
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 26/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  27 de novembro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.50 horas  
Aprovada em: 11 de dezembro de 2012 
 

   
 
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 
 

CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– PROTOCOLO PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOAL DESTINADO A 
INTEGRAR AS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE ----------  
– ISABEL ROSA DOS SANTOS CARDETA LEITÃO – REAVALIAÇÃO DO 
VALOR DA RENDA MENSAL ----------------------------  
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E VÍDEO – FESTIVAL DA 

BATATA-DOCE – DOIS MIL E DOZE ----------------------  
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA/VIGILÂNCIA – 
FESTIVAL DA BATATA DOCE – DOIS MIL E DOZE -------------  
– URBANIZAÇÃO SAGRIMO – CARRAPATEIRA – ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO NÚMERO UM BARRA 

NOVENTA E NOVE ----------------------------------  
– PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DA CÂMARA 
MUNICIPAL ---------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO NOVE BARRA DOIS MIL E DOZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número nove 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
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contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes ao mês de 
outubro do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
TREZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
ata da reunião ordinária de treze de novembro de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número trezentos e setenta e quatro barra dois mil 
e doze, publicada no D.R. número duzentos e vinte e dois, 
Série I, de dezasseis de novembro, do Ministério da 
Administração Interna, que estabelece o regime de instalação 
dos sistemas de proteção florestal e deteção de incêndios 
florestais em terreno que seja propriedade privada e aprova o 
modelo de autorização do proprietário ou proprietários do 
terreno onde se pretenda proceder à referida instalação. -----  
DECRETO-LEI número duzentos e quarenta e oito barra dois 
mil e doze, publicado no D.R. número duzentos e vinte e 
cinco, Série I, de vinte e um de novembro, do Ministério da 
Administração Interna, que procede à primeira alteração ao 
Decreto-Lei que define o regime jurídico aplicável à 
constituição, organização, funcionamento e extinção dos corpos 
de bombeiros, no território continental. ------------------  
DECRETO-LEI número duzentos e quarenta e nove barra dois 
mil e doze, publicado no D.R. número duzentos e vinte e 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.222&iddip=20122254
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.222&iddip=20122254
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.222&iddip=20122254
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122280
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122280
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122280
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122281
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.225&iddip=20122281
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cinco, Série I, de vinte e um de novembro, do Ministério da 
Administração Interna, que procede à segunda alteração ao 
Decreto-Lei que define o regime jurídico aplicável aos 
bombeiros portugueses no território continental. ------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
seis de novembro 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: ---  
NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA INADAPTADA: – 
Foi apresentado o ofício número duzentos e noventa e seis, 
datado de cinco de novembro do corrente ano, solicitando a 
atribuição do subsídio anual, que esta Autarquia habitualmente 
concede aquela Instituição, destinado a fazer face a despesas 
inerentes ao transporte de utentes deste Concelho. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio 
no montante de três mil euros, a atribuir durante o primeiro 
trimestre de dois mil e treze. ------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 
noventa e dois, datado de sete de novembro do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro, destinado a 
fazer face a despesas inerentes à realização da uma festa de 
Passagem de Ano, com vista à angariação de fundos para a 
Associação. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ----------------  

http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20072174
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DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA VEREADORA ROSA 
CIGARRA: ---------------------------------------  
“O meu voto contra esta proposta tem a ver exclusivamente 
