
    
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 06/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  22 de Março de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  14.00 horas  
Aprovada em:  5 de Abril de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE SÃO TEOTÓNIO – MINUTA DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REPAVIMENTAÇÃO DA E.R 
DUZENTOS E SESSENTA E SETE/LIMITE DO CONCELHO -------  
– CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA – SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 
TELEFÓNICAS -------------------------------------  
– PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA 
CRIANÇA DO ROGIL, PARA A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE 
MANUTENÇÃO E LONGA DURAÇÃO, DA REDE NACIONAL DE 
CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS -------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– HERMANN GERHRD JANSSEN – Construção de piscina – 
Urbanização do Vale da Telha – Sector G – Lote cento e 
sessenta e sete – Aljezur – oito de Março de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– CONSTRUTORA DO VALE DA TELHA, LDA. – Construção de 
habitação e piscina – Urbanização do Vale da Telha – Sector 
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F – Lote cento e dois – Aljezur – dois de Março de dois mil 
e onze ----------------------------------------  
– FRANCISCO PAINHAS DOLORES – Alterações em habitação e 
comércio – Rua “25 de Abril”, setenta e sete – Aljezur – 
nove de Março de dois mil e onze --------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de nove de Março de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número oitenta e dois barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número trinta e sete, Série I, de vinte e 
dois de Fevereiro, do Ministério da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que procede à 
terceira alteração à Portaria que fixa os tamanhos mínimos 
dos peixes, crustáceos e moluscos --------------------  
DECRETO-LEI número vinte e nove – A barra dois mil e 
onze, publicado no D.R. número quarenta e dois, Suplemento, 
Série I, de um de Março, do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, que estabelece as normas de 
execução do Orçamento do Estado para dois mil e onze ----  
DECRETO REGULAMENTAR número dois barra dois mil e onze, 
publicado no D.R. número quarenta e quatro, Série I, de três 
de Março, do Ministério da Administração Interna, que introduz 
novos símbolos e sinais de informação relativos à cobrança 
electrónica de portagens em lanços e sublanços de auto-
estradas e aos radares de controlos de velocidades, 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.37&iddip=20110339
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.37&iddip=20110339
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.37&iddip=20110339
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.42S01&iddip=20110391
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.42S01&iddip=20110391
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.42S01&iddip=20110391
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.44&iddip=20110407
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.44&iddip=20110407
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.44&iddip=20110407
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procedendo à quarta alteração do Regulamento de Sinalização 
do Trânsito --------------------------------------  
DECRETO-LEI número trinta e seis – A barra dois mil e 
onze, publicado no D.R. número quarenta e oito, Suplemento, 
Série I, de nove de Março, do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, que aprova os regimes da 
normalização contabilística para microentidades e para as 
entidades do sector não lucrativo ----------------------  
LEI número seis barra dois mil e onze, publicada no D.R. 
número quarenta e nove, Série I, de dez de Março, da 
Assembleia da República, que procede à terceira alteração à 
Lei número vinte e três barra noventa e seis, de vinte e seis 
de Julho, que «Cria no ordenamento jurídico alguns 
mecanismos destinados a proteger o utente de serviços 
públicos essenciais». -------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
um de Março de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia catorze de 
Março. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e seis, datado de um de Março do 
corrente ano, enviando cópia da Moção acerca do Plano de 
Ordenamento do PNSACV. --------------------------  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.48S01&iddip=20110437
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.48S01&iddip=20110437
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.48S01&iddip=20110437
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.49&iddip=20110432
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.49&iddip=20110432
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.49&iddip=20110432
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19961830
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o 
ofício datado de um de Março do corrente ano, enviando 
cópia Moção acerca das Portagens na Via do Infante. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta, datado de quatro de Março do 
corrente ano, informando da aprovação em sessão realizada 
no passado dia vinte e oito de Fevereiro, da Proposta de 
Impugnação Judicial, ao Plano de Ordenamento do PNSACV. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, SA: – Foi apresentado o ofício número 
