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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 
 
 

 
 



REUNIÃO DE 09.10.12 

Pág.  1

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– Adenda ao Protocolo Segurança e Vigilância nas Praias – 
dois mil e doze.----- ----------------------------  
- Prédio - Rua vinte e cinco de Abril números um, cinco e 
sete, em Aljezur.--------------------------------- 

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 décima terceira Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI, na décima primeira 
Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e na 
décima terceira Modificações ao Orçamento para o ano dois 
mil e doze. -------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e cinco de 
setembro de dois mil e doze. ------------------------  



REUNIÃO DE 09.10.12 

Pág.  2

PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número cento e cinquenta e nove barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número cento e quarenta e dois, 
Série I, de vinte e quatro de julho, do Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, que regula a elaboração e a implementação dos 
planos de ordenamento da orla costeira e estabelece o regime 
sancionatório aplicável às infrações praticadas na orla costeira, 
no que respeita ao acesso, circulação e permanência indevidos 
em zonas interditas e respetiva sinalização.-------------- 
DECRETO-LEI número cento e setenta e seis dois mil e doze, 
publicado no D.R. número cento e quarenta e nove, Série I, 
de dois de agosto, do Ministério da Educação e Ciência, que 
regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito da 
escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens com idades 
compreendidas entre os seis e os dezoito anos e estabelece 
medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos 
escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono 
escolares.--------------------------------------- 
LEI número trinta barra dois mil e doze, publicado no D.R. 
número cento e cinquenta e sete, Série I, de catorze de 
agosto, da Assembleia da República, que procede à segunda 
alteração ao Decreto-Lei número cento e cinquenta e sete 
barra dois mil e seis, de oito de agosto, que aprova o 
regime jurídico das obras em prédios arrendados.--------- 

LEI número trinta e um barra dois mil e doze, publicado no 
D.R. número cento e cinquenta e sete, Série I, de catorze 
de agosto, da Assembleia da República, que procede à 
revisão do regime jurídico do arrendamento urbano, alterando 
o Código Civil, o Código de Processo Civil e a Lei número 
seis barra dois mil e seis, de vinte e sete de fevereiro.---- 
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LEI número trinta e dois barra dois mil e doze, publicado no 
D.R. número cento e cinquenta e sete, Série I, de catorze 
de agosto, da Assembleia da República, que procede à 
primeira alteração ao Decreto-Lei número trezentos e sete 
barra dois mil e nove, de vinte e três de outubro, que 
estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 
Quinquagésima quarta alteração ao Código Civil, aprovando 
medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação 
urbana.--------------------------------------- 
DECRETO-LEI número cento e noventa barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número cento e sessenta e dois, Série I, 
de vinte e dois de agosto, do Ministério da Economia e do 
Emprego, que Estabelece um regime excecional e temporário, 
que vigorará até um de julho de dois mil e dezasseis, da 
liberação das cauções prestadas para garantia da execução 
de contratos de empreitada de obras públicas e do exato e 
pontual cumprimento de todas as obrigações legais e 
contratuais que deles decorrem para o empreiteiro.--------- 

LEI número trinta e sete barra dois mil e doze, publicado no 
D.R. número cento e sessenta e cinco, Série I, de vinte e 
sete de agosto, da Assembleia da República, que aprova o 
Estatuto do Dador de Sangue.----------------------- 

LEI número quarenta e três barra dois mil e doze, publicado 
no D.R. número cento e sessenta e seis, Série I, de vinte e 
oito de agosto, da Assembleia da República, que Cria o 
Programa de Apoio à Economia Local, com o objetivo de 
proceder à regularização do pagamento de dívidas dos 
municípios a fornecedores vencidas há mais de noventa dias.- 
LEI número quarenta e quatro barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número cento e sessenta e sete, Série I, 
de vinte e nove de agosto, da Assembleia da República, que 
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procede à Sexta alteração ao Decreto-Lei número duzentos e 
vinte e seis-A barra dois mil e sete, de trinta e um de 
maio, que estabelece o regime da utilização dos recursos 
hídricos.------------------------------------- 

LEI número quarenta e nove barra dois mil e doze, publicado 
no D.R. número cento e sessenta e sete, Série I, de vinte 
e nove de agosto, da Assembleia da República, que Procede 
à adaptação à administração local da Lei número dois barra 
dois mil e quatro, de quinze de janeiro, alterada pelas Leis 
números cinquenta e um barra dois mil e cinco, de trinta de 
agosto, sessenta e quatro-A barra dois mil e oito, de trinta 
e um de dezembro, três-B barra dois mil e dez, de vinte e 
oito de abril, e sessenta e quatro barra dois mil e onze, de 
vinte e dois de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal 
dirigente dos serviços e organismos da administração central, 
regional e local do Estado.-------------------------- 

DECRETO-LEI número duzentos e quatro barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e sessenta e sete, 
Série I, de vinte e nove de agosto, do Ministério da 
Economia e do Emprego, que Procede à simplificação do 
regime de instalação e funcionamento dos recintos de 
espetáculos e de divertimentos públicos e do regime de 
acesso, exercício e fiscalização de várias atividades de 
controlo municipal e altera os Decretos-Leis números trezentos 
e nove barra dois mil e dois, de dezasseis de dezembro, e 
trezentos e dez barra dois mil e dois, de dezoito de 
dezembro.--------------------------------------- 