com o montante monetário que é solicitado, uma vez que 
concordo com o apoio logístico para realização da festa. ----  
Concordaria sim, com o apoio monetário para ação que não 
tivesse a ver com animação para fins lucrativos.” ---------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número quinhentos e sessenta e oito, 
datado de sete de novembro do corrente ano, acerca da 
atribuição de subsídio à ACTA – Companhia de Teatro do 
Algarve. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------   
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número quinhentos e setenta e dois, datado 
de sete de novembro do corrente ano, enviando informação 
acerca das principais conclusões retiradas da reunião ocorrida 
com a EDP, no passado dia cinco do mês em curso. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------   
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número quinhentos e setenta, datado de 
cinco de novembro do corrente ano, enviando cópia da Nota 
de Imprensa – “Situação Económica e Social do Algarve 
agrava-se”. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA – AUTORIDADE 
NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi apresentada a carta 
datada de cinco de novembro do corrente ano, em que o 
Major General Arnaldo Cruz apresenta os seus cumprimentos 
de despedida e agradece toda a colaboração prestada, ao 
cessar funções como Presidente daquela instituição. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA: – Foi 
apresentada a carta datada de doze de novembro do corrente 
ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de 
mil e quinhentos euros, destinado a apoiar o Natal das 
famílias mais desfavorecidas do Municipio de Aljezur. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de mil e quinhentos euros. -------------------  
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA: – Foi 
apresentada a carta datada de quinze de novembro do 
corrente ano, informando das razões pelas quais aquela 
entidade decidiu cessar o contrato com o Banco Alimentar. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FREGUESIA DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o ofício circular 
número duzentos e vinte e dois, datado de vinte e quatro de 
outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio 
financeiro, destinado a apoiar a organização do Torneio de 
Golfe “Ajude-nos a Ajudar”, a favor da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
PONTO CINCO – POUSADA DA JUVENTUDE DE ALJEZUR – 
CEDÊNCIA GRATUITA DOS LOTES QUARENTA E TRÊS E 
QUARENTA E QUATRO, NA URBANIZAÇÃO ARRIFAMAR AO 
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE: – Foi 
apresentado o ofício número cento e trinta e seis, datado de 
cinco de novembro do corrente ano, em que o Instituto 
Português do Desporto e Juventude vem solicitar que seja 
outorgada a escritura pela qual a Câmara Municipal de Aljezur 
irá formalizar a cedência gratuita e sob o regime de 
propriedade plena, a favor do organismo sucessor ao ex-
Instituto Português da Juventude (IPJ), ou seja o Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), dos dois lotes 
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de terreno onde se encontra edificada a Pousada da 
Juventude de Aljezur. ------------------------------  
Considerando que por deliberação de Câmara de catorze de 
agosto de dois mil e um, foi cedido a titulo gratuito, a 
propriedade plena de dois lotes de terreno, designados por 
lote número quarenta e três e lote número quarenta e quatro, 
sitos na Urbanização Alto da Arrifana, Arrifana, freguesia e 
concelho de Aljezur e propriedade deste Município, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, concordar com a celebração da 
respetiva escritura.- -------------------------------  
Atendendo que não foi fixado o valor venal dos referidos 
lotes, deliberou ainda, por unanimidade, estabelecer o valor 
venal conforme se indica: ---------------------------  
– Lote quarenta e três – quarenta mil euros -------------  
– Lote quarenta e quatro – quarenta e um mil euros. ------  
PONTO SEIS – PETIÇÃO CONTRA O ENCERRAMENTO DA 
MERCEARIA DA PONTE – COMUNICAÇÃO DOS 
COLABORADORES DO ESTABELECIMENTO: – Foi apresentada a 
Petição Contra o encerramento da Mercearia da Ponte, datada 
de oito de novembro do corrente ano e enviada pelos 
colaboradores daquele estabelecimento. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SETE – COLEÇÃO DE POSTAIS – PRAIAS DE ALJEZUR – 
DEFINIÇÃO DE PREÇO: – Pelo Senhor Vereador José 
Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
FIXAÇÃO DE PREÇO PARA COLEÇÃO DE POSTAIS – PRAIAS DE 
ALJEZUR ----------------------------------------  
Atendendo à informação interna número setenta e dois barra 
dois mil e doze – DDeP, sobre o assunto em epígrafe, 