mil e oitenta e sete, datado de vinte e oito de Fevereiro do 
corrente ano, informando da aprovação das tarifas de 
fornecimento de água e saneamento para o ano de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PREVENÇÃO RODOVIÁRIA PORTUGUESA: – Foi apresentado o 
ofício número quinze, datado de vinte e cinco de Fevereiro do 
corrente ano, acerca da colocação de informação nos painéis 
já existentes, referente à campanha inserida no Projecto 
“Reduzir a Velocidade nas Estradas Portuguesas”. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e vinte e um, 
datado de sete de Março do corrente ano, em que o 
Comandante Operacional Distrital, Vítor Vaz Pinto, ao cessar 
funções, vem agradecer toda a colaboração prestada. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO: – Foi 
apresentado o ofício número trinta e três, datado de sete de 
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Março do corrente ano, enviando cópia da Moção acerca da 
“Rejeição das Portagens na Via do Infante”. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número setenta e três, datado de vinte e oito de Fevereiro do 
corrente ano, enviando Relatório de Actividades e Contas de 
Gerência do ano de dois mil e dez, Parecer do Conselho 
Fiscal e Plano de Actividades e Orçamento para dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o documento datado de dez de Março do corrente 
ano, contendo cópia dos Contratos de Execução, no âmbito 
das Transferências de Competências na Área da Educação. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA INADAPTADA; – 
Foi apresentado o fax datado de dezassete de Março do 
corrente ano, enviando resposta ao ofício desta Autarquia, 
número dois mil cento e noventa e sete, datado de onze de 
Março, acerca da construção do Lar Residencial. ----------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, no âmbito da comunicação 
enviada pela NECI, aprovar a transferência solicitada, no 
montante de cento e oito mil quinhentos e vinte e seis euros 
e vinte e um cêntimos, como comparticipação financeira para 
a construção do Lar Residencial. ----------------------  
Mais foi deliberado, por maioria, com a abstenção da Senhora 
Vereadora Rosa Cigarra, que o montante será pago em três 
anos, com uma transferência anual de trinta e seis mil cento 
e setenta e cinco euros e quarenta cêntimos, de acordo com 
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a proposta feita por aquela entidade e que estará sujeita à 
assinatura de protocolo oficial para o efeito. --------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA VEREADOR ROSA 
CIGARRA ---------------------------------------  
“Embora realçando o papel importante que a NECI 
desempenha e a necessidade de construção do Lar, 
abstenho-me porque considero que perante as dificuldades 
económicas e financeiras que atravessamos este encargo cria 
mais um ónus para o Municipio de Aljezur.” -------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número dezoito, datado de dezassete de Março do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de sete mil duzentos e noventa e seis euros, 
referente à execução do projecto de requalificação da zona 
envolvente do Moinho de Odeceixe. --------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de vinte e dois de Março do 
corrente ano, referente à execução das referidas obras, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de 
sete mil duzentos e noventa e seis euros. --------------  
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número dezanove, datado de dezassete de Março do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de doze mil e seiscentos euros, referente à 
execução do projecto de remodelação do edifício sede daquela 
Junta de Freguesia. -------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de vinte e dois de Março do 
corrente ano, referente à execução das referidas obras, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
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Freguesia de Odeceixe a verba solicitada, no montante de 
doze mil e seiscentos euros. -------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE SURF DA COSTA VICENTINA: – 
Foi apresentada a carta datada de dezassete de Março do 
corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia, no âmbito 
da limpeza de praias no concelho de Aljezur. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA 
NACIONAL NO LITORAL ALENTEJANO E ALGARVIO (IC 
QUATRO SINES/LAGOS) AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA: 
SOLICITAÇÃO DE PARECER SOBRE O RELATÓRIO AMBIENTAL 
E O RELATÓRIO DA PROPOSTA DA REDE RODOVIÁRIA E 
CONSULTA PÚBLICA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA --------------------------------------  
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL NO 
LITORAL ALENTEJANO E ALGARVIO (IC QUATRO SINES/LAGOS) 
AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA: SOLICITAÇÃO DE PARECER 
SOBRE O RELATÓRIO AMBIENTAL E O RELATÓRIO DA PROPOSTA 
DA REDE RODOVIÁRIA E CONSULTA PÚBLICA ---------------  
PARECER --------------------------------------   
(Incidências na área de influência do Município de Aljezur) --  
Um – O documento apresenta três propostas para o eixo 
viário em causa: O cenário base, que toma como referência o 
IC4 previsto no PRN dois mil e que onera o Plano director 
Municipal de Aljezur desde mil novecentos e noventa e cinco, 
mais duas alternativas (I, II) que têm por referência o 
cenário base; ------------------------------------  