LEI número cinquenta barra dois mil e doze, publicado no 
D.R. número cento e sessenta e nove, Série I, de trinta e 
um de agosto, da Assembleia da República, que Aprova o 
regime jurídico da atividade empresarial local e das 
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participações locais e revoga as Leis números cinquenta e 
três-F barra dois mil e seis, de vinte e nove de dezembro, 
e cinquenta e cinco barra dois mil e onze, de quinze de 
novembro.--------------------------------------- 

PORTARIA número duzentos e sessenta e oito-B barra dois 
mil e doze, publicado no D.R. número cento e sessenta e 
nove, Série I, de trinta e um de agosto, da Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministérios da Educação e Ciência e 
da Solidariedade e da Segurança Social, que Estabelece o 
regime temporal das transferências das verbas para as 
autarquias locais.--------------------------------- 

LEI número cinquenta e três barra dois mil e doze, publicado 
no D.R. número cento e setenta e dois, Série I, de cinco 
de setembro, da Assembleia da República, que Aprova o 
regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse 
público (revoga o Decreto-Lei número vinte e oito mil 
quatrocentos e sessenta e oito, de quinze de fevereiro de mil 
novecentos e trinta e oito.-------------------------- 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número setenta e 
sete barra dois mil e doze, publicado no D.R. número cento 
e setenta e quatro, Série I, de sete de setembro, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que Dispensa do 
serviço os bombeiros voluntários que sejam funcionários 
públicos para colaborar no esforço de combate aos 
incêndios.--------------------------------------- 

PORTARIA número duzentos e oitenta e um-A barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número cento e setenta e nove, 
suplemento, Série I, de catorze de setembro, da Presidência 
do Conselho de Ministros e Ministério das Finanças, que 
Aprova o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL).--- 



REUNIÃO DE 09.10.12 

Pág.  6

PORTARIA número duzentos e oitenta e quatro barra dois mil 
e doze, publicado no D.R. número cento e oitenta e três, 
Série I, de vinte de setembro, da Presidência do Conselho 
de Ministros e Ministérios da Economia e do Emprego, que 
procede à primeira alteração à portaria número cento e trinta 
e um barra dois mil e onze, de quatro de abril, que cria um 
balcão único eletrónico, designado «Balcão do 
empreendedor».----------------------------------- 

PORTARIA número duzentos e oitenta e sete barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e oitenta e três, Série 
I, de vinte de setembro, do Ministério da Saúde, que 
Estabelece os requisitos mínimos relativos à organização e 
funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas para 
o exercício da atividade das clínicas e dos consultórios 
médicos.-------------------------------------- 

ACORDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO número 
quatro barra dois mil e doze, publicado no D.R. número 
cento e oitenta e três, Série I, de vinte de setembro, do 
Supremo Tribunal Administrativo, que Uniformiza a 
jurisprudência nos seguintes termos: As empresas de 
distribuição e venda de fogo de artifício podem ser 
adjudicatárias nos concursos para produção de espetáculos 
pirotécnicos, com lançamento e queima de fogo de artifício, 
desde que, para o efeito, apresentem os operadores 
pirotécnicos necessários, devidamente credenciados pela PSP, 
independentemente de quem os indicou para credenciação.--- 
DECRETO REGULAMENTAR número cinquenta barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e oitenta e seis, 
Série I, de vinte e cinco de setembro, do Ministério das 
Finanças e da Solidariedade e da Segurança Social, que 
procede à segunda alteração ao Decreto Regulamentar número 
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um-A barra dois mil e onze, de três de janeiro, que 
regulamenta o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social.--------------------- 

DECRETO-LEI número duzentos e catorze barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e oitenta e nove, 
Série I, de vinte e oito de setembro, do Ministério das 
Finanças, que procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 
número dezoito barra dois mil e dez, de dezanove de março, 
que estabelece o regime jurídico do Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Pública.------------------ 

PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia oito 
de outubro de dois mil e doze, 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 as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia um de outubro.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada informação relativa à reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia um de Outubro do 
corrente ano, enviando cópia da Nota de Imprensa acerca da 
“Discordância e Indignação dos Autarcas do Algarve contra a 
retirada do Helicóptero do INEM, sediado em Loulé”. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número trinta, datado de vinte de setembro do corrente 
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ano, informando da aprovação em sessão realizada no 
passado dia vinte e oito de setembro, da eleição do senhor 
Eliezer João Candeias, Presidente da Junta de Freguesia de 
Rogil, como representante das Juntas de Freguesia no 
Conselho Municipal de Educação.-------------------- 
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: - Foi apresentado a Síntese e Relatório e 
Contas referente ao exercício do ano de dois mil e onze. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi apresentado o ofício número 
mil e sessenta e seis barra C, datado de vinte e quatro de 
setembro do corrente ano, acerca do novo Regime Jurídico da 
Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, 
aprovado pela Lei número cinquenta barra dois mil e doze, de 
trinta e um de agosto – Implicações sobre as atividades 
municipais e os postos de trabalho. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO DE CAMPISMO E MONTANHISMO DE PORTUGAL: 
– Foi apresentado o ofício número FC.RJ. oitocentos e 
quarenta e sete ponto doze, datado de vinte e um de 
setembro do corrente ano, informando que o pedido de 
alteração da designação do percurso pedestre, foi aceite, 
passando a ser identificado no Registo Nacional de Percursos 
Pedestres (RNPP) como “PR 1 AJZ – Circuito Histórico – 
Cultural e Ambiental de Aljezur”. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado os 
ofícios com as referências dois mil e doze, datados de oito 
de outubro, do corrente ano, respetivamente, solicitando a 
transferência de uma verba no montante de quatro mil e 
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quinhentos euros, destinado a fazer face a despesas inerentes 
à manutenção de jardins e arranjos urbanísticos naquela 
freguesia. ---------------------------------------  
Face ao teor constante nas informações do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datadas de nove de outubro 
do corrente ano, referente à execução dos referidos trabalhos, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Odeceixe uma verba no valor total de quatro 
mil e quinhentos euros. ----------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A: – 
Foi apresentada a circular número cento e dois barra doze – 
AS, datada de vinte e quatro de setembro, enviando 
Convocatória para a reunião do Conselho de Administração da 
Globalgarve, que teve lugar no dia um de outubro, nas 
instalações da AMAL, em Faro. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ESCOLA INTERNACIONAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício datado de vinte e sete de setembro do corrente ano, 
enviando informação das atividades escolares levadas a efeito 
por aquela escola, bem como os planos para o futuro.-----  
Tomado conhecimento.------------------------------ 
PONTO CINCO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE 
VÁRIAS VIATURAS E MÁQUINAS: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS REPARAÇÃO DE VÁRIAS VIATURAS E MÁQUINAS ------------  
“Considerando que se torna necessário a aquisição dos 
serviços em epígrafe, com o preço base de três mil e 
oitocentos euros, mais Iva, conforme informação anexa, deverá 
ser iniciado o procedimento de ajuste direto previsto na alínea 
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a) do número um do artigo vinte do Código dos Contratos 
Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito barra dois 
mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito barra dois mil 
e nove, de dois de  outubro, conjugado com o artigo cento e 
doze e número um do um do artigo cento e treze do mesmo 
diploma legal, com vista à “Prestação de serviços de 
reparação de várias viaturas e máquinas”, convidando a 
apresentar proposta a empresa Auto Marreiros – Lucília e 
Emanuel Marreiros, Lda.-------------------------- 
Mais se informa que a presente prestação se trata de trabalho 
não subordinado e face à especificidade dos serviços a serem 
executados, os mesmos não podem ser executados com 
recursos próprios ou pessoal em SME devendo ser executados 
na oficina identificada, bem como para a mesma existe 
cabimento orçamental.----------------------------- 
Relativamente à redução remuneratória prevista no número um 
do artigo vinte e seis da Lei número sessenta e quatro-B, 
barra dois mil e onze, de trinta de dezembro, deverá a 
mesma ser aplicada se devida.----------------------- 
Face ao exposto, solicita-se à Exma Câmara Municipal a 
emissão do parecer prévio vinculativo favorável previsto no 
número quatro do artigo vinte e seis da Lei número sessenta 
e quatro-B barra dois mil e onze, de trinta de dezembro.--- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e emitir parecer prévio vinculativo favorável. -------  
PONTO SEIS – PLANO DE PORMENOR DO MONTE CLÉRIGO – 
TERMOS DE REFERÊNCIA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar os termos de referência relativos ao 
Plano de Pormenor do Monte Clérigo os quais depois de 
devidamente rubricados ficam apensos à presente ata.-------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade do facto dar 
conhecimento ao Conselho de Administração da Polis Litoral 
Sudoeste.----------------------------------   
PONTO SETE – PROPOSTA DE REVISÃO DO REGULAMENTO 
INTERNO DE HORÁRIO DE TRABALHO E CONTROLO DE 
ASSIDUIDADE DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – RIHTCA – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da ordem de trabalhos.-------------- 
PONTO OITO – PROTOCOLO ENTRE A AFLOSUL E O MUNICIPIO 
DE ALJEZUR – EQUIPAS DE SAPADORES FLORESTAIS: – Foi 
apresentado ofício com a referência IF barra três barra dois 
mil e doze, datado de sete de agosto do corrente ano, da 
Aflosul – Associação dos Produtores Florestais do Sudoeste 
Algarvio, a solicitar o último apoio bimensal no valor de dois 
mil novecentos e dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos, 
referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, 
no âmbito do Protocolo de Cooperação celebrado em quinze 
de março de dois mil e dez.------------------------ 
Face à informação datada de trinta e um de setembro do 
corrente ano da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade transferir o 
valor referente aos meses de janeiro e fevereiro, no total de 
dois mil novecentos e dezasseis euros e sessenta e sete 
cêntimos, condicionado à apresentação de documento de 
regularização de divida á Segurança Social e Finanças, assim, 
como ata de tomada de posse dos órgãos sociais em 
vigência.-------------------------------------- 
PONTO NOVE – LUÍS EMÍDIO CARDOSO RODRIGUES – EXERCÍCIO 
DE ATIVIDADE PECUÁRIA: – Foi apresentado o ofício número 
cinco mil cento e noventa, datado de vinte e de setembro do 
corrente ano, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve, solicitando a emissão de parecer acerca do pedido 
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efetuado por Luís Emídio Cardoso Rodrigues, quanto à 
localização para o desenvolvimento de atividade pecuária no 
prédio rústico, inscrito sob o artigo cento e dezasseis, da 
Secção P, sito em Famaguda, freguesia de Odeceixe, 
Município de Aljezur. ------------------------------  
Com base na informação número cinquenta e nove barra dois 
mil e doze – DDeP, datada de vinte e sete de setembro, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer declarando 
não haver inconveniente na localização da referida exploração, 
conforme o Plano Diretor Municipal. --------------------  
PONTO DEZ – SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE 
SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA – ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO: – Foi apresentado o ofício 
número seis mil seiscentos e dezassete, datado de dezanove 
de junho do corrente ano, enviando informação relativa ao 
aditamento ao Contrato de Arrendamento estabelecido com a 
SIRESP – Gestão de Redes Digitais de Segurança e 
Emergência, SA, no âmbito do arrendamento dos Prédios sitos 
em Carrapateira e Vale da Telha. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento 
ao contrato de arrendamento estabelecido com a SIRESP, o 
qual depois de devidamente rubricado fica apenso à presente 
ata.--------------.---------------------------- 
 