atendendo aos custos mencionados, proponho que se venda o 
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conjunto de postais, pelo valor de oito euros e treze 
cêntimos. ---------------------------------------  
A estes valores acresce o IVA, à taxa legal em vigor.” ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO OITO – MEMORANDO SOBRE A REUNIÃO DE 
ACAREAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALJEZUR E OS TÉCNICOS QUE REPRESENTAM A LOCATÁRIA, 
MERCEARIA DA PONTE, LDA: – Foi apresentado o Memorando 
datado de vinte e dois de novembro do corrente ano, sobre a 
reunião de acareação que decorreu no passado dia vinte do 
mês em curso, entre os técnicos da Câmara Municipal de 
Aljezur e os técnicos que representam a locatária, Mercearia 
da Ponte, Lda, sita no edifício localizado na Rua “25 de 
Abril”, números um, três, cinco e sete, em Aljezur. -------  
Tendo sido instruída Providencia Cautelar contra a Câmara 
Municipal de Aljezur, autoria da Mercearia da Ponte de 
Aljezur, Lda, Processo número seiscentos e oitenta e três 
barra doze ponto nove BELLE, do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé, da qual deduzimos oposição, e considerando 
termos em nossa posse a Nota Técnica Prévia, acerca das 
características estruturais e construtivas e estado de 
conservação do edifício sito na Rua “25 de Abril”, números 
um a sete, em Aljezur, propriedade desta autarquia, bem 
como memorando sobre a reunião de acareação entre os 
técnicos do Município de Aljezur e os técnicos que 
representam a ex-locatária, Mercearia da Ponte Lda, 
documentos que retratam a situação atual quanto a este 
processo; ---------------------------------------  
Considerando que o notificado Mercearia da Ponte não deu 
cumprimento até ao momento da deliberação de Câmara de 
nove de Outubro de dois mil e doze, notificada através do 
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nosso ofício número seis mil trezentos e oitenta, de dez de 
Outubro de dois mil e doze; -------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur delibera, por unanimidade, 
manter as deliberações de Câmara de nove de Outubro e seis 
de Novembro de dois mil e doze, respetivamente, suscitando 
a devida atenção para a situação de ruina iminente em que 
se encontra o edifício em causa, para os devidos e legais 
efeitos. -----------------------------------------  
PONTO NOVE – QUIOSQUE SITO NO LARGO DA LIBERDADE – 
ALJEZUR: – Foi apresentada a exposição de Wilfried Trimborn, 
na qualidade de arrendatário do Quiosque denominado 
“Esplanada Palmeira”, sito no Largo da Liberdade – Aljezur, 
solicitando que as condições de exploração vigentes se 
mantenham inalteradas até ao dia trinta de setembro de dois 
mil e treze. -------------------------------------  
Não obstante o teor constante na informação número catorze, 
datada de quinze de novembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, prorrogar excecionalmente, até ao final do 
mês de dezembro do corrente ano, o prazo para a 
desocupação do quiosque que o senhor Wilfried Trimborn,vem 
ocupando por mais de vinte anos, quando a concessão foi 
atribuída apenas por dez anos. -----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, manter a título 
excecional,  o valor de vinte e quatro euros e noventa e 
quatro cêntimos referente à ocupação do referido quiosque, 
conforme deliberado em reunião de Câmara de oito de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um. -------------------  
Em simultâneo deverá ser desenvolvido o processo de nova 
hasta pública a ocorrer em janeiro de dois mil e treze. -----  
PONTO DEZ – ENCERRAMENTO DA POUSADA DA JUVENTUDE 
DE ARRIFANA: – Foi apresentado o email datado de vinte e 
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um de novembro do corrente ano, enviando uma demonstração 
de resultados simplificada que justifica a suspensão da 
atividade da Pousada da Juventude de Arrifana, de cinco de 
janeiro a catorze de março. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, para que não exista a 
suspensão da atividade da Pousada, comprometer-se com o 
pagamento de treze mil e quinhentos euros a favor de 
Movijovem – Agência de Turismo Jovem – Cooperativa de 
Interesse Público de Responsabilidade Limitada, bem como 
iniciar conversações com a mesma entidade, no sentido de 
protocolar o ano de dois mil e treze, sendo que o valor ora 
deliberado deverá entrar em linha de conta para o futuro 
protocolo a estabelecer no próximo ano. ----------------  
PONTO ONZE – PROPOSTA PARA UMA ESTRATÉGIA PARA O 
SURF: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROPOSTA PARA UMA ESTRATÉGIA PARA O SURF -------------  
Considerando a importância e extensão da costa portuguesa, 
cerca de oitocentos quilómetros de mar, com zonas de praias 
