
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 15/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  12 de Julho de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.45 horas  
Aprovada em:  26 de Julho 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 
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na sétima Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI e AMR e na oitava Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e onze, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– MARIA DE FÁTIMA GLÓRIA SEROMENHO – Habitação/Legalização 
– Rua da Portela – Carrapateira  – Bordeira – três de Junho 
de dois mil e onze -------------------------------  
– GUDRUN CHARLOTTE SCHMIDT MULLER – Construção de 
habitação – Guincho – Odeceixe – vinte e um de Junho de 
dois mil e onze ----------------------------------  
– HIBISCOMED UNIPESSOAL, LDA. – Alterações – Serviços e 
Comércio – Vinha de Retorta e Pez – Aljezur – vinte e três 
de Junho de dois mil e onze ------------------------  
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– F.F. SOLAR – ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA. – Construção – 
Indústria – Loteamento Industrial de Feiteirinha – Lote 
dois/três – Rogil – vinte e nove de Junho de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– JOSÉ RODRIGUES LAGOA JÚNIOR – Alterações em habitação – 
Urbanização do Vale da Telha – Sector C – Lote dois – 
Aljezur – vinte e nove de Junho de dois mil e onze ------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e oito de Junho 
de dois mil e onze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia onze 
de Julho 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: ---  
FILMES DO MUSSULO, LDA: – Foi apresentado o e-mail 
datado de vinte e um de Junho do corrente ano, solicitando a 
atribuição de apoio logístico assim como de um subsídio no 
montante de dois mil e quinhentos euros, mais IVA, destinado 
a apoiar as filmagens da longa metragem “1ª Vez 16mm”, do 
realizador Rui Goulart. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
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JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número vinte e dois, datado de nove de Junho do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de seis mil e noventa e cinco euros e trinta e nove 
cêntimos, destinada a fazer face a despesas inerentes à 
execução de diversas obras naquela freguesia. ------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de vinte e um de Junho do 
corrente ano, referente à execução das referidas obras, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Bordeira a verba solicitada, no montante de seis 
mil e noventa e cinco euros e trinta e nove cêntimos. -----  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número trezentos e noventa e seis, datado de vinte e quatro 
de Junho do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de dezasseis mil e novecentos e trinta 
euros e trinta e oito cêntimos, destinada a fazer face a 
despesas inerentes à execução de diversas obras naquela 
freguesia. ---------------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de quatro de Julho do corrente 
ano, referente à execução das referidas obras, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Rogil a verba solicitada, no montante de 
dezasseis mil e novecentos e trinta euros e trinta e oito 
cêntimos. ---------------------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A ROGIL: – Foi apresentada a 
Síntese e Relatório de Contas referente ao ano de dois mil e 
dez. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AJMAL – ASSOCIAÇÃO JOVENS EM MOVIMENTO DE ALJEZUR: 
– Foi apresentada a carta datada de vinte e sete de Junho 
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do corrente ano, agradecendo o apoio prestado aquando da 
realização da Festa dos Povos, que teve lugar nos dias onze 
e doze do passado mês de Junho. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP: – 
Foi novamente apresentado o ofício número cinco mil 
novecentos e dois, datado de sete de Junho do corrente ano, 
acerca do Curso “Aprendizagem – Técnicas de Informação e 
Animação Turística – Acção número um. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não tem 
disponibilidade para aceitar o estagio proposto para Técnico do 
Curso “Aprendizagem – Técnicas de Informação e Animação 
Turística – Acção número um. -----------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e um, datado 
de vinte e um de Junho do corrente ano, solicitando a 
atribuição de apoio logístico assim como financeiro para a 
realização da Festa da Rainha Santa Isabel, Padroeira das 
Misericórdias, que decorrerá nos dias vinte e três e vinte e 
quatro do corrente mês de Julho. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder os recursos 
materiais solicitados bem como uma verba até ao montante de 
duzentos e cinquenta euros para apoiar a iniciativa. --------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, relembrar a Santa Casa 
da Misericórdia de Aljezur que a acção em concreto deveria 