PONTO ONZE – QUIOSQUES – LARGO DA LIBERDADE E RUA 
VINTE E CINCO DE ABRIL – ALJEZUR - CONCESSÃO:- Foi 
presente a informação número dez barra dois mil e doze, 
datada de vinte e um de setembro, do Chefe de Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, relativamente à 
situação dos Quiosques sitos no Largo da Liberdade e Rua 
vinte e cinco de abril, em Aljezur.--------------------- 
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No âmbito da referida informação, a Câmara Municipal de 
Aljezur, deliberou, por unanimidade, notificar o senhor Wilfried 
Trimborn para no prazo de sessenta dias seguidos, desocupe 
o quiosque que vem ocupando por mais de vinte anos, 
quando a concessão foi atribuída apenas por dez anos.----- 
Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar igualmente a 
senhora Maria do Céu Sequeira para que no mesmo prazo, 
sessenta dias seguidos, procede à desocupação do referido 
quiosque, uma vez que a concessão inicial, dez anos, 
também se encontra largamente ultrapassada.------------- 
Por fim, a Câmara Municipal de Aljezur, deliberou, por 
unanimidade, informar o senhor Wilfried Trimborn e a senhora 
Maria do Céu Sequeira, que será em simultâneo, desenvolvido 
procedimento com vista a adjudicação dos referidos quiosques, 
por concessão através de hasta pública.-----------------  
PONTO DOZE – MARIA EUFÉMIA DE OLIVEIRA SILVESTRE 
FONSECA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, 
EM ALJEZUR: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  -----------------------------------   
Atendendo à comunicação do arrendatário do prédio comercial 
da pertença do Município, sito na rua vinte e cinco de Abril 
-“Pintainho”, no âmbito do parecer jurídico do Jurista Doutor 
António Cordeiro da Cunha, bem como do estudo técnico para 
determinação da renda comercial do imóvel em causa, 
corrigidas as taxas de rendibilidade face à recessão que a 
economia atravessa mormente na indústria hoteleira com o 
aumento do Imposto do Valor Acrescentado para vinte e três 
por cento, propõe-se à excelentíssima Câmara o valor de 
trezentos e quarenta e cinco euros e trinta e três cêntimos, 
cenário para rendibilidade de cinco por cento.------------- 
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Mais se propõe que a Câmara delibere com base no parecer 
jurídico acima enunciado a celebração de contrato por um ano, 
com efeitos a um de outubro do corrente ano, pelo valor 
acima indicado, findo o qual não há direito a qualquer 
indeminização ou prorrogativa de natureza legal ou contratual.- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, e celebrar contrato de arrendamento nas condições e 
termos propostos, sendo que a renda deverá ser paga 
mensalmente, até ao dia oito de cada mês e a do mês de 
outubro, na data de outorga do respetivo contrato.--------- 

IV – Ação Social 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
TREZE: ----------------------------------------  
ANDRÉ FILIPE MOREIRA SALVADOR; TOMAS DE JESUS 
SARGENTO TEIXEIRA GARCIA, MATIAS RODRIGUES BAÇO E 
MILAN SCHIELE: – Foi apresentado o ofício número novecentos 
e sessenta e oito, datado de dezassete de setembro do 
corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, dos alunos André Filipe Moreira Salvador, Tomás de 
Jesus Sargento Teixeira Garcia, Matias Rodrigues Baço e 
Milan Schiele. -----------------------------------  
Face ao teor da Informação número quarenta e cinco barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de vinte e seis de 
setembro, da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos 
alunos André Filipe Moreira Salvador, Tomás de Jesus 
Sargento Teixeira Garcia e Milan Schiele, o escalão A e ao 
aluno Matias Rodrigues Baço, o escalão B. --------------  
ANNA PIA GURISCH: – Foi apresentado o ofício número 
novecentos e onze, datado de dez de setembro do corrente 
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ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, da aluna Anna Pia Gurisch. -------------------  
Face ao teor da Informação número quarenta e quatro barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de vinte e um de 
setembro, da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à 
aluna Anna Pia Gurisch, o escalão A. -----------------  
MATILDE BARBÊDO GOMES DE JESUS: - Foi apresentado o 
ofício número novecentos e noventa e oito, datado de vinte e 
quatro de setembro do corrente ano, do Agrupamento Vertical 
de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim de 
Candidatura a Subsídio de Estudo, da aluna Matilde Barbêdo 
Gomes de Jesus. ---------------------------------  
Face ao teor da Informação número quarenta e quatro barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de vinte e um de 
setembro, da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à 
aluna Matilde Barbêdo Gomes de Jesus, o escalão B.------ 
AFONSO ALEXANDRE NUNES CORREIRA E CATARINA FILIPA 
NUNES CORREIA: – Foi apresentado o ofício número 
novecentos e oitenta e sete, datado de dezanove de setembro 
do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, dos alunos Afonso Alexandre Nunes 
Correia e Catarina Filipa Nunes Correia. ----------------  
Face ao teor da Informação número quarenta e seis barra 
dois mil e doze – DEASCD, datada de três de outubro, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos alunos Afonso 
Alexandre Nunes Correia e Catarina Filipa Nunes Correia, o 
escalão B. --------------------------------------  
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V – Água e Saneamento 
 

