
 

 

  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 21/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  27 de Setembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  11 de Outubro de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

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

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– ESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PRÉDIO 

URBANO SITO NA RUA “25 DE ABRIL” – ALJEZUR – PROPOSTA -----  
– PIEC – PROGRAMA PARA A INCLUSÃO E CIDADANIA – PAGAMENTO 
DE PASSES ESCOLARES --------------------------------  
– AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR – ENVIO DE 
BOLETINS DE CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO -------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da 
Ordem do Dia. -----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE TREZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de treze de Setembro de 
dois mil e onze. ---------------------------------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número cinquenta e um barra dois mil e onze, D.R. 
número cento e setenta e seis, Série I, de treze de 
Setembro, da Assembleia da República, que altera a Lei das 
Comunicações Electrónicas, que estabelece o regime jurídico 
aplicável às redes e serviços conexos e define as 
competências da Autoridade Reguladora Nacional neste 
domínio. ----------------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta 
barra dois mil e onze, D.R. número cento e oitenta e três, 
Série I, de vinte e dois de Setembro, da Presidência do 
Conselho de Ministros, que aprova os princípios orientadores e 
os eixos estruturantes da reforma da administração local 
autárquica. --------------------------------------  
PORTARIA número duzentos e setenta e quatro barra dois mil 
e onze, D.R. número cento e oitenta e cinco, Série I, de 
vinte e seis de Setembro, do Ministério da Economia e do 
Emprego, que define os indicadores de liquidez geral e 
autonomia financeira com vista ao acesso e permanência na 
actividade de construção das empresas do sector e fixa os 
respectivos valores de referência. ----------------------   
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 Setembro de dois mil e onze, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO COVO: – Foi apresentado o 
ofício número seiscentos e cinquenta e três, datado de catorze 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.176&iddip=20111490
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.176&iddip=20111490
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.176&iddip=20111490
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.183&iddip=20111520
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.183&iddip=20111520
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.183&iddip=20111520
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.185&iddip=20111529
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.185&iddip=20111529
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.185&iddip=20111529
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de Setembro do corrente ano, enviando informação acerca da 
criação da Associação de Freguesias do PNSACV. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de seis de Julho do corrente ano, 
acerca da criação da Rede de Arquivos do Algarve. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, subscrever o formulário 
de adesão da carta de princípios da Rede de Arquivos do 
Algarve. ----------------------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de treze de Setembro do 
corrente ano, enviando cópia da acta da reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia cinco de Setembro. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentada a cópia da intervenção do Deputado Bruno 
Dias (PCP), acerca da Tributação de publicidade junto às 
estradas nacionais – Projecto-Lei número quarenta e três 
barra XII (PEV). ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ARH – ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número S cinco mil 
quatrocentos e dezanove, datado de oito de Setembro do 
corrente ano, acerca da Revisão do POOC 
Odeceixe/Vilamoura – Comunicação à Comissão de 
acompanhamento do início do processo concursal para selecção 
da equipa para elaboração da revisão do plano. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JOSÉ ANTÓNIO RAJANI OLIVEIRA DIAS: – Foi apresentada a 
carta de José António Rajani Oliveira Dias, solicitando o apoio 
financeiro desta Autarquia com vista à criação de um fundo 
para salvar o túmulo de D. Dinis, através da aquisição de 
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cem exemplares do seu livro: “D. Dinis – 750 anos – 
Portugraal, um Reino Templário”, cujo preço unitário é de 
quinze euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível satisfazer a solicitação em causa. -------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número vinte e nove, datado de vinte e seis de Julho 
do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de quatro mil quinhentos e setenta e um euros e 
cinquenta e três cêntimos, referente à execução de obras de 
remodelação de telhados nas arrecadações dos pescadores, no 
Sítio do Forno. -----------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cinquenta e seis 
barra dois mil e onze, do Director do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, datada de dezasseis de Setembro do 
corrente ano, referente à execução das referidas obras, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Bordeira uma verba no montante de três mil 
noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos. ----------  
PONTO CINCO – MOINHO DE ROGIL – PROPOSTA DE 
PROTOCOLO: – Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
MOINHO DE ROGIL – PROPOSTA DE PROTOCOLO -------------  
– Considerando a importância do Património Edificado, no 
concelho de Aljezur, onde no caso do Moinho de Rogil, se 
tem afirmado, como uma importante marca, para o turismo e 
para a cultura da região, nomeadamente a freguesia de Rogil;  
– Considerando que o protocolo, que existia chegou ao seu 
término, mantendo-se o interesse das partes, quer as 
autarquias, Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, quer 