ter sido alvo de candidatura no âmbito do Regulamento de 
Apoio ao Associativismo. ----------------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – Foi apresentado o 
ofício número nove, datado de dezassete de Junho do 
corrente ano, solicitando a atribuição de uma subsídio no 
montante de oitocentos euros, destinado a apoiar a 
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organização de uma noite de Fados, que terá lugar no 
próximo dia vinte e três de Julho. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ---------------  
ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
ofício número cinquenta e nove, datado de vinte de Junho do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio destinado 
a apoiar a realização de vários projectos que a Associação 
pretende levar a efeito, durante o ano em curso. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
MUNICÍPIO DE MANTEIGAS: – Foi apresentado o e-mail 
datado de vinte e cinco de Maio do corrente ano, 
apresentando uma proposta de Parceria com vista à realização 
de um intercâmbio de jovens – Campo de Férias para 
Jovens. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA: – Foi apresentado o 
ofício número novecentos e noventa e um, datado de vinte e 
nove de Junho do corrente ano, dando conhecimento dos 
resultados preliminares, referentes aos Censos dois mil e onze.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número três, datado de seis de Junho do corrente ano, 
informando da actualização do valor do bilhete, no âmbito da 
autorização para exploração de um Comboio Turístico, a 
circular na Vila de Odeceixe, concedida em treze de Julho de 
dois mil e quatro. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os novos 
preços e condições propostos pela Junta de Freguesia para 
funcionamento do Comboio Turístico a circular na Vila de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
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ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: ------------------------------ 
Foi apresentado o ofício datado de dezasseis de Junho do 
corrente ano, em que a Associação vem informar que, pelo 
Senhor Miguel da Silva Leitão Gonçalves, sócio número 
quarenta e sete e proprietário da embarcação “Belo Amigo – 
SN – quinhentos e cinquenta e sete – C”, residente em 
Sines, foi apresentada uma proposta para cedência de uma 
Arrecadação para apetrechos de pesca, por um período de 
três/quatro meses. --------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número quarenta e oito 
barra dois mil e onze – DDEP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à Associação que esta 
Autarquia não vê inconveniente na atribuição de uma 
Arrecadação ao Senhor Miguel da Silva Leitão Gonçalves, 
sócio número quarenta e sete, por um período de quatro 
meses. ----------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número oitenta e três, datado de quatro de Julho do 
corrente ano, informando da posição tomada acerca dos 
pareceres emitidos pelo ICNB, em sessão realizada no 
passado dia vinte e oito de Junho. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número setenta e três, datado de quatro de Julho do 
corrente ano, informando da aprovação, em sessão realizada 
no passado dia vinte e oito de Junho, da Taxa para 
concessão de gavetões e ossários no Cemitério do Rogil. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número setenta e dois, datado de quatro de Julho do 
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corrente ano, informando da aprovação, em sessão realizada 
no passado dia vinte e oito de Junho, da transferência das 
Áreas de Domínio Público Municipal dos antigos alvarás 
número um barra oitenta e quatro e número um barra oitenta 
e cinco, para as Áreas de Domínio Privado Municipal – Plano 
de Pormenor do Espartal. ---------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – ENCERRAMENTO DA FARMÁCIA DE ODECEIXE – 
ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTRA O INFARMED – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ENCERRAMENTO DA FARMÁCIA DE ODECEIXE – ACÇÃO 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTRA O INFARMED ------------  
O Município de Aljezur tomou conhecimento da posição do 
INFARMED, quanto ao pedido da Câmara Municipal de Aljezur 
do não encerramento da Farmácia de Odeceixe, através do 
ofício número vinte e sete mil novecentos e catorze, de vinte 
e cinco de Maio de dois mil e onze, indeferindo as 
diligências que lhe foram solicitadas. -------------------  
Assim, para que a Câmara Municipal de Aljezur, no âmbito 
das suas atribuições e competências, possa defender os 
legítimos interesses e direitos da população de Odeceixe, 
proponho que se promova uma Acção Administrativa Especial 
contra o INFARMED, no sentido de cumprir o não 
encerramento da Farmácia de Odeceixe, conforme proposta da 
Assembleia Municipal de Aljezur.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – ASSESSORIA TÉCNICA À ELABORAÇÃO DOS 
PLANOS DE PORMENOR PARA A ÁREA DO VALE DA TELHA – 
RESOLUÇÃO DE CONTRATO – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