PONTO UM – JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO OLIVEIRA – 
ERRO DE LEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO: – Face 
ao teor constante na informação número cento e oitenta e 
sete, datada de vinte e sete de setembro do corrente ano, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, restituir o valor total de treze 
euros e quarenta e seis cêntimos, sendo que sete euros e 
sessenta e oito cêntimos referente a consumo de água, 
quarenta e seis cêntimos referente a IVA e resíduos sólidos 
variável no valor de cinco euros e trinta e dois cêntimos, 
referente à fatura número quarenta e oito mil trezentos e 
dezassete, emitida em quatro de setembro do corrente ano, já 
paga pelo senhor João Carlos Espirito Santo Oliveira, para 
moradia sita em Boavista - Alfambras. -----------------  
PONTO DOIS – GILBERTO REIS ELISIÁRIO - Foi apresentado o 
requerimento em que Gilberto Reis Elisiário, vem solicitar que 
lhe seja cobrado o recibo de água referente ao mês de 
agosto, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, 
por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado 
o valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme 
previsto na Tabela de Taxas e Licenças do Município de 
Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 
distribuição de água da sua moradia, sita em Rua Alegre 
número um, Carrapateira – Aljezur. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do 
requerente e proceder conforme se indica: ---------------  
– Recalcular a fatura número quarenta e seis mil seiscentos e 
noventa e cinco, referente ao mês de agosto do corrente ano, 
de acordo com o previsto no número cinco, do artigo 
sessenta e quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur e restituir a importância de cento e 
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sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos, correspondente a 
água (cento e quarenta e dois euros e cinquenta e três 
cêntimos), resíduos sólidos variável (dezassete euros e 
quarenta e dois cêntimos) e IVA (oito euros e cinquenta e 
cinco). ----------------------------------------  

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS DOS 
FOGOS SITOS NA RUA DAS CEIFEIRAS – BARRADA – 
ALJEZUR: – Com base na Informação número cento e trinta e 
cinco, datada de dez de Outubro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos e com base no 
respetivo Regulamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
fixar o valor das rendas dos fogos do Bairro sito na Rua das 
Ceifeiras – Barrada, em Aljezur, (Regime de Renda Apoiada) 
como a seguir se indica: ---------------------------  
– NATÉRCIA MARIA SANTOS COSTA – T Três – Bloco B, Fração 
U – duzentos euros;- -----------------------------  
– ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS – T Três – Bloco B, 
Fração X – cento e noventa e quatro euros e dez cêntimos;  
– ISABEL ROSA DOS SANTOS CARDETA LEITÃO – T Três – Bloco 
B, Fração V – duzentos euros; ----------------------  
– CARLA DA CONCEIÇÃO MATEUS – T Dois – Bloco B, Fração 
Z – setenta e oito euros e noventa cêntimos; ------------  
– ISABEL MARIA LOPES DOS SANTOS – T Dois – Bloco B, 
Fração AA – cinquenta euros; -----------------------  
– ANTÓNIO LUÍS MARREIROS ROSÁRIO – T Dois – Bloco B, 
Fração AB – cento e quinze euros e setenta e cinco 
cêntimos; ---------------------------------------  
– MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO RATO – T Dois – Bloco B, 
Fração AC – cinquenta  euros; ----------------------  
– CARLA PATRÍCIA GIMENES VARGAS – T Três – Bloco C, 
Fração AJ – vinte e cinco euros; ---------------------  
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– LUÍS MÁRIO LUCAS MARIA – T Três – Bloco C, Fração AM 
– cento e trinta e seis euros e dez cêntimos; -----------  
– NATÉRCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES – T Três – Bloco C, 
Fração AL – cinquenta euros; ------------------------  
– JOÃO FRANCISCO GONÇALVES – T Dois – Bloco C, Fração 
AO – duzentos euros; -----------------------------  
– ELSA LOPES RIBEIRO – T Dois – Bloco C, Fração AP – 
cinquenta euros; ----------------------------------  
– ÁLVARO FAUSTINO DE OLIVEIRA – T Dois – Bloco C, Fração 
AQ – vinte e cinco euros. --------------------------  
Todas as rendas, cujos cálculos apresentavam valores 
inferiores a cinquenta euros, de acordo com o Programa de 
Concurso/Regulamento de Atribuição das referidas habitações, 
foram fixadas as respetivas rendas em cinquenta euros, 
nomeadamente as das arrendatárias Isabel Maria Lopes 
Santos, Maria de Fátima Rato, Natércia de Oliveira Gonçalves 
e Elsa Lopes Ribeiro. ------------------------------  
A renda, cujos cálculos apresentava um valor superior a 
duzentos euros, de acordo com o Programa de 
Concurso/Regulamento de Atribuição das referidas habitações, 
foi fixada a respetiva renda em duzentos euros, nomeadamente 
a dos arrendatários Natércia Maria Santos Costa, Isabel Rosa 
dos Santos Cardeta Leitão e João Francisco Gonçalves. ----  
Para o Bloco C – fração AQ, de que é arrendatário o 
Senhor Álvaro Faustino de Oliveira, foi fixada a renda mensal 
de vinte e cinco euros, devida a extrema carência económica 
verificada. ---------------------------------------  
Para o Bloco C – fração AJ, de que é arrendatária a 
Senhora Carla Patrícia Gimenes Vargas, foi fixada a renda 
mensal de vinte e cinco euros, uma vez que  a sua situação 
financeira é muito debilitada, devido a vários problemas de 
saúde dos seus filhos. -----------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os arrendatários 
dos referidos fogos, que as rendas agora atualizadas entrarão 
em vigor no dia um de Novembro do corrente ano. -------  
PONTO DOIS – MÁRIO FRANCISCO SILVESTRE PIEDADE – 
PEDIDO DE REVERSÃO DO LOTE QUARENTA DO LOTEAMENTO 
MALHADAIS I – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento 
de Mário Francisco Silvestre Piedade informando que pretende 
vender a esta Autarquia, o Lote número quarenta, sito no 
Loteamento dos Malhadais I, anteriormente adquirido ao 
Município de Aljezur, por não lhe ser possível iniciar a 
construção da habitação. ----------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e oitenta 
e oito, da Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aceitar a reversão do Lote a seu favor, 
pagando pelo mesmo a importância de sete mil oitocentos e 
trinta e sete euros e cinquenta cêntimos, valor este previsto 
no Regulamento Municipal, assim como na cláusula quarta de 
escritura de compra e venda celebrada com a requerente, em 
onze de Novembro de dois mil e nove. ----------------  
 