e ondas para todos os gostos, onde ao longo de vários anos 
os desportos de mar tem vindo a ganhar relevância, no 
panorama desportivo, económico e turístico; --------------  
- Considerando, o PENT, Plano Estratégico Nacional do 
Turismo, define como um dos dez produtos estratégicos, os 
desportos náuticos; --------------------------------  
- Considerando e tendo em conta que o turismo de natureza, 
onde os desportos de mar, tem lugar de destaque, é uma 
bandeira desta região e do nosso concelho; -------------  
- Considerando enquanto desporto, em contacto com a 
natureza, é uma mais-valia, a todos os níveis; -----------  
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- Considerando que em termos da economia local, regional e 
nacional, assume um peso considerável; ----------------  
- Considerando os valores que as marcas investem, em 
grandes provas, em equipamentos, publicidades, em lojas, com 
os mais variados artigos; ---------------------------  
- Considerando o número crescente de escolas e empresas 
de animação turística, que procuram estas paragens, e outros 
locais de referência para a prática do Surf; --------------  
- Considerando que este é um produto, que pode atenuar a 
sazonalidade, trazendo em época dita baixa, mais visitantes á 
nossa região, com consequências financeiras para a economia;  
- Atendendo que facto do Polis Litoral SW, por indicação 
superior da Tutela, ter estado durante mais uma ano em 
reavaliação e, só agora decorrer nova reprogramação 
estratégica e financeira e por isso não se ter ainda 
conseguido implementar no terreno, os projeto-tipo das 
estruturas que esta ação envolve o que ocorrerá mediante 
processos de concessão a promover futuramente pela APA, 
com discriminação positiva para quem já está no terreno, fator 
indispensável, justo e desde sempre defendido pela câmara de 
Aljezur; ----------------------------------------  
- Vimos assim manifestar, a urgência da realização de um 
estudo aprofundado sobre a realidade do Surf, no nosso país, 
assim como a necessidade de criar uma estratégia nacional 
para o mesmo. O Mar e as suas ondas não se esgotam, 
nem tem épocas, interessa assim, explorar este produto. 
Criando uma regulamentação, uma estratégia, equipamentos e 
infraestruturas, numa aposta concreta e forte, num produto, 
que é seguramente uma mais-valia enquanto desporto, 
enquanto produto turístico, enquanto valor económico-financeiro, 
para o nosso país, para a região e para o nosso concelho; -  
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Desta proposta, deve ser dado conhecimento, a AMAL, ANMP, 
Ministério do Ambiente, Ministério da Economia, Turismo de 
Portugal, Federação Portuguesa do Surf, ERTA, IPDJ, ICNF e 
CM Vila do Bispo.” -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – FELICIDADE CONCEIÇÃO CÂNDIDO JESUS – 
CANDIDATURA A RENOVAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL: – Foi 
apresentada a candidatura de renovação do Cartão Social do 
Município de Aljezur, referente à munícipe Felicidade Conceição 
Cândido Jesus, residente em Rua do Centro de Saúde, em 
Aljezur. ----------------------------------------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Ação 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 da munícipe Felicidade Conceição Cândido 
Jesus. -----------------------------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA 
D’ALVA – 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 AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
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Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Um – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados 
pela Conferência de Nossa senhora D’Alva, relativo ao mês 
de outubro de dois mil e doze, em anexo; --------------  
Dois – Que seja transferida para a Conferência de Nossa 
senhora D’Alva a verba de setecentos e vinte e nove euros e 
noventa e nove cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL -----------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Um – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados 
pela Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo ao 
mês de setembro de dois mil e doze, em anexo; ---------  
Dois – Que seja transferida para a Conferência Santa 
Teresinha do Menino Jesus a verba de duzentos e três euros 
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e trinta e sete cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – THORSTEN GRUTJEN: – Face ao teor constante 
na informação número duzentos e nove barra AM, datada de 
seis de novembro do corrente ano, da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
restituir a importância total de cinquenta euros e doze 
cêntimos ao Senhor Thorsten Grutjen.------------------- 
A referida restituição deve-se à anulação do pagamento  de 