REUNIÃO DE 27.09.11 

Pág.  5 

dos proprietários, de poderem manter o moinho em condições 
de ser visitado; ----------------------------------  
– Proponho que se assine o protocolo tripartido, entre a 
Câmara Municipal de Aljezur, Junta de Freguesia de Rogil e 
proprietários.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – PROTOCOLO A ESTABELECER COM A 
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-
Presidente foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
PROTOCOLO A ESTABELECER COM A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES 
DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA -------------  
– Considerando a importância da actividade piscatória, que tem 
na vida económica do Concelho de Aljezur; --------------  
– Considerando os projectos e investimentos realizados pelas 
várias entidades, em conjunto ao longo dos anos, com a 
Associação de Pescadores do Portinho de Arrifana e Costa 
Vicentina; ---------------------------------------  
– Considerando que o pescado do Concelho de Aljezur, é um 
produto de excelência por marcar, de uma maneira positiva, a 
gastronomia local; ---------------------------------  
– Considerando que as embarcações de pesca tem que 
dispor, obrigatoriamente de meios de salvamento, de harmonia 
com o disposto no Decreto-Lei número nove barra dois mil e 
onze, de dezoito de Janeiro e na Portaria número sessenta e 
quatro barra dois mil e onze, de três de Fevereiro; --------  
– Considerando a possibilidade de candidatura no âmbito do 
Programa Operacional das Pescas – PROMAR, com 
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comparticipação de fundo a noventa porcento do custo do 
equipamento; ------------------------------------  
– Considerando o momento difícil, que o sector e os 
pescadores da referida associação atravessam, devido à 
situação económica/financeira que o país se encontra; ------  
Proponho que se aprove o protocolo em anexo e se promova 
a candidatura para aquisição dos equipamentos de segurança.”  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ENVIO DE 
BOLETIM DE CANDIDATURA: – Foi apresentado o ofício 
número mil e vinte e quatro, datado de nove de Setembro do 
corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho 
de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, do aluno Leonardo Alexandre dos Santos Marreiros 
Loureiro, só agora entregue naquela escola. --------------  
Face ao teor da Informação número vinte e cinco barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de dezanove de 
Setembro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão B, para o aluno Leonardo Alexandre dos Santos 
Marreiros Loureiro. --------------------------------  
 