VII – Obras Municipais 

 

PONTO UM – PONTO UM – INFRA-ESTRUTURAS DO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL  DOS MALHADAIS – PRIMEIRA FASE – MAURICIO 
LTO, CONSTRUÇÕES, SA/HPE – HUMBERTO PIMENTEL 
ESTEVES E FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE 
RECEÇÃO DEFINITIVA – CANCELAMENTO DE GARANTIAS 
BANCÁRIAS: – Face ao teor constante na Informação número 
cinquenta e um barra dois mil e doze, do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à homologação do Auto 
de Receção Definitiva e ao cancelamento das cauções 
prestadas pela empresa MAURÍCIO – LTO, Construções, SA, 
referente à empreitada de construção das Infra-estruturas do 
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Loteamento Municipal dos Malhadais – Primeira Fase, através 
de duas garantias bancárias, uma no valor de sete mil 
quatrocentos e sessenta euros e noventa e seis cêntimos, 
emitida pelo Millennium BCP e outra no valor de doze mil 
treze euros e sessenta e dois cêntimos, emitida pelo banco 
BPI.------------------------------------------    
Pela empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves e Filhos, 
Lda, uma garantia bancária no valor de cinco mil setecentos e 
dezanove euros e oito cêntimos, emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos.--------------------------------------- 
 

VIII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – ROSÁLIA MARIA LOURENÇO GONÇALVES – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – MARIA VINAGRE – 
ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que Rosália 
Maria Lourenço Gonçalves, residente na Rua dos Gonçalves, 
número três, em Maria Vinagre, Rogil, vem na qualidade de 
proprietária, requerer que lhe seja emitida certidão sobre o 
destaque de uma parcela de terreno a realizar num prédio sito 
em Maria Vinagre, com a área total de trinta e sete mil 
seiscentos e oitenta metros quadrados, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo quarenta e sete, da Secção O-O 
um da freguesia de Rogil, incluindo o artigo urbano P mil 
quatrocentos e noventa e nove, com a área coberta de cento 
e trinta e quatro metros quadrados e descoberta de mil 
quatrocentos e oitenta e nove metros quadrados. ----------  
a) – A parcela A (Destaque): – Prédio Urbano, composto 
por uma construção com um piso, com a área coberta de 
cento e trinta e quatros metros quadrados, e descoberta de 
mil quatrocentos e oitenta e nove metros quadrados, que 
ficará a confrontar a Norte e a Poente com a própria, a Sul 
com Joaquim Matias e a Nascente com António José de 
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Oliveira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P mil 
quatrocentos e noventa e nove.----------------------- 
b) – A parcela B (Remanescente): – Prédio Rústico, 
composto por eucaliptal, albufeira, cultura arvense e leitos de 
cursos de água, que a ficará a confrontar a Norte com 
Manuel da Costa, Sul Herdeiros de Manuel Joaquim, Nascente 
com a própria e António José de Oliveira e Poente com 
Arménio Maria Gonçalves, inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo quarenta e sete da secção O-O-Um.---------- 
Face ao teor constante na informação número cento e 
cinquenta e três barra dois mil e doze – FR, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares e, na qual se 
conclui que a pretensão cumpre com os critérios previstos nos 
pontos cinco e dez, do Artigo sexto do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de dezembro, com a atual redação dada pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de março, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 
certidão onde conste o parecer favorável a respetivo 
destaque.--------------------------------------- 
PONTO DOIS – ROBIN THOMAS GILLIAT E CATHERINE EMMA 
JONES – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM 
PRÉDIO MISTO  SITO EM CABEÇO DAS VOLTAS – ODECEIXE 
– RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de vinte e 
quatro de setembro do corrente ano e exarado no parecer do 
Jurista desta Autarquia, referente ao requerimento apresentado 
por Anabela Amaro Galvanito, Solicitadora de Robin Thomas 
Gilliat e Catherine Emma Gilliat que, pretendendo os seus 
representantes adquirir o prédio misto sito em Cabeço das 
Voltas, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito 
na matriz  sob o artigo cadastral rústico da Secção S e na 
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matriz urbana sob os artigos P mil novecentos e sessenta e 
um e P mil novecentos e sessenta e dois, vem solicitar lhe 
seja emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, ficando o mesmo em 
comum e partes iguais para cada um dos constituintes. -----  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves.---------------- 