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deliberou, por unanimidade, ratificar o conteúdo do ofício 
número cinco mil trezentos e dezoito, dirigido à Administração 
da ParqueExpo, referente à resolução do contrato de 
Assessoria técnica à elaboração dos Planos de Pormenor para 
a área do Vale da Telha. --------------------------  
PONTO SETE – ANIMAÇÕES DE VERÃO – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ANIMAÇÃO DE VERÃO -------------------------------  
Torna-se necessário proceder à contratação de serviços para 
contratar as animações de verão “Largos Animados 2011” que 
irão decorrer nos meses de Julho, Agosto e Setembro, a 
realizar em vários locais do Concelho, no valor total de cinco 
mil e trezentos euros, como abaixo se discrimina: ---------  
- Animação musical com a artista Rita Melo, aparelhagem de 
som montagem e desmontagem da mesma em número de 
três, por setecentos e cinquenta euros. -----------------  
- Animação musical com o artista Jean Carlos, aparelhagem 
de som montagem e desmontagem da mesma em número de 
três, por novecentos euros. --------------------------  
- Animação musical com o artista Nuno Silva e Cantares 
Vicentinos, aparelhagem de som montagem e desmontagem da 
mesma em número de quatro, por mil e duzentos euros. ---  
- Animação circense com o artista “Tosta Mista”, 
aparelhagem de som montagem e desmontagem da mesma 
em número de três, por mil euros. --------------------  
- Animação musical com um duo de acordeonistas, 
aparelhagem de som montagem e desmontagem da mesma 
em número de quatro (duas noites de largos animados e 
duas intervenções no “29 de Agosto” – “Banho de 29” e 
Sardinhada), por mil cento e cinquenta euros. -----------  
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Perfazendo a quantia total de cinco mil euros. -----------  
Nesse sentido torna-se necessário parecer prévio vinculativo da 
Câmara Municipal. --------------------------------  
Para a referida despesa foi observado o regime legal da 
aquisição de serviços. ------------------------------  
Assim, nos termos do número dois, do artigo vinte e dois, da 
Lei número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de 
trinta e um de Dezembro, deverá a Câmara Municipal emitir 
parecer autorizando a contratação dos referidos serviços.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta e autorizar a contratação dos serviços propostos. ---  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – CANDIDATURAS AO CARTÃO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO: --------------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – MARIA TERESA GLÓRIA MARQUES – 
CANDIDATURA A CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: 
– Foi apresentada a candidatura ao Cartão Social do Município 
de Aljezur, referente à munícipe Maria Teresa Glória Marques, 
residente em Rua da Igreja – Carrapateira. --------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto 
parecer favorável, para atribuição do Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, atribuir o Cartão Social do 
Município de Aljezur à munícipe Maria Teresa Glória Marques.  
PONTO UM PONTO DOIS – CELESTE BATISTA SILVA MATOS – 
RENOVAÇAO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: 
– Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão 
Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Celeste 
Batista Silva Matos, residente em Sítio da Queijeira – Rogil. -  
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Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto 
parecer favorável, para renovação do referido Cartão Social, a 
Câmara deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur atribuído à munícipe Celeste Batista Silva 
Matos. -----------------------------------------  
PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS – JOSÉ MARIA 
CAMACHO E MARIA CECÍLIA ARESTA CAMACHO: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e oito de Junho do 
corrente ano, solicitando a prorrogação do prazo para início 
das obras para as quais lhes foi atribuído apoio, no âmbito 
do Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de 
Munícipes Carenciados, devido a constrangimentos burocráticos 
relacionados com a referida moradia. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender às razoes 
ponderosas invocadas pelos requerentes e prorrogar, por mais 
três meses, o prazo para inicio das obras em causa. ------  
PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES 
DE ACÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
ACÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL -------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: --------------------------------------  
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– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Maio de dois mil e onze, em anexo; ------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de setecentos e noventa e sete euros e 
oitenta e dois cêntimos, relativa ao mês em causa.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DA ZIF – ZONA 
INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – No seguimento da deliberação 