Dois – Remetendo a mil novecentos e noventa e três, desde 
logo e no âmbito da avaliação de Impacte Ambiental (Parecer 
final da Comissão de Avaliação) que se infere que o IC 
quatro/Cenário Base, não passou e não passará disso 
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mesmo: um mero exercício académico do foro rodoviário de 
custos financeiros e ambientais exorbitantes e desnecessários 
que o País não “comporta” ou comportará nos próximos anos;  
Três – Tanto a alternativa I como a II são praticamente 
idênticas, no que se refere ao território do Município de 
Aljezur; ----------------------------------------  
Quatro – Ambas vão no sentido da Reabilitação/Requalificação 
da EN cento e vinte, facto com o qual concordamos mas que 
deveriam prever características de IC; ------------------  
Cinco – O Estudo, inexplicavelmente, não articula 
informação/proposta actual das EP para a Variante de Aljezur, 
cujo projecto está em execução, facto que não entendemos;--  
Seis – Não deixa de ser curiosa a forma como o estudo 
“trata” a “Articulação do Polígono Barlaventino” – Pensar-se-
á que as intervenções propostas nas ER duzentos e sessenta 
e seis, duzentos e sessenta e sete e duzentos e sessenta e 
oito, ao nível das reabilitações/requalificações apresentadas 
surgirão “pela mão” da Estradas de Portugal, quando 
sabemos que esta empresa pública não gastará um cêntimo 
em projectos nestas ER, quanto mais nas suas reabilitações 
ou requalificações; --------------------------------  
Sete – O estudo em causa “encerra em si” uma verdadeira 
antítese para o que realmente interessa: ----------------  
“As excepcionais circunstancias económicas e financeiras do 
presente e do futuro”, inviabilizarão obviamente qualquer 
cenário, ainda que a Proposta de Rede não se faça 
acompanhar de Estudo de Viabilidade Económica; ----------  
Oito – Concluímos assim que, tanto a norte como a sul, as 
ligações não contemplam traçados de IC, desejáveis sempre 
que tal fosse possível, a desenvolver sobre o 
perfil/plataformada actual EN cento e vinte. A concretizar-se, 
tal facto configuraria, em nossa opinião um conjunto de 
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condições desde sempre consideradas essenciais e das quais 
destacamos: Um – Melhores acessibilidades que promovam o 
desenvolvimento Regional; Dois – Promoção da atractividade 
territorial do Município de Aljezur, permitindo em termos de 
acessibilidade rodoviária, a vinda de potenciais clientes, turistas 
e empreendedores; Três – Não obstante sermos um Município 
do litoral, contribuir para (nesta matéria) a correcção de 
assimetrias, face às características de interioridade que 
apresentamos; ------------------------------------  
Nove – Não entendemos a necessidade de construção de uma 
variante à povoação de Rogil, entre os quilómetros cento e 
trinta e quatro e cento e trinta e sete! Este novo troço irá 
pôr em causa, não só uma futura expansão daquele 
aglomerado urbano como irá afectar, certamente vaias 
explorações agrícolas onde se pratica actualmente uma 
actividade de cariz tradicional, mas com peso considerável na 
economia local. Ressalvamos, contudo a importância do 
proposto para a área de influência de Odeceixe que irá 
contribuir para evitar o actual traçado sinuoso existente, 
permitindo uma circulação automóvel mais segura. ---------  
Dez – Porque “todo este processo”, face ao tempo que dura, 
que se prevê que se arraste, que se conclui que não se 
concretize, quanto a nós dirigimos agora todo o enfoque para 
a concretização definitiva da Variante de Aljezur, projecto da 
Estradas de Portugal e que urge concretizar, já por tantas 
vezes programada e por outras tantas adiada; ------------  
Pelo atrás exposto, o Município de Aljezur não se revê no 
Projecto de Rede apresentado pelo actual estudo.” ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – MARIA JOSÉ ALVES RIBEIRO – PEDIDO DE 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA ÁREA DESCOBERTA RELATIVA 
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AO QUIOSQUE SITO NA PRAIA DE ODECEIXE, DURANTE A 
ÉPOCA BAIXA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
QUIOSQUE NA PRAIA DE ODECEIXE – MARIA JOSÉ ALVES RIBEIRO -  
Vem a requerente Maria José Alves Ribeiro solicitar através de 
carta, a isenção no pagamento da ocupação exterior do 
quiosque localizado na Praia de Odeceixe, destinado à venda 
de artesanato. -----------------------------------  
Fundamenta sua pretensão no facto de não ocupar o espaço 
exterior que lhe esta atribuído, no período de inverno e num 
conjunto de despesas por ela suportadas referentes à 
manutenção do edifício. -----------------------------  
O cálculo do valor mensal da renda é efectuado no somatório 
da área total atribuída pelo município à requerente, espaço 
exterior e interior, que perfazem no seu conjunto o espaço 
cedido para exploração e desenvolvimento da actividade que 
para aquele espaço foi estipulado. ---------------------  
Será ainda importante relembrar que em dois mil e dez, a 
Câmara reunida em nove de Fevereiro, isentou do pagamento 
de renda do espaço exterior o proprietário do quiosque sita 
também na praia de Odeceixe, destinado ao comércio de 
comidas e bebidas (snack-bar), conforme sua solicitação por 
carta dirigida ao Senhor Presidente datada de vinte e sete de 
Janeiro do mesmo ano. ----------------------------  
Na sua comunicação, este último requerente fundamenta a sua 
pretensão no investimento realizado por ele e acordado. 