PONTO TRÊS – BASILIO ANTÓNIO ROSA – CAMINHO PÚBLICO 
SITO EM BREJO DAS CANCELAS – ROGIL – PEDIDO DE 
CERTIDÃO: – Foi apresentado o requerimento de Paula Reis 
Amarelinho, na qualidade de solicitadora de Basílio António 
Rosa, residente em Rua do Rio número vinte e dois, em 
Odeceixe, freguesia de Odeceixe, concelho de Aljezur, onde 
solicita certidão em como o prédio rústico sito em Brejo das 
Cancelas, freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, inscrito na 
matriz sob o artigo oito da Secção E-E-Um-E-Dois, é 
dividido por caminho público.------------------------ 
A Câmara, face ao teor constante no parecer do Jurista 
Doutor Mendes de Morais, exarado na informação número 
vinte e quatro barra dois mil e doze barra JD, da Divisão de 
Gestão Urbanística e Obras Particulares, deliberou, por 
unanimidade, emitir certidão em como a propriedade é dividida 
por caminho público.----------------------------- 
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
PONTO QUATRO – ZIEGFRIED WITZGALL – PEDIDO DE 
SUSPENSÃO DO PRAZO PARA SOLICITAR A EMISSÃO DO 
ALVARÁ DE LICENÇA ADMINISTRATIVA – CONSTRUÇÃO DE 
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HABITAÇÃO EM SECTOR E – LOTE DUZENTOS E TRÊS – 
VALE DA TELHA:  -----------------------------------   
Foi apresentado o requerimento em nome de Siegfried Witzgal, 
datado de vinte e cinco de setembro do corrente ano, a 
solicitar a suspensão do prazo para emissão da licença 
administrativa, para habitação sita no sector E, lote duzentos 
e três, em Vale da Telha, freguesia e concelho de Aljezur.-- 
Face ao parecer do Jurista desta autarquia, Doutor Mendes de 
Morais, datado de vinte e seis de setembro do corrente ano, 
exarado na informação número trezentos e quarenta e dois 
barra dois mil e doze barra CD, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir o pedido de suspensão do prazo 
solicitado pelo requerente para levantamento do alvará de 
construção.-------------------------------------- 
PONTO CINCO – GILLES HENR ALPHONSE VALANDINA – PEDIDO 
DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MORADIA EM SECTOR J 
– LOTE TRINTA E SETE – VALE DA TELHA:  -------------   
Foi  apresentado o requerimento em nome de Gilles Henri 
Alphonse Valandina, datado de trinta e um de agosto do 
corrente ano, a solicitar a  emissão do Alvará de Utilização, 
para habitação sita no sector J, lote trinta e sete, em Vale 
da Telha, freguesia e concelho de Aljezur.--------------- 
Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito do parecer do 
Jurista desta Autarquia, Doutor Mendes de Morais e face à 
deliberação de Câmara de dez de julho de dois mil e doze, 
não emitir a licença de Autorização de Utilização, solicitada .- 
PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL– PROJETO DE 
LOTEAMENTO SITO EM ROGIL: Foi apresentado o projeto de 
Loteamento, sito em Rogil, a ser desenvolvido no prédio 
inscrito na matriz predial sob o artigo cinquenta e um, da 
secção O, da freguesia e concelho de Aljezur, e descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
cinco mil oitocentos e noventa e três, tendo a Câmara 
deliberado, por unanimidade, concordar genericamente com o 
projeto de loteamento proposto, condicionando a sua aprovação 
à resolução prévia dos números um e dois da informação 
cento e quarenta e um barra doze-FA, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo e só após proceder em 
conformidade, com o ponto quatro da já citada informação, ou 
seja remissão para discussão pública.----------------- 

IX – Proteção Civil 
 

PONTO UM – CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO 
PERMANENTE - ANPC – AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL: – Foi apresentado o ofício número doze mil 
e cinquenta e sete, datado de trinta e um de maio do 
corrente ano, enviando informação acerca da constituição de 
Equipas de Intervenção Permanente. -------------------  
Face à informação interna número seis barra dois mil e doze, 
datada de dois de outubro do corrente ano, do Comandante 
Operacional Municipal, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a minuta de protocolo tripartido a estabelecer com 
Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Câmara Municipal de 
Aljezur e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, 
referente à constituição de Equipas de Intervenção Permanente 
e dado o mesmo implicar custos financeiros em mais do que 
um ano económico, remeter o mesmo à Assembleia Municipal 
para aprovação, o qual depois de devidamente rubricado fica 
apenso à presente ata.-------------- ---------------   
 