um processo de execução fiscal por ter sido indevidamente 
debitada a fatura de água número quarenta e quatro mil 
trezentos e setenta e quatro, de quatro de setembro de dois 
mil e doze e por consequência, a interrupção do fornecimento 
de água, que originou igualmente o pagamento da guia para 
reabertura, conforme atestam as guias de recebimento, 
números quatro mil cento e vinte e quatro barra dois mil e 
doze e quatro mil cento e vinte e seis barra dois mil e 
doze, assim como o pagamento indevido da fatura número 
quarenta e quatro mil setecentos e seis da consumidora 
Susana Maria Alves da Silva.- -----------------------  
A fatura de água número quarenta e quatro mil setecentos e 
seis deverá ser remetida para cobrança coerciva.- ---------  
 

V – Educação  
 

PONTO UM – ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS DE LAGOS: 
– Foi apresentado o fax datado de vinte e cinco de setembro 
do corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, 
destinado a apoiar a realização do Projeto de Intercâmbio de 
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alunos daquela Escola com a Escola Max-Planck Gymnasium 
(Dortmund). ------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cinquenta e 
dois, datada de vinte e quatro de outubro do corrente ano, 
da Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de cem euros, a ser pago durante o mês de janeiro 
de dois mil e treze. -------------------------------  
PONTO DOIS – PROGRAMA ECO-ESCOLAS DOIS MIL E DOZE – 
DOIS MIL E TREZE: – No âmbito do teor constante na 
informação número trinta e seis, datada de treze de novembro 
do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 
sua intenção formal de apoiar o Programa Eco-Escolas, para 
o ano letivo de dois mil e dez dois mil e doze – dois mil e 
treze, subscrevendo para o efeito a devida declaração. ------  
 

VI – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS PARA 
DOIS MIL E TREZE: – A Câmara Municipal de Aljezur é 
proprietária de vários prédios urbanos que se encontram 
arrendados e cujos contratos de arrendamento têm mais de 
um ano de vigência. ------------------------------  
Em conformidade com o disposto no número um, do artigo 
vinte e quatro, do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado 
pela Lei número seis barra dois mil e seis, de vinte e sete 
de fevereiro, devem as mesmas ser atualizadas, pela aplicação 
do coeficiente a que se refere o número dois, do mesmo 
artigo e, que para vigorar no ano de dois mil e treze, foi 
fixado pelo Aviso número doze mil novecentos e doze barra 
dois mil e doze, de vinte de setembro, publicado pelo Instituto 
Nacional de Estatística, I.P. no Diário da República, Segunda 
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Série, número cento e oitenta e oito, de vinte e sete de 
setembro, em um vírgula zero trezentos e trinta e seis 
porcento. ---------------------------------------  
Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar as 
rendas abaixo mencionadas, com início a um de Janeiro do 
ano dois mil e treze, e que passarão a ter os seguintes 
valores: -----------------------------------------  
– IGREJA EVANGÉLICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS -------------  
RENDA – cento e vinte e um euros e noventa e sete 
cêntimos ----------------------------------------   
– FELICIDADE CONCEIÇÃO JESUS ------------------------  
RENDA – trinta e um euros e um cêntimo ---------------  
– MARIA MADALENA ESPÍRITO SANTO RATO ----------------  
RENDA – cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos ----  
– ARNALDO DOS RAMOS CLARO ------------------------  
RENDA – cento e vinte e sete euros e catorze cêntimos ----  
– EXTENSÃO RURAL DRAA ---------------------------  
RENDA – trinta e dois euros e cinco cêntimos ------------  
– GRACIETE JESUS LOURENÇO -------------------------  
RENDA – oitenta e quatro euros setenta e seis cêntimos ----  
– JOSÉ DE JESUS ROCHA DUARTE ----------------------  
RENDA – vinte e quatro euros e oitenta e um cêntimos -----  
– NUNO VARGAS GARCIA ----------------------------  
RENDA – cinquenta e um euros sessenta e oito cêntimos ----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os inquilinos 
sobre o conteúdo da presente deliberação. ---------------  
PONTO DOIS – ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS – 
ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL – RUA DAS CEIFEIRAS – 
FRAÇÃO X – BLOCO B – ALJEZUR – REGIME DE RENDA 
APOIADA: – No seguimento da deliberação de nove de 
outubro do corrente ano, foi apresentado o requerimento em 
que Zélia Maria Lourenço Martins, na qualidade de arrendatária 
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da Fracção X, r/c – Esquerdo, Bloco B, sito na Rua das 