IV – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – “DESPORTO PARA TODOS” – PLANO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS A REALIZAR DURANTE A ÉPOCA 
DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – A Câmara tomou 
conhecimento da informação da Secção de Desporto, relativa 
às actividades a desenvolver no âmbito de Programa 
“Desporto Para Todos”. ----------------------------  
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PONTO DOIS – PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO COM O JUVENTUDE CLUBE 
ALJEZURENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NAS 
PISCINAS ----------------------------------------  
Estando a iniciar o novo ano lectivo e o recomeço das 
actividades aquáticas nas instalações das Piscinas Municipais, 
proponho a manutenção do acordo estabelecido com o 
Juventude Clube Aljezurense, tendo como principal pressuposto 
a criação de uma cultura desportiva em meio aquático 
lançando desta forma bases para uma ocupação mais assídua 
das piscinas municipais e eventualmente a dinamização de 
competição. Assim proponho que seja implementada este 
desígnio em parceria com o JCA mantendo o Protocolo já 
existente propondo as seguintes alterações: --------------  
Quanto ao técnico, manter, a transferência criando mais horas 
de aprendizagem para bebes e criando apoio aos alunos do 
Agrupamento de escolas de Aljezur, que no presente ano 
lectivo iniciaram as regulares visitas as piscinas a partir do 
primeiro período lectivo. -----------------------------  
Proponho a actualização dos valores por período de um ano 
com inicio no presente mês de Setembro para apoio a este 
programa garantindo desta forma maior apoio às centenas de 
crianças que irão passar pelas instalações das piscinas, tendo 
em consideração o escalão etário é necessário garantir um 
apoio específico sobretudo ao nível da preparação dos alunos 
para as aulas e no pós aulas para às crianças do pré-
escolar (estes irão ter ocupação durante dois períodos 
lectivos) e Primeiro Ciclo. --------------------------  
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Assim proponho o reforço da verba até agora transferida no 
valor de cento e cinquenta euros, para fazer face à esta 
nova necessidade e ao aumento de ocupação das piscinas.” -  
Assim sendo, proponho, a alteração do Artigo segundo do 
Protocolo celebrado com o Juventude Clube Aljezurense a 
vinte e sete de Outubro de dois mil e dez, com as adendas 
introduzidas em Março de dois mil e onze e vinte e sete de 
Maio de dois mil e onze, passando a constar a seguinte 
redação:------------------------ 
“UM:-Para o desenvolvimento e implementação dos objetivos 
atrás enunciados, a C.M.A. compromete-se a atribuir ao 
J.C.A um apoio financeiro anual de doze mil trezentos e 
oitenta e seis euros, a ser pago em onze tranches mensais, 
no valor de mil cento e vinte e seis euros, nos meses de 
Novembro a Outubro, com exclusão do mês de Agosto.-----
------------------------------------- 
Os efeitos financeiros da presente alteração tem inicio a um 
de Setembro do corrente mês.------------------------
----------------------------- 
Considerando igualmente, que o referido Protocolo termina a 
trinta e um de Outubro do corrente ano, de acordo com o 
previsto no número um do artigo quarto, proponho a 
renovação do mesmo por um período de mais um ano.”----
-------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – BENIGNO LINARES – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM URBANIZAÇÃO 
DO VALE DA TELHA – SECTOR AL – LOTE NOVENTA E UM – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação da sete de Junho 
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do corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento 
em que Benigno Linares, na qualidade de proprietário de um 
prédio urbano, sito no Lote noventa e um – Sector AL, da 
Urbanização do Vale da Telha, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo seis mil trezentos e cinquenta e dois, da 
freguesia e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número três mil 
quinhentos e trinta e um, vem nos termos do número três, 
do artigo cento e dez, 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 viabilidade de levar a efeito 
a construção de uma moradia, no local acima mencionado. --  
No âmbito da informação número noventa e dois barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número oito mil quatrocentos e doze barra 
dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. ----------  
PONTO DOIS – ARMINDO DOS SANTOS ALMEIDA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE COMÉRCIO EM 
URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – SECTOR D – ALJEZUR: 
– No seguimento da deliberação da sete de Junho do 
corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 
que Armindo dos Santos Almeida, na qualidade de proprietário 
de um prédio urbano, sito no Sector D, da Urbanização do 
Vale da Telha, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
dois mil setecentos e doze, da freguesia e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número setecentos e vinte e cinco, vem nos 
termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número 
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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 viabilidade 
de levar a efeito a construção de um núcleo comercial, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
No âmbito da informação número cento e cinco barra dois mil 
e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, constante no 
ofício número nove mil e trinta e um barra dois mil e onze 
DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
PONTO TRÊS – JOÃO DUARTE INÁCIO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
TOURIL, FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
requerimento em que João Duarte Inácio, na qualidade de 
proprietário de um prédio urbano, sito em Touril, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo mil seiscentos e cinco, da 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil 
trezentos e quarenta e cinco, vem nos termos do número um, 
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 viabilidade de levar a efeito 
a construção de uma moradia unifamiliar, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e oitenta 