de sete de Junho do corrente ano e tendo decorrido o prazo 
de inquérito público do Projecto de Alteração às Normas da 
ZIF – Zona Industrial da Feiteirinha, não tendo havido 
quaisquer sugestões ou reclamações, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a proposta de Alteração às Normas da 
ZIF – Zona Industrial da Feiteirinha, cujos documentos depois 
de devidamente rubricados ficam apensos à presente acta. ---  
PONTO DOIS – CASALJEZUR, UNIPESSOAL, LDA – LOTE 
NÚMERO DEZASSETE – PRIMEIRA FASE, SITO NA ZONA 
INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – Face ao teor constante na 
Informação número quarenta barra dois mil e onze – DDEP, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à empresa 
Casaljezur, Unipessoal, Lda. que, é sua intenção declarar a 
caducidade da atribuição do Lote número dezassete – Primeira 
Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, efectuada em 
vinte e dois de Junho de dois mil e dez, por incumprimento 
das Normas da ZIF, nomeadamente o número um, do artigo 
décimo primeiro. ----------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá, no prazo de trinta dias, nos ternos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo, dizer o 
que tiver por conveniente sobre o assunto. --------------  
PONTO TRÊS – CENTRO DE JARDINAGEM – OÁSIS DO VALE, 
UNIPESSOAL, LDA – LOTE NÚMERO DEZOITO – PRIMEIRA 
FASE, SITO NA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – Face 
ao teor constante na Informação número quarenta e um barra 
dois mil e onze – DDEP, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar à empresa Centro de Jardinagem – 
Oásis do Vale, Unipessoal, Lda. que, é sua intenção declarar 
a caducidade da atribuição do Lote número dezoito – Primeira 
Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, efectuada em 
vinte e dois de Junho de dois mil e dez, por incumprimento 
das Normas da ZIF, nomeadamente o número um, do artigo 
décimo primeiro. ----------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo, dizer o 
que tiver por conveniente sobre o assunto. --------------  
PONTO QUATRO – AMBITRAL – TRANSPORTE DE RESÍDUOS, LDA 
– LOTES DEZANOVE E DEZANOVE A), DA PRIMEIRA FASE – 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO: – Relativamente ao 
Memorando de Entendimento e no âmbito da Informação 
número quarenta e dois barra dois mil e onze – DDEP, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer o limite 
temporal para o pagamento do valor calculado nos termos da 
alínea a), do número seis, do artigo decimo sétimo, das 
Normas da ZIF, a data de trinta e um de Dezembro do ano 
em curso. --------------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, que no momento da 
assinatura do Memorando de Entendimento deverá ser pago 
um valor não inferior a trinta porcento do valor anteriormente 
calculado. ---------------------------------------  
Para o valor em divida, deverá ser apresentada garantia 
bancária, pelo período que mediar entre a assinatura do 
Memorando e o pagamento integral do valor calculado. 
Relativamente à cessão da Posição Contratual, a Câmara 
deliberou igualmente, por unanimidade, comunicar que concorda 
com a generalidade do articulado, devendo, no entanto, o 
segundo contraente subscrever a Acta de Negociação 
(celebrada em dezasseis de Março de dois mil e seis), 
assumindo como seus, sem reservas, todos os direitos e 
obrigações daí decorrentes, substituindo-se assim integralmente 
ao primeiro contraente. -----------------------------  
PONTO CINCO – ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS DOS FOGOS DO 
BAIRRO “25 DE ABRIL”: – Face ao teor constante na 
informação número setenta e oito, datada de vinte de Junho 
do corrente ano, da Secção de Expediente Geral, referente à 
actualização das rendas dos fogos do Bairro “25 de Abril” – 
Aljezur, para vigorar no período de um de Agosto de dois mil 
e onze a trinta e um de Julho de dois mil e doze, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os valores para as 
referida rendas mensais, conforme se indica: -------------  
FOGOS T TRÊS: ---------------------------------  
Rendas determinadas em função dos rendimentos: ---------  
– José Avelino Clemente Correia – cento e sessenta euros e 
sessenta cêntimos ---------------------------------  
– Alexandre Miguel Correia dos Santos – cento e treze euros 
e cinquenta e cinco cêntimos ------------------------  
– Maria Isabel Lemos – cento e dezassete euros e quarenta 
e cinco cêntimos ---------------------------------  
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– Manuel Fernando Santos Oliveira Duarte – oitenta euros ---  
– Maria Manuela Frade – dez euros e quinze cêntimos -----  
Dado os valores apurados para alguns arrendatários serem 
substancialmente elevados, tendo em consideração o nível 
social do Município, por razões de equilíbrio e maior justiça 
social, foi deliberado, por unanimidade, fixar, como valor 
máximo a aplicar para os Fogos T Três, cento e oitenta e 
cinco euros, pelo que, para os arrendatários a seguir 