Investimento realizado nas referidas instalações que 
beneficiaram e valorizaram o espaço, autorizadas pela câmara 
para melhoria das instalações. Assim e tomado em 
consideração o investimento realizado pelo requerente a câmara 
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decidiu isentar este último, até ao mês de Março de dois mil 
e onze, inclusive. ---------------------------------  
Perante o atrás exposto e sendo claras as obrigações tanto 
da requerente Maria José Alves Ribeiro, como do município 
aquando da celebração do contracto de aluguer, tomando 
ainda em consideração que a decisão de isentar o quiosque 
com a definição de Snack-Bar, só foi tomada como forma de 
compensar o investimento feito pelo detentor do titulo de 
utilização do mesmo, tendo este investimento representado uma 
mais-valia para o espaço e uma beneficência que valorizou o 
mesmo. ----------------------------------------  
Considerando ainda o facto de que o calculo da renda tomou 
como base o calculo do ano e não de determinado período 
do ano e que foram claras as “regras de jogo” aquando da 
celebração do contrato e da eventual utilização ou não do 
espaço exterior ou de qualquer outro espaço que seja fruto da 
actual concessão. ---------------------------------  
Estando devidamente calculado o custo de exploração tendo 
este sido alvo de prévio acordo entre as partes celebrado pela 
formalização contratual entre ambas as partes, não fica desta 
forma espaço para que a câmara possa isentar sem qualquer 
outra fundamentação ou acto compensatório por parte do 
requerente para a isenção do pagamento da renda. --------  
Assim proponho que não seja deferida a pretensão da 
requerente.” -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SETE – ELABORAÇÃO E COLOCAÇÃO EM EXECUÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA – 
DECLARAÇÕES DE INTERESSE – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar as Declarações de 
Interesse, assinadas pelo Senhor Presidente da Câmara em 
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quinze de Março do corrente ano, no âmbito da Elaboração e 
Colocação em Execução do Plano Municipal de Segurança 
Rodoviária. --------------------------------------  
PONTO OITO – ALIMENTAÇÃO DO MONITOR DO CURSO DE 
NADADOR SALVADOR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-
Presidente foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
ALIMENTAÇÃO DO MONITOR DO CURSO DE NADADOR SALVADOR ---  
Ao longo dos tempos o Município de Aljezur sempre 
manifestou uma especial atenção à segurança dos banhistas 
que elegem as nossas praias para passar os dias de 
descanso no período balnear. ------------------------  
Ao longo de vários anos foi o Município que garantiu a 
vigilância em várias praias do nosso concelho. Num trabalho 
conjunto com outras entidades com responsabilidades nesta 
área foram conseguidos mais postos de vigilância através da 
criação de postos de praia, o que veio “aliviar” o 
investimento que a Câmara tem vindo a fazer nesta área. ---  
Ainda assim o Município mantém alguns postos de vigilância 
em praias não vigiadas. 
Este ano e no seguimento da aposta que tem feito na 
segurança balnear das nossas praias o Município decidiu 
desenvolver esforços no sentido de captar um curso de 
Nadadores Salvadores promovido pelo Instituto de Socorros 
Náufragos e da Capitania de Porto de Lagos, nas instalações 
do complexo desportivo municipal. ---------------------  
Assim as aulas teóricas serão leccionadas no Pavilhão 
Gimnodesportivo e as praticas nas Piscinas Municipais. ------  
Das contrapartidas necessárias para a persecução deste curso 
coube ao Município garantir o alojamento e uma refeição diária 
do monitor deslocado para este curso. ------------------  
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Quanto ao alojamento este foi garantido de forma gratuita nas 
instalações dos Bombeiros Voluntários de Aljezur em camarata 
própria. ----------------------------------------  
Quanto à refeição a ser assegurada diariamente proponho que 
a mesma seja facultada na cantina dos serviços sociais das 
autarquias de Aljezur, e que o pagamento da mesma seja da 
responsabilidade do Município, entre os dias quinze de Março 
e quinze de Abril.” -------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, atribuir aos Serviços Sociais 
um subsídio de noventa euros, para suportar os encargos da 
Associação com o fornecimento da alimentação ao monitor.---  
DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA VEREADOR ROSA 
CIGARRA ---------------------------------------  
“Voto contra, por considerar ser uma proposta ridícula por 
estar a pôr em causa a execução do curso de Nadador 
Salvador, com a condição de pagamento de um subsídio de 
alimentação nos Serviços Sociais. E ainda, porque o monitor 
ao receber o seu vencimento já recebe o subsídio de 
alimentação.” ------------------------------------  
PONTO NOVE – PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA CRIANÇA DO ROGIL 
PARA A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E 
LONGA DURAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS 