e um barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão do requerente. -----------  
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PONTO QUATRO – HENRIQUE DA SILVA MANUEL – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM 
CARDAL – ODECEIXE – EXPOSIÇÃO: – No seguimento da 
deliberação de nove de Agosto do corrente ano, foi novamente 
apresentado o requerimento em que Henrique da Silva Manuel, 
na qualidade de proprietário de um prédio rústico, sito em 
Cardal, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo trinta e oito, da Secção 
O, vem solicitar informação prévia sobre a possibilidade de 
levar a efeito a construção de uma piscina, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número vinte e nove 
barra dois mil e onze – PC, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão do requerente. -----------  
PONTO CINCO – CELSO JOSÉ MARREIROS DUARTE E TELMA 
SOFIA GONÇALVES DA SILVA DUARTE – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE APOIO 
AGRÍCOLA EM CAMARATE – ROGIL: – No seguimento da 
deliberação de vinte e seis de Julho do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Celso José 
Marreiros Duarte e Telma Sofia Gonçalves da Silva Duarte, na 
qualidade de proprietários de um prédio rústico, sito em 
Camarate – Rogil, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo dez, da Secção L, da freguesia de Rogil e Município 
de Aljezur, e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número sete mil novecentos e dezasseis, vêm, 
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 
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possibilidade de levar a efeito a construção de um armazém 
com a área aproximada de cinquenta metros quadrados, sito 
no local acima identificado. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos 
requerentes, condicionada ao cumprimento do teor constante no 
ponto oito da informação número trinta e dois barra dois mil 
e onze – PC, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
PONTO SEIS – POSSESSIONES – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO E APOIO AGRÍCOLA EM CARRIÇAL – ALJEZUR – 
EXPOSIÇÃO: – No seguimento da deliberação de doze de 
Fevereiro do corrente ano, foi apresentada a exposição de 
POSSESSIONES – Sociedade Imobiliária, Lda, na qualidade de 
proprietária de um prédio misto, sito em Carriçal, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo setenta e nove, da Secção 
AQ, e a parte urbana sob os artigos nove mil oitocentos e 
quarenta – P, nove mil oitocentos e quarenta e um – P e 
nove mil oitocentos e quarenta e dois – P, da freguesia e 
Municipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número oito mil cento e quarenta e 
sete, relativa ao pedido de informação prévia sobre a 
viabilidade de levar a efeito a construção de uma moradia e 
de uma construção agrícola, no local acima mencionado. ----  
Tendo por base o teor constante na Informação da Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, datada 
de quatro de Agosto do corrente ano, bem como o teor da 
Informação do Jurista desta Autarquia, Doutor José Mendes de 
Morais, datada de vinte e sete de Julho do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente. --------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
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PONTO UM – ESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA “25 DE 
ABRIL” – ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
ESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO PRÉDIO 
URBANO SITO NA RUA “25 DE ABRIL” – ALJEZUR ------------  
Considerando que o Município de Aljezur é proprietário do 
prédio sito na Rua “25 de Abril”, Aljezur, onde é exercida a 
actividade comercial de restauração, denominada “O Pintainho”;  
Considerando que o referido prédio foi arrendado ao senhor 
José Maria Fonseca, conforme contrato de arrendamento 
celebrado em vinte e cinco de Maio de dois mil e nove, cujo 
contrato termina a trinta de Setembro do corrente; ---------  
Considerando que o referido arrendatário manifestou o interesse 
em prolongar o vinculo contratual do referido prédio, contudo 
alterando o nome da entidade exploradora, passando a figurar 
o nome da sua esposa Maria Eufémia de Oliveira Silvestre 
Fonseca. ---------------------------------------  
Apesar do referido prédio e outros adquiridos pelo Município 
ao longo da Rua “25 de Abril”, terem por objecto a 
demolição com vista a requalificação daquela rua/Estrada 
Nacional cento e vinte, sendo que tal requalificação só será 
possível após a construção da variante de Aljezur; ---------  
Considerando que muito dificilmente tal obra será realizada em 
dois mil e doze; ---------------------------------  
Pelo que, face ao ora requerido, considero do interesse 
municipal manter o referido imóvel  arrendado, proponho 
assim, o prolongamento do vínculo contratual, por mais um 
ano, nas seguintes condições: ------------------------  
Um – Seja celebrado contrato de arrendamento comercial do 
estabelecimento “O Pintainho”, sito na Rua “25 de Abril”, 
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Aljezur, em nome de Maria Eufémia de Oliveira Silvestre, 
conforme requerido, pelo prazo de um ano, com início a um 
de Outubro de dois mil e onze; ----------------------  
Dois – Que o valor da renda seja fixado em quinhentos euros 
por mês, a pagar mensalmente até ao dia oito de cada 
mês.” -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PIEC – PROGRAMA PARA A INCLUSÃO E 
CIDADANIA: – Foi apresentado o ofício número quarenta e 
cinco, datado de dezanove de Setembro do corrente ano, 
solicitando que esta Autarquia assegure o pagamento do passe 
escolar dos jovens Rita Alexandra da Silva Martins, residente 
em Carrapateira – Bordeira e Tiago Manuel Rosa Miguel, 
residente em Vale da Telha – Aljezur, no âmbito do Programa 
Integrado de Educação e Formação (PIEF). -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar o pagamento 
dos passes escolares dos alunos Rita Alexandra da Silva 
Martins e Tiago Manuel Rosa Miguel. ------------------  
PONTO TRÊS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número mil e quarenta e 
um, datado de quinze de Setembro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletins de Candidatura a Subsídio de Estudo, dos 
alunos Rúben Duarte da Conceição Oliveira, Laura Santos