Ceifeiras, em Aljezur, vem solicitar a reavaliação do valor da 
renda mensal do referido fogo, por considerar o mesmo 
bastante excessivo. --------------------------------  
Face ao teor da informação número duzentos e cinco, datada 
de trinta e um de outubro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atualizar o valor da renda mensal da 
moradia que se encontra arrendada à Senhora Zélia Maria 
Lourenço Martins, cujo valor passará a ser no montante de 
cento e trinta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos, com 
efeitos a partir do mês de dezembro do corrente ano. ------  
PONTO TRÊS – ARMINDO HELENO CUSTÓDIO – ATUALIZAÇÃO 
DA RENDA MENSAL – BAIRRO “25 DE ABRIL” – FRAÇÃO C – 
LOTE B SETE – CASA TREZE – ALJEZUR – REGIME DE 
RENDA APOIADA: – No seguimento da deliberação de dez de 
julho do corrente ano, foi apresentado o requerimento em que 
Armindo Heleno Custódio, na qualidade de arrendatário da 
moradia sita no Bairro “25 de Abril” – Fração C – Lote B 
sete – Casa treze, em Aljezur, vem solicitar a reavaliação do 
valor da renda mensal do referido fogo, visto o seu filho ter 
ficado desempregado. ------------------------------  
Face ao teor da informação número duzentos e seis, datada 
de trinta e um de outubro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atualizar o valor da renda mensal da 
moradia que se encontra arrendada ao Senhor Armindo Heleno 
Custódio, cujo valor passará a ser no montante de cento e 
sete euros e cinco cêntimos, com efeitos a partir do mês de 
dezembro do corrente ano. --------------------------  
PONTO QUATRO – LBV – LOJA DO BARRIL VAZIO, GARRAFEIRA, 
LDA. – ATRIBUIÇÃO DOS LOTES NÚMEROS OITO E DEZ – 
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PRIMEIRA FASE, DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: 
– No seguimento da deliberação de vinte e quatro de março 
de dois mil e nove e face ao teor constante na Informação 
número setenta barra dois mil e doze – DDeP, datada de 
vinte de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
confirmar a caducidade da atribuição dos Lotes números oito e 
dez, da Primeira Fase da Zona Industrial da Feiteirinha, 
atribuídos à empresa LBV – Loja do Barril Vazio, Garrafeira, 
Lda, atribuídos em reunião de Câmara de onze de dezembro 
de dois mil e sete. -------------------------------  
PONTO CINCO – ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA – 
ATUALIZAÇÃO DA RENDA – CASA CINQUENTA E SETE: – Foi 
apresentado o ofício circular número sete, datado de dezasseis 
de novembro do corrente ano, em que a Associação de 
Beneficiários do Mira, na qualidade de proprietária da Casa C 
cinquenta e sete, sita em Rogil, da qual a Câmara é 
arrendatária, vem informar que a renda mensal da mesma 
será atualizada e passará a ser no montante de cento e 
cinco euros e noventa e um cêntimos, a partir do dia um de 
Janeiro de dois mil e treze. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

VII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA – 
RELVAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL – ALJEZUR 
– LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE 
VINTE E DOIS DE AGOSTO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VII – Obras Particulares  
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PONTO UM – LAURENT KAREL GUDRUN LEON PLAGHKI – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL, EM 
SEICEIRA – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que 
Laurent Karel Gudrun Leon Plaghki, na qualidade de 
proprietário de um prédio misto sito em Saiceira, freguesia de 
Rogil e Municipio de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo quarenta, da Secção J e a parte urbana sob o 
artigo mil trezentos e cinquenta e quatro, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
trezentos e vinte e um, 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 pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a ampliação de 
uma moradia, sita no local acima identificado, cuja intervenção 
pretende afetar o conjunto habitacional a Turismo no Espaço 
Rural, na modalidade de “Casas de Campo”. ------------  
No âmbito da informação número duzentos e quarenta e um 
barra dois mil e doze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão do requerente, condicionada à 
obtenção do parecer favorável da Entidade Regional de 
Reserva Agrícola do Algarve. -------------------------  
PONTO DOIS – DSTELECOM ALENTEJO E ALGARVE, LDA. – 
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – INSTALAÇÃO, GESTÃO, EXPLORAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS 
DE ALTA VELOCIDADE NAS ZONAS DO ALENTEJO E ALGARVE 
– CONCELHO DE ALJEZUR: ------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
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IX – Transito e Toponímia  
 