INTEGRADOS – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO ESTABELECIDO COM A 
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 
UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS EM ALJEZUR ----------  
A fim de prosseguir o processo de pedido de empréstimo da 
Casa da Criança do Rogil para financiamento da construção 
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da UCCI em Aljezur, torna-se necessário adequar o protocolo 
já firmado entre o Município de Aljezur e a IPSS em causa, 
concretamente no que aos compromissos deste município dizem 
respeito. ----------------------------------------  
Assim proponho à Câmara a aprovação da alteração da 
Cláusula Segunda, que passará a ter a seguinte redacção: --  
SEGUNDA ---------------------------------------  
Obrigações do primeiro outorgante ---------------------  
No âmbito do presente acordo o Município de Aljezur obriga-
se a: ------------------------------------------  
1. … ----------------------------------------  
2. … ----------------------------------------  
3. … ----------------------------------------  
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Município 
de Aljezur obriga-se ainda ao pagamento das prestações do 
empréstimo bancário (capital e juros mensais) que a Casa 
da Criança do Rogil irá contrair para o efeito, caso esta 
Instituição não tenha capacidade de suportar, na totalidade, as 
referidas mensalidades, considerando que o valor total do 
empréstimo é de um milhão, oitocentos e setenta mil euros, 
com um prazo de reembolso de vinte anos.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, e remeter o assunto à Assembleia Municipal para 
aprovação. --------------------------------------  
 

III – Associativismo 

 

PONTO UM – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR – DECRETO-LEI NÚMERO TREZE 
BARRA DOIS MIL E ONZE, DE VINTE E CINCO DE JANEIRO: 
– Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  



REUNIÃO DE 22.03.11 

Pág.  15 

DECRETO-LEI NÚMERO TREZE BARRA DOIS MIL E ONZE, DE 
VINTE E CINCO DE JANEIRO 
Atendendo à informação número um barra dois mil e onze, 
datada de onze de Março, do Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos e sem prejuízo da mesma, a 
Câmara Municipal de Aljezur delibere: ------------------  
UM – Comunicar aos Serviços Sociais das Autarquias do 
Município de Aljezur, que deverão de imediato proceder à 
legalização jurídica da Associação; ---------------------  
Dois – Transferir o valor que vinha sendo atribuído, referente 
ao mês de Janeiro, uma vez que o Decreto-Lei número treze 
barra dois mil e onze, de vinte e cinco de Janeiro só entrou 
em vigor a um de Fevereiro do corrente ano; ------------  
Três – Informar os Serviços Sociais de que logo que estejam 
constituídos juridicamente, a Câmara Municipal, está disponível 
para subsidiar os mesmos, no limite imposto pelo artigo 
quinto, do Decreto-Lei número treze barra dois mil e onze, 
desde que devidamente solicitado e sustentado, para o ano 
em curso, conjugado com o número sete, do referido 
Decreto-Lei.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – ACTIVIDADES DE MEIO AQUÁTICO – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO COM 
JCA -------------------------------------------  
Tendo a Câmara municipal iniciado a utilização das piscinas 
municipais através da escola de forma integrada e no âmbito 
da disciplina de educação física no conteúdo programático a 
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partir do terceiro ciclo, tendo o programa sido alargado às 
turmas de primeiro e segundo ciclo numa perspectiva de 
dinamização de actividade física, não tendo nestes anos 
lectivos s presença da disciplina de educação física no seu 
conteúdo curricular, disponibilizou a Câmara municipal neste 
caso alem dos tanques balneários e o acesso grátis a estas 
condições, acompanhamento adequado aos alunos. ---------  
Desta forma e no caso destes últimos são os técnicos da 
câmara que asseguram este acompanhamento no entanto e 
pelo facto de não ser possível da nossa parte o 
acompanhamento total e tendo o Juventude Aljezurense 
conforme protocolado já efectuado investimento nesta área e 
visto se tornar mais favorável aproveitar os recursos 
disponíveis do JCA tanto ao nível técnico e de vigilância. ---  
Para o efeito e como forma compensatória proponho que se 
actualize os valores do actual protocolo para um acréscimo de 
trezentos euros.” ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Educação 
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR 
DOIS MIL E DEZ – DOIS MIL E ONZE, AOS ALUNOS DO 
SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS DO ENSINO BÁSICO: – Pela 
Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR DOIS MIL E DEZ – 
DOIS MIL E ONZE, AOS ALUNOS DO SEGUNDO E TERCEIRO 
CICLOS DO ENSINO BÁSICO --------------------------  
O Prémio de Mérito Escolar é uma iniciativa do Município de 
Aljezur, que desde o ano lectivo de dois mil e quatro – dois 
mil e cinco pretende ser o reconhecimento da autarquia pelos 
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resultados escolares dos alunos, que em cada ano escolar 