X – Turismo 
PONTO UM – PROJETO ROTA VICENTINA – CONGRATULAÇÃO: - 
Pelo Senhor Vereador José Gonçalves, foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: ------------------  
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“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROPOSTA DE CONGRATULAÇÕES – ROTA VICENTINA  --------------  
Foi recentemente anunciado que o Projeto Rota Vicentina, 
iniciativa promovida pela Associação Casas Brancas, venceu o 
prémio “Welcome to Portugal”, que distingue iniciativas 
nacionais que promovam Portugal enquanto destino e se 
constituam como um cartão-visita do País, este prémio é uma 
iniciativa promovida pelo Associação empresarial LIDE.------- 
Este é um projeto, onde as parcerias entre as várias 
entidades, resultaram em pleno, projeto que coloca esta região 
como um dos destinos de excelência para o Turismo de 
Natureza, destacando os seus altos valores ecológicos e 
ambientais.------------------------------------- 
Este prémio, vem assim recolher a mais-valia do projeto, ao 
mesmo tempo que valoriza todo o potencial da região, 
prestigiando-a com o mesmo.------------------------ 
Sendo assim, proponho que a Câmara Municipal de Aljezur, 
manifeste as congratulações á Associação Casas Brancas pelo 
prémio agora recebido, sendo que o mesmo nos enche de 
orgulho e nos prestigia a todos.---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.-------------------------------------- 
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 
PONTO UM – ADENDA AO PROTOCOLO SEGURANÇA E 
VIGILANCIA NAS PRAIAIS – DOIS MIL E DOZE: Senhor 
Vereador José Gonçalves, foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
Considerando que o protocolo existente com a Associação do 

Bombeiros Voluntários de Aljezur, e que no seu ponto seis, 

entra em vigor a um de Junho e termina a trinta de 
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setembro de dois mil e doze, esta em vigor durante a época 

balnear;--------------------------------------- 

Considerando que a Praia de Odeceixe, apresenta ainda uma 

frequência considerável de banhistas;------------------- 

Considerando, que a vigilância e segurança nesta praia foi 

assumida pela autarquia e pela associação dos Bombeiros 

Voluntários de Aljezur, visto existir Bandeira azul;---------- 

Proponho que se perlongue até dia catorze de outubro, a 

vigilância e segurança na Praia de Odeceixe, assumindo os 

encargos referentes a esses encargos.------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta.  --------------------------------------  
PONTO DOIS – PRÉDIO NA RUA VINTE E CINCO DE ABRIL, 
NÚMEROS UM, TRÊS E SETE EM ALJEZUR: - Senhor 
Presidente da Câmara, foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve:------------------------------- 
“PROPOSTA---------------------------------------- 

No âmbito das informações anexas números quarenta e dois 
barra dois mil e doze, de vinte e quatro de setembro, do 
corrente ano, da Divisão de Obras Municipais e informação 
número onze barra dois mil e doze, de nove de outubro do 
corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, bem como no âmbito das reuniões mantidas com o 
Senhor António Lopes, Mercearia da Ponte de Aljezur, 
Limitada, atendendo ao facto dos serviços considerarem que a 
última proposta do arrendatário (substituição da cobertura do 
imóvel por estrutura mais leve) poderá não ter o sucesso 
esperado atendendo aos problemas estruturais do prédio em 
causa, porque obrigaria à elaboração de projeto, 
concurso/empreitada, realidade que levaria sempre à 
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interrupção da atividade comercial no espaço em apreço por 
tempo nunca inferior estimado entre três a seis meses, prazos 
quanto a nós incomportáveis face ao auto de vistoria, 
estimando-se o custo da obra em valores muito elevados;- 
Atendendo a que a Câmara Municipal de Aljezur tem vindo a 
adquirir há mais de uma década os prédios situados naquela 
zona para demolição e futura requalificação da faixa viária e 
pedonal, proponho que esta Câmara Municipal delibere notificar 
o arrendatário em causa, para que de imediato, cesse a 
atividade comercial que vem desenvolvendo no espaço em 
apreço, com efeitos ao dia seguinte da devida notificação, 
devendo proceder à libertação da referida fração e entrega das 
respetivas chaves, no prazo de trinta dias seguidos, uma vez 
que esta em causa a segurança das pessoas e bens, 
igualmente a segurança pública;--------------------- 
Mais se propõe deliberação para denúncia do contrato de 
arrendamento em vigor nos termos da alínea b) do artigo mil 
cento e um do Código Civil, com efeitos ao prazo acima 
indicado;---------------------------------------- 
Atendendo à qualidade de arrendatário, porque não somos 
indiferentes à problemática criada, e no âmbito da Lei em 
vigor, mais proponho que a Exma Câmara Municipal delibere 
comunicar ao Senhor António Lopes, Mercearia da Ponte de 
Aljezur, Limitada, que mostramos toda a disponibilidade para 
promover novo contrato de arrendamento num dos dois 
espaços (lojas) que sugerimos, sitos em Rua João Dias 
Mendes ou Rua vinte e cinco de Abril (plantas de localização 
anexas);--------------------------------------- 
Deverá igualmente ser notificado do mesmo teor o outro 
arrendatário, Ivo e Cristo Atividades Hoteleiras Limitada, que 
ocupa também uma fração do mesmo prédio destinada a 
arrumos. Neste caso não estando em causa o regular 
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funcionamento da sua atividade comercial, (restauração) que 
ocupa outro espaço do outo lado da mesma rua, considera a 
Câmara não se justificar a diligência proposta para o primeiro 
caso acima exposto.------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e remetendo o relatório de peritagem de avaliação do 
prédio em causa, bem como as localizações apresentadas na 
proposta ao arrendatário da “Mercearia da Ponte”. --------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, face à denúncia dos 
contratos de arrendamento ora deliberados e uma vez que já 
foram pagas as rendas referentes ao mês de outubro, no 
valor de quinhentos e dezanove euros  e de cento e trinta e 
um euros respetivamente, devolver as referidas importâncias 
aos arrendatários.--------------------------------- 
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 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 ata em minuta. -----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÃO DE 09.10.12 

Pág.  29

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e trinta 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, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