PONTO UM – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA FRANCISCO SÁ 
CARNEIRO E RUA LUÍS DE CAMÕES – IGREJA NOVA – 
ALJEZUR: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DE TRÂNSITO – 
ALJEZUR ----------------------------------------  
Em onze de julho de dois mil e onze deliberou esta Câmara 
sobre a proposta anexa. ----------------------------  
Não obstante e após sistemáticas insistências por parte dos 
moradores da zona envolvente a esta superfície comercial, 
nomeadamente do seu representante Senhor Arménio Benedito, 
submeto a esta Câmara nova proposta no sentido de ser 
restabelecida a circulação nos dois sentidos nas Ruas 
Francisco Sá Carneiro e Luis de Camões. ---------------  
Proponho ainda que esta alteração se faça por período 
experimental de seis meses findos os quais e em conjunto 
com os moradores, o Comando da GNR Territorial do Posto 
de Aljezur, a mesma seja reavaliada. ------------------  
Rua Francisco Sá Carneiro – Colocação de sinalética 
condicente; --------------------------------------  
Rua Luís de Camões – Colocação de sinalética condicente. --  
Anexo a esta ata fica mapa explicativo da colocação de 
sinalética e ordenamento de trânsito nos arruamentos acima 
mencionados. ------------------------------------  
Do teor desta deliberação deverá ser dado conhecimento ao 
Comando da GNR de Aljezur, ao Comandante da Proteção 
Civil Municipal, ao Comando dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur, ao representante dos moradores – Senhor Arménio 
Benedito e à Junta de Freguesia de Aljezur.” ------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PROTOCOLO PARA O ENQUADRAMENTO DE 
PESSOAL DESTINADO A INTEGRAR AS EQUIPAS DE 
INTERVENÇÃO PERMANENTE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo para o 
enquadramento de pessoal destinado a integrar as equipas de 
intervenção permanente, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ------  
PONTO DOIS – ISABEL ROSA DOS SANTOS CARDETA LEITÃO: – 
Na sequência da deliberação de nove de outubro do corrente 
ano, foi apresentado o requerimento em que Isabel Rosa dos 
Santos Cardeta Leitão, na qualidade de arrendatária de um 
fogo sito na Rua das Ceifeiras – Bloco B – r/c – Frente – 
Fração B – Igreja Nova, em Aljezur, vem solicitar a 
reavaliação do valor da renda mensal do referido fogo, uma 
vez que a sua situação financeira é muito debilitada. -------  
Face ao teor da informação número duzentos e vinte e cinco, 
datada de vinte e um de novembro do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, informar a requerente que, face 
aos novos dados apresentados e feito novo calculo, o valor 
da renda apurado seria de duzentos e sessenta e um euros 
e noventa e oito cêntimos. --------------------------  
Não obstante e em presença do regulamento para atribuição 
dos fogos, o qual fixa o valor máximo das rendas em 
duzentos euros, a Câmara deliberou, por unanimidade, manter 
o valor anteriormente fixado no montante de duzentos euros. -  
PONTO TRÊS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E VÍDEO – 
FESTIVAL DA BATATA-DOCE – DOIS MIL E DOZE: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
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Senhor Presidente, datado de vinte e dois de novembro do 
corrente ano e exarado na informação datada de vinte e um 
de novembro de dois mil e doze, da Divisão Financeira, que 
a seguir se transcreve: -----------------------------  
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E VÍDEO – FESTIVAL DA 
BATATA DOCE – DOIS MIL E DOZE ----------------------  
Foi presente a informação número setenta e quatro barra 
DDeP, datada de vinte e um de novembro de dois mil e 
doze, com despacho do Senhor Vereador António Carvalho 
datada do mesmo dia. -----------------------------  
Porque se trata de uma prestação de serviços, deverá ser 
solicitado à 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 e só depois ser desencadeado o 
respetivo procedimento conducente à adjudicação. ----------  
Mais se informa que para a presente despesa existe dotação 
orçamental suficiente e o prestador já apresentou as respetivas 
certidões de não existência de dívidas.” ----------------  
PONTO QUATRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA – FESTIVAL DA BATATA DOCE – 
DOIS MIL E DOZE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente, datado de vinte e 
um de novembro do corrente ano e exarado na informação 
datada de vinte de novembro de dois mil e doze, da Divisão 
Financeira, que a seguir se transcreve: -----------------  
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA/VIGILÂNCIA – 
FESTIVAL DA BATATA DOCE – DOIS MIL E DOZE -------------  
Foi presente a informação do Senhor Vereador António 
carvalho, datada de catorze de novembro de dois mil e doze.  
