, da atribuição do lote número dois/três, da Primeira 

Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, bem como iniciar de imediato o 

competente processo de reversão do lote (escritura de reversão). ------  
QUATRO – TURISMO ----------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – NO PONTO – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO 

EDITORIAL SOBRE DOÇARIA DE PORTUGAL: – Foi apresentado o email datado 

de treze de maio do corrente ano, procedendo à apresentação detalhada 

do projeto No Ponto, que tem por base a realização de uma compilação do 

melhor que existe em Portugal em termos de doçaria e consequente de 

proposta de parceria, a qual traduz-se num apoio financeiro de quinhentos 

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

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

aderir ao projeto em causa. ---------------------------------  
CINCO – AÇÃO SOCIAL --------------------------------------  
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CINCO PONTO UM – CPCJ DE ALJEZUR: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, PARA CIDADÃ DESIGNADA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL ----------------------------------------------  

A organização e funcionamento das Comissões de Proteção de Crianças e 

Jovens, está regulamentada pela Lei número cento e quarenta e sete barra 

noventa e nove, de um de setembro, que no seu artigo décimo sétimo, 

define a forma como se constituem. ---------------------------  

Estipula o citado artigo na sua alínea l) que compete à Assembleia 

Municipal designar quatro pessoas “… de entre cidadãos eleitores 

preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades para 

intervir na área das crianças e jovens em perigo”. -----------------  

Por outro lado, o artigo vigésimo, da citada Lei define a forma de 

constituição da sua modalidade restrita, sendo que há membros que a 

integram por inerência, e os restantes são escolhidos de entre todos os 

membros que as compõem. ---------------------------------  

No biénio dois mil e quinze/dois mil e dezassete foi escolhida, para 

integrar a modalidade restrita da CPCJ de Aljezur, a cidadã Ana Paula 

Canelas designada pela Assembleia Municipal. Não estando a referida 

cidadã em representação de nenhuma entidade com a qual tenha qualquer 

tipo de vínculo laboral, logo não atue a coberto de seguro de acidente de 

trabalho, e tendo a mesma de efetuar acompanhamento de processos que 

implicam deslocações a domicílios e demais entidades, no âmbito das 

competências e responsabilidades que a instrução e acompanhamento de 

processos de promoção e proteção de crianças e jovens implicam, 

proponho: ---------------------------------------------  

– Que, ao abrigo do protocolo celebrado entre o Município de Aljezur, o 

Ministério da Justiça e o Ministério da Solidariedade e da Segurança 

Social, seja realizado seguro de acidentes pessoal, para atividade de 

voluntariado (CPCJ), para a cidadã Ana Paula Canelas para o biénio dois 

mil e quinze/dois mil e dezassete, que terá o seu términus em março de 

dois mil e dezassete.” -------------------------------------  

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

CINCO PONTO DOIS – JULIO VITORINO MENDES ASCENSÃO: – Foi apresentada a 

carta datada de vinte e três de abril do corrente ano, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de dois mil cento e sete 
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euros e quarenta e dois cêntimos, para fazer face a dívidas de prestações, 

exames e emolumentos, que tem na Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologia, referentes ao curso de Matemática – Ramo 

Cientifico. ---------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número dois mil e vinte e nove, 

datada de cinco de maio do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir 

o pedido por ausência de enquadramento para o efeito. -------------  
SEIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  

SEIS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, 

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

datado de catorze de maio do corrente ano e exarado na Declaração de 

Intenção de celebrar Protocolo de Colaboração, a estabelecer com o 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, com vista ao desenvolvimento do 

projeto de Curso Vocacional de Nível Básico – Terceiro Ciclo – Informática, 

Serviço de Mesa e Património, a qual, depois de rubricada, fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  
SEIS PONTO DOIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – CURSO 

VOCACIONAL DE NÍVEL BÁSICO – TERCEIRO CICLO – INFORMÁTICA, SERVIÇO DE 

MESA E PATRIMÓNIO – PROTOCOLO DE FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE 

TRABALHO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas 

do Protocolo de Formação em Contexto de Trabalho, a estabelecer com o 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, com vista ao desenvolvimento do 

projeto de Curso Vocacional de Nível Básico – Terceiro Ciclo – Informática, 

Serviço de Mesa e Património, o qual, depois de rubricado, fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  

SAÍDA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. ----------------------------------------  

SEIS PONTO TRÊS – TIAGO ALEXANDRE FERREIRA VERÍSSIMO: – Foi apresentado 

o email datado de dezassete de abril do corrente ano, em que Tiago 

Alexandre Ferreira Veríssimo vem solicitar a reabertura do processo de 

candidatura a bolsa de estudo. -------------------------------  

No âmbito da comunicação de Tiago Alexandre Ferreira Veríssimo e sem 

prejuízo da decisão do Júri de Seleção das candidaturas a Bolsas de 

Estudo no presente ano letivo, bem como, sem prejuízo da deliberação de 

Câmara de homologação das atas da Comissão de Avaliação e Análise de 
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atribuição das mesmas, a Câmara deliberou, por unanimidade, reabrir o 

processo para que o candidato possa esclarecer cabal e detalhadamente a 

sua situação socioeconómica, por não o ter feito com clareza em sede de 

candidatura. --------------------------------------------  

Tal facto resulta de informações prestadas a alguns elementos desta 

Câmara, que poderão configurar graves problemas socioeconómicos, facto 

ao qual a Câmara não poderá ficar alheia. -----------------------  

ENTRADA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 

Fátima Neto regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

trabalhos da reunião. -------------------------------------  

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 dez 

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, 
 

_____________________________ 
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