mais se distinguem. -------------------------------  
Aquilo que mais desejamos é que o futuro de todos os 
nossos jovens se construa também através de mais e melhor 
qualificação e, muito particularmente aos que hoje já revelam 
qualidades e competências escolares acima da média. Porque 
sabemos que uma escolaridade mais longa acarreta também 
mais investimento para as famílias, consideramos que através 
do Prémio de Mérito Escolar poderemos de alguma forma, 
apoiar os alunos e as famílias nesse investimento, que tanto 
poderá ser aplicado desde já, como constituir um apoio ao 
prosseguimento de estudos. --------------------------  
Assim proponho: ----------------------------------  
Um – Que o Prémio de Mérito Escolar dois mil e dez – dois 
mil e onze seja a atribuição de uma quantia pecuniária, no 
valor de quinhentos euros, a cada aluno premiado; --------  
Dois – Que o prémio de mérito escolar seja atribuído aos 
dois melhores alunos(as) dos quinto, sexto, sétimo, oitavo e 
nono anos de escolaridade, que obtiverem a melhor média 
anual (média ponderada dos três períodos escolares) no ano 
lectivo em curso, devendo observar-se os seguintes critérios, 
em caso de empate: ------------------------------  
a) – Melhor percurso escolar ao longo do ciclo em que se 
encontra; ---------------------------------------  
b) – Melhores resultados obtidos no terceiro período do ano 
lectivo presente; ----------------------------------  
c) Melhor resultado obtido em outras actividades culturais ou 
desportivas; -------------------------------------  
d) – Envolvimento em actividades ou iniciativas de carácter 
social, cultural ou desportivo, existentes na comunidade local. -  
Três – Fiquem excluídos os alunos que estando nas condições 
referidas em Dois, reprovem em alguma disciplina.” --------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – DOMINGOS DOS SANTOS PLOPPA – 
CANDIDATURA A APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: – Foi apresentado 
ofício número nove mil duzentos e oitenta e nove, datado de 
três de Março do corrente ano, do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur enviando o Boletim de 
Candidatura a apoio sócio-educativo, do aluno Domingos dos 
Santos Ploppa, só agora matriculada naquela escola. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
o aluno Domingos dos Santos Ploppa. ------------------  
PONTO TRÊS – CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
ADULTOS – ÁREA DE SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO: 
– Foi apresentado o ofício número quarenta e seis, datado de 
vinte e um de Janeiro do corrente ano, em que TAIPA – 
Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do 
Concelho de Odemira, CRL, vem solicitar que a parte da 
Formação em Contexto de Trabalho, com a duração de 
trezentas horas, do Curso de Educação e Formação de 
Adultos – Área de Segurança e Higiene no Trabalho, seja 
realizada nesta Autarquia. ---------------------------  
Face ao teor constante na Informação número quatro, datada 
de catorze de Março do corrente ano, da Divisão de 
Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que poderá receber um 
estagiário do referido curso, no Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo. -------------------------------   
PONTO QUATRO – FORMAÇÃO PARA ADULTOS DOIS MIL E 
ONZE – PROPOSTA DE PROTOCOLO: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
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PONTO CINCO – FUNDAÇÃO ODEMIRA: – Foi apresentado o 
ofício datado de catorze de Fevereiro do corrente ano, em 
que a Escola Profissional de Odemira, vem solicitar parecer 
acerca da abertura de (vários) novos cursos, durante o ano 
de dois mil e onze.  ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à 
criação dos cursos. --------------------------------  
 

V – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – OLÍVIA FERNANDA DA COSTA MURILHAS NUNES: 
– Foi apresentado o requerimento em que Olívia Fernanda da 
Costa Murilhas Nunes vem solicitar a isenção do pagamento 
da renda da loja de artesanato que lhe está arrendada, sita 
no Mercado de Odeceixe, devido ao facto da referida loja se 
encontrar encerrada dado terem ocorrido infiltrações. --------  
 
 
No seguimento da deliberação de Câmara tomada em doze de 
Outubro último e uma vez que para a referida loja se 
registam as mesmas condicionantes, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, conforme se indica: ----------------------  
Um – Constatando-se que o espaço comercial referido, se 
encontra encerrado por falta de condições, nomeadamente 
problemas de infiltrações, facto que a Autarquia reconhece; ---  
Dois – Até que estejam reunidas as condições para a 
abertura ao público, suspender o pagamento da renda devida, 
com efeito a Março do corrente ano; ------------------  
Três – Concluídas as obras de requalificação, a Câmara 
comunicará à requerente o facto e estipulará o prazo para 
reabertura do respectivo espaço comercial. ---------------  
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Quatro – Atendendo que foi efectuado o débito ao Tesoureiro 
da renda do mês de Março, que seja anulado o referido 