indicados, foram fixados os seguintes valores: ------------  
– José Diogo Guerreiro Estevão – cinquenta euros --------  
– Armindo Heleno Custódio – cento e oitenta e cinco euros -  
– Eduardo Manuel Oliveira Costa – cento e oitenta e cinco 
euros ------------------------------------------  
Relativamente ao valor apurado para os arrendatários a seguir 
indicados, e sem prejuízo da documentação e declarações 
entregues, considera-se não se poder aceitar o valor apurado, 
pelo que, de acordo com o preceituado no número dois, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número cento e sessenta e seis 
barra noventa, foi deliberado, por unanimidade, fixar, como 
valor mínimo a aplicar, cinquenta euros, sendo as rendas 
fixadas nos seguintes valores: ------------------------  
– Gisela Alexandra Alves Francisco – cinquenta euros ------  
Fogos T Dois: -----------------------------------  
Rendas determinadas em função dos rendimentos: ---------  
– Humberto José Martins Custódio – setenta e nove euros e 
noventa e cinco cêntimos ---------------------------  
– Maria da Graça Vargas – setenta euros --------------  
– Nazaré Maria Justo – cento e oitenta e um euros. ------  
PONTO SEIS – APOIO AOS MORADORES DO BAIRRO CAR PARA 
SUBSTITUIÇÃO DOS TELHADOS: ----------------------  
– MARIA JOSÉ SOARES FONTES – Na sequência da 
deliberação de oito de Junho de mil novecentos e noventa e 
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nove, foi apresentado o requerimento em que Maria José 
Soares Fontes, na qualidade de proprietário da moradia 
número oito, sita no Bairro CAR – Igreja Nova, vem solicitar 
lhe seja atribuído um apoio correspondente a cinquenta 
porcento do valor dos materiais de construção, necessários à 
construção de um novo telhado na sua moradia. ----------  
Atendendo às deliberações de oito de Junho de mil 
novecentos e noventa e nove e onze de Dezembro de dois 
mil e um, da Câmara Municipal e de vinte e dois de 
Fevereiro de dois mil e dois, da Assembleia Municipal, uma 
vez que nem todos os proprietários promoveram a 
requalificação dos telhados das suas moradias sendo que 
manifestam agora junto desta Autarquia tal vontade, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, numa perspectiva de igual 
tratamento para com outros munícipes já apoiados, conceder 
um apoio de cinquenta porcento do valor total dos materiais 
necessários, à construção do novo telhado.-------------- 
– ANGELINA MARIA FELIPE GOMES – Na sequência da 
deliberação de oito de Junho de mil novecentos e noventa e 
nove, foi apresentado o requerimento em que Angelina Maria 
Felipe Gomes, na qualidade de proprietário da moradia número 
sete, sita no Bairro CAR – Igreja Nova, vem solicitar lhe seja 
atribuído um apoio correspondente a cinquenta porcento do 
valor dos materiais de construção, necessários à construção de 
um novo telhado na sua moradia. ---------------------  
Atendendo às deliberações de oito de Junho de mil 
novecentos e noventa e nove e onze de Dezembro de dois 
mil e um, da Câmara Municipal e de vinte e dois de 
Fevereiro de dois mil e dois, da Assembleia Municipal, uma 
vez que nem todos os proprietários promoveram a 
requalificação dos telhados das suas moradias sendo que 
manifestam agora junto desta Autarquia tal vontade, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, numa perspectiva de igual 
tratamento para com outros munícipes já apoiados, conceder 
um apoio de cinquenta porcento do valor total dos materiais 
necessários, à construção do novo telhado.-------------- 
 

IV – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – ALTERAÇÕES DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE UM 
DE JULHO A QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: ------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ALTERAÇÕES DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO 
DESPORTIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE UM DE JULHO A 
QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE --------------  
Por proposta do Técnico Superior Doutor Nelson Barros, foi 
sugerido que fosse fixado um horário específico de 
funcionamento para o Complexo Desportivo Municipal, no 
período de um de Julho a quinze de Setembro de cada ano, 
dado o número reduzido de utentes nesse período. --------  
Dado tratar-se de competência própria da Câmara Municipal e 
de acordo com o sugerido pelo referido técnico, proponho que 
o horário de funcionamento do Complexo Desportivo Municipal 
seja o seguinte: ----------------------------------  
PAVILHÃO DESPORTIVO DE ALJEZUR ----------------------  
Período de funcionamento de dezasseis de Setembro a trinta 
de Junho: --------------------------------------  
Segunda a Sexta-feira: nove horas – vinte e uma horas; ---  
Dia de encerramento semanal: Sábado e Domingo ---------  
Período de funcionamento de um de Julho a quinze de 
Setembro: --------------------------------------  
Segunda a Sexta – Feira: nove horas – dezassete horas; ---  
Dia de encerramento semanal: Sábado e Domingo ---------  
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PISCINAS MUNICIPAIS -------------------------------  