Porque se trata de uma prestação de serviços (que não se 
encontra abrangida pelo parecer genérico favorável aprovado 
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em reunião de Câmara de vinte e quatro de janeiros de dois 
mil e doze, deverá ser solicitado à 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 e só depois ser desencadeado o respetivo 
procedimento conducente à adjudicação. -----------------  
Mais se informa que para a presente despesa existe dotação 
orçamental suficiente e o prestador (Guarda nacional 
Republicana) já apresentou as respetivas certidões de não 
existência de dívidas.” -----------------------------  
PONTO CINCO – URBANIZAÇÃO SAGRIMO – CARRAPATEIRA – 
ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 
NÚMERO UM BARRA NOVENTA E NOVE: – No seguimento da 
deliberação de Câmara tomada em reunião de vinte e quatro 
de julho do corrente ano e, após o período de consulta 
pública a que foi submetida a proposta de alteração do 
Regulamento da Urbanização Sagrimo, titulada pelo Alvará 
número um barra noventa e nove, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ao abrigo do número oito, do artigo vinte e 
sete, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com a 
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei número vinte e 
seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, aprovar a 
alteração da alínea b), do Artigo quinto, do Regulamento 
acima identificado, conforme se indica: ------------------  
Artigo Quinto: Quanto à Estética do Edificado- -----------  
a)(…)- ---------------------------------------   
“b) Todas as construções deverão apresentar uma imagem 
compatível com as características do aglomerado urbano onde 
se inserem, designadamente: -------------------------  
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Primeiro – Cobertura em telhado de telha vermelha de canudo 
ou aba e canudo, rematada com beiral em telha de canudo, 
de duas ou quatro águas sem desencontros e com inclinação 
máxima de trinta porcento. Em alternativa, coberturas em 
terraço rematadas por platibanda. Serão ainda admitidas as 
coberturas que combinem as duas soluções anteriormente 
referidas.” --------------------------------------  
PONTO SEIS – PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL 
DA CÂMARA MUNICIPAL: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROPOSTA DE ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DA CÂMARA 
MUNICIPAL ---------------------------------------  
Considerando que a Assembleia Municipal aprovou no dia 
dezanove de novembro o novo regulamento da organização 
dos serviços municipais, o qual foi publicado no Diário da 
República, segunda série, número duzentos e vinte e oito, de 
vinte e seis de novembro último; ---------------------  
Considerando que o novo regulamento, entrado hoje em vigor 
estabelece como limite máximo de unidades orgânicas flexíveis, 
dirigidas por dirigente intermédio de segundo grau, de duas; --  
Que a estrutura orgânica flexível atualmente em vigor dispõe 
de seis unidades orgânicas estando assim desconforme com o 
regulamente hoje entrado em vigor; --------------------  
No uso da competência conferida pelo artigo sétimo, do 
Decreto-Lei numero trezentos e cinco barra dois mil e nove, 
de vinte e três de outubro e dentro dos limites aprovados 
pela Assembleia municipal, proponho à Câmara, para 
aprovação, a proposta de estrutura orgânica flexível da câmara 
municipal, conforme documento anexo. ------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, cujos documentos, depois de devidamente rubricados, 
ficam apensos à presente ata. -----------------------  
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. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 