débito. -----------------------------------------  
PONTO DOIS – ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS – 
REPRESENTANTE DA EMPRESA TALHO DO RATO, LDA: – Foi 
apresentada a carta em que Ana Maria Ferreira dos Santos – 
Representante da Empresa Talho do Rato, Lda, vem 
comunicar que prescinde da utilização do espaço referente ao 
armazém de apoio (antigo matadouro), sito no Largo do 
Mercado – Aljezur, do qual a empresa é arrendatária. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – IMOZUR – COMPANHIA IMOBILIÁRIA, LDA. – 
PEDIDO DE CERTIDÃO PARA CANCELAMENTO DE HIPOTECA – 
LOTEAMENTO DA BARRADA – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que José Manuel André, na qualidade de 
sócio gerente e em representação de Imozur – Companhia 
Imobiliária, Lda, com sede Barrada, vem solicitar a emissão 
de certidão para cancelamento da hipoteca do Lote quinze, 
sito no Loteamento da Barrada, a que corresponde o Alvará 
número um barra noventa. --------------------------  
Face ao teor constante na Informação número vinte, datada 
de dez de Março do corrente ano, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento da 
hipoteca que recai sob o Lote quinze, sito no Loteamento da 
Barrada, a que corresponde o Alvará número um barra 
noventa. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL DE 
LAGOS (AEIL) – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇAO DE HABITAÇÃO, BARRADA – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Associação de Educação 
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Internacional de Lagos (AEIL), na qualidade de usufrutuária 
de um prédio urbano, sito em Barrada, freguesia e Municipio 
de Aljezur, vem nos termos do número um e número dois, 
do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação quanto à viabilidade de construção de um 
edifício destinado à implementação da Escola Internacional. ---  
No âmbito da informação número quarenta e um barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente. -  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VII – Turismo 
 

PONTO UM – FÓRUM INTERNACIONAL “TOURISM AND SCIENCE: 
BRIDGING THEORY AND PRACTICE”: – Foi apresentado o 
ofício datado de nove de Março do corrente ano, solicitando o 
apoio desta Autarquia com vista à realização do Fórum 
Internacional “Tourism and Science: Bridging theory and 
practice”, bem como endereçando o convite a este Municipio 
de Membro da Comissão de Honra. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar não lhe ser 
possível apoiar a iniciativa. --------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE SÃO 
TEOTÓNIO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
as cláusulas da Minuta de Contratação de empréstimo de 
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longo prazo, no montante de valor de setecentos e vinte e 
dois mil novecentos e sessenta e nove euros e vinte e um 
cêntimos, com vista à Repavimentação da E.R duzentos e 
sessenta e sete/Limite do Concelho, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam apensos à presente acta. --  
PONTO DOIS – CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA – SISTEMA DE 
COMUNICAÇÕES TELEFÓNICAS: – Face ao teor constante na 
Informação número vinte, datada de catorze de Fevereiro do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, contratar 
junto da VISUALFORMA – Tecnologias de Informação, S.A, os 
serviços de assistência propostos na Alternativa B, pelo valor 
de dois mil setecentos e cinquenta euros anuais, acrescido de 
IVA, garantindo desta forma a continuidade de funcionamento 
do sistema de comunicações, quer através da prestação de 
serviços de assistência técnica, quer através da reposição de 
equipamentos que possam vir a apresentar anomalias. ------   
PONTO TRÊS – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR 
E A CASA DA CRIANÇA DO ROGIL, PARA A CRIAÇÃO DE 
UMA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E LONGA DURAÇÃO, DA 
REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cláusula 
única do Protocolo que a seguir se transcreve: -----------  
“PROTOCOLO -----------------------------------  
ENTRE O MUNICÍPIO DE ALJEZUR E A CASA DA CRIANÇA DO ROGIL, 
PARA A CRIAÇÃO DE UMA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E LONGA 
DURAÇÃO, DA REDE NACIONAL DE CUIDADOS CONTINUADOS 
INTEGRADOS--------------------------------------  
Entre o Município de Aljezur pessoa colectiva número 
quinhentos e cinco milhões novecentos e trinta e dois mil 
quinhentos e doze, com sede em Rua Salgueiro Maia, 
freguesia e concelho de Aljezur, adiante designada por 
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primeira outorgante, representada pelo seu Presidente José 
Manuel Velhinho Amarelinho e a Casa da Criança do Rogil – 
Associação para a Promoção Social, Cultural e Desportiva da 
Infância do Rogil, pessoa colectiva número quinhentos e três 
milhões novecentos mil oitocentos e noventa e três, com sede 
em Rua do Rogil Velho, freguesia de Rogil e concelho de 
Aljezur, adiante designada por segundo outorgante, 
representada pelo presidente da Direcção, Senhor Astregildo 