Período de funcionamento de dezasseis de Setembro a trinta 
de Junho: --------------------------------------  
Segunda a Sexta-feira: nove horas – vinte horas; ---------  
Sábado: nove horas – doze horas e trinta minutos; --------  
Dia de encerramento semanal: Domingo -----------------  
Período de funcionamento de um de Julho a quinze de 
Setembro: --------------------------------------  
Segunda a Sexta – Feira: nove horas – dezassete horas; ---  
Sábado: nove horas – doze horas e trinta minutos; --------  
Dia de encerramento semanal: Domingo; ----------------  
Mais proponho que para o corrente ano o referido horário 
entre em vigor no dia seguinte à data da sua aprovação.” --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – RICARDO MANUEL DA SILVA FIDALGO E SARA 
ALEXANDRA TEIXEIRA CORREIA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, EM 
SERRADINHO – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de 
vinte e seis de Abril do corrente ano, foi novamente 
apresentado o requerimento em que Ricardo Manuel da Silva 
Fidalgo na qualidade de promitente comprador de um prédio 
rústico, sito em Serradinho – Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo cento e sete, da Secção AR, da 
freguesia e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 
cinquenta, vem nos termos 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 pela Lei número sessenta barra dois mil 
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e sete, de quatro de Setembro, solicitar informação prévia 
quanto à possibilidade de levar a efeito a reconstrução de 
uma moradia unifamiliar e muro de vedação, sita no local 
acima identificado. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão 
dos requerentes, face ao teor constante na Informação número 
cinquenta e oito barra dois mil e onze – FA, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
PONTO DOIS – A.C.C TÊXTEIS, SA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA – HABITAÇÃO E AGRÍCOLA EM MONTE ALEGRE – 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que A.C.C 
Têxteis, SA, na qualidade de proprietária de um prédio misto, 
sito em Monte Alegre – Odeceixe, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo nove, da Secção D e a parte urbana sob 
o artigo mil setecentos e cinquenta e três, da freguesia e 
Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número mil duzentos e sessenta e 
oito, vem nos termos 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 
pela Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia quanto à possibilidade de 
levar a efeito a reconstrução de uma moradia e construção de 
apoio agrícola e piscina, sita no local acima identificado. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão da requerente, face ao teor constante 
na Informação número cento e sessenta e um barra dois mil 
e onze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
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dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VI – Trânsito 
 

PONTO UM – ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO EM ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DE TRÂNSITO – 
ALJEZUR ----------------------------------------    
Com o aproximar da abertura da média superfície 
“Intermarché” no núcleo urbano da Igreja Nova, importa 
reordenar todo o trânsito e sinalética de forma a evitar 
constrangimentos em redor deste equipamento. ------------  
A proposta vai no sentido de garantir a fluidez do trânsito a 
segurança dos utilizadores das vias em causa reduzindo os 
riscos de acidentes, bem como garantir a disciplina rodoviária 
salvaguardando os restantes serviços ali existentes e os 
moradores. --------------------------------------  
Após atenta analise desta situação com o Comando da GNR 
de Aljezur, foram propostas as alterações e ordenamento de 
trânsito em: -------------------------------------  
Rua Francisco Sá Carneiro (passa a sentido único) – reforço 
de sinalética e criação de uma passagem de peões. -------  
Rua luís de Camões (passa a sentido único) – reforço de 
sinalética ------------------------------------- 
Rua Francisco António Mestre – reforço de sinalética -------  
Rua da Escola – reforço de sinalética e relocalização de 
passagem de peões -------------------------------  
Anexo a esta acta fica mapa explicativo da colocação de 
sinalética e ordenamento de trânsito nos arruamentos acima 
mencionados. ------------------------------------  
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Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento ao 
Comando da GNR de Aljezur, ao Comandante da Protecção 
Civil Municipal, ao Comando dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur e à Junta de Freguesia de Aljezur.” -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
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 doze horas e quarenta e cinco minutos, 
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. -  

 
     

O Presidente, 
 

__________________________________ 
O Secretário, 

 
__________________________________ 