Marreiros Regino, acordam em celebrar o presente protocolo, 
que se rege pela seguinte: --------------------------  
CLÁUSULA ÚNICA ----------------------------------  
REVERSÃO ---------------------------------------  
UM – Sendo o município de Aljezur parceiro do primeiro 
outorgante, através da doação do lote para construção da 
UCC, através da atribuição de vinte e cinco porcento do 
financiamento elegível do projecto, até ao limite de duzentos e 
cinquenta mil euros, e ainda suportando eventuais prestações 
do empréstimo bancário, que não possam ser asseguradas 
pelo segundo outorgante, as partes acordam entre si que, no 
caso de a Casa da Criança do Rogil encerrar a UCC de 
Aljezur, o património dela resultante (o edifício, o equipamento 
e o lote) reverterão para o Município de Aljezur. ---------  
DOIS – O segundo outorgante compromete-se a devolver ao 
primeiro outorgante os valores das prestações que este último 
tenha assumido por incapacidade temporária e pontual daquele, 
assim que exista disponibilidade financeira, devendo apresentar 
mensalmente ao Municipio de Aljezur os balancetes da 
Instituição.” -------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente 
usou da palavra a Senhora Fatima Lopes, colocando as 
seguintes questões: --------------------------------  
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Primeiro – Não obteve ainda resposta a um requerimento 
entrado em trinta e um de Janeiro do ano em curso, relativo 
a questões de sinalética junto ao edifício da Casa da Criança, 
em Aljezur. -------------------------------------  
Segunda – Recomendou que fosse equacionada a criação de 
um estacionamento temporário junto à EBI/JI, bem como junto 
a todos os outros estabelecimentos de ensino, por forma a 
que as crianças possam entrar e sair em segurança, sem que 
os encarregados de educação estejam sujeitos à instauração 
de autos, por parte das forças policiais. ----------------  
Terceiro – Questionou o Senhor Presidente da Câmara 
relativamente ao processo judicial que recairá sobre o novo 
Plano do PNSACV, anunciado pelos quatro Municípios. ------  
Quarta – teceu ainda considerações e observou o que 
considera ser excesso de zelo na actividade da força policial 
(GNR) no que ao trânsito e tráfego na sede do Concelho 
diz respeito. Tal facto é consubstanciado pela própria ao 
referir que tem presenciado situações de agentes em 
desobservância por regras elementares como: estacionamento 
abusivo, excesso de velocidade em viaturas próprias e 
utilização de telemóvel em condução efectiva. -------------  
Relativamente à primeira questão, o Senhor Presidente 
informou a munícipe que sem prejuízo de eventuais conversas 
mantidas com o Vereador responsável por esta área, receberá 
a breve prazo, como é de lei, resposta ao seu requerimento.  
Quanto à segunda questão, o Senhor Presidente registou a 
sugestão da munícipe que será equacionada. -------------  
Quanto à terceira, o Senhor Presidente informou que decorre 
já todo o trabalho de preparação conducente à acção judicial 
a interpor no respectivo Tribunal, no âmbito e no seguimento 
do que foi a tomada de posição de todos os Municípios do 
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PNSACV, trabalho que contamos ter concluído em meados de 
Abril. ------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que no momento, sendo a 
impugnação o cenário incontornável, o corpo jurídico estuda a 
possibilidade de poder vir a avançar e aconselhar às 
Autarquias a figura da providência cautelar, cenário que para 
já não está posto de lado. --------------------------  
Finalmente, quanto à quarta questão, o Senhor Presidente 
referiu que tomou nota da informação prestada. -----------  
Igualmente usou da palavra o Senhor Gonçalves colocando 
uma questão relacionada com o facto de estar a decorrer 
neste momento a construção de uma moradia, no Lote dezoito 
da Urbanização Municipal de Maria Vinagre confinante com um 
prédio pertença do próprio. --------------------------  
Aquando da elaboração e aprovação do projecto de 
Loteamento, refere o Senhor Gonçalves que o anterior 
Presidente de Câmara, Senhor Manuel Marreiros, lhe deu a 
garantida de que em sede de construção a parede da 
garagem “encostaria” ao muro que delimita a sua propriedade, 
facto que actualmente não se regista uma vez que está criado 
um corredor com cerca de um metro de largura. ----------  
Solicita o munícipe a averiguação imediata, por parte dos 
serviços da Câmara, do facto relatado, por forma a ser cabal 
e legalmente informado. ----------------------------  
O Senhor Presidente informou que no final da semana 
passada lhe foi relatada a situação hoje referida através de 
um técnico desta Autarquia e de imediato deu indicação para 
que o Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 
averiguasse da mesma, facto que deverá ocorrer ainda hoje, 
pelo que de imediato o munícipe em causa será informado da 
situação e eventual solução para o problema criado. -------  
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APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram catorze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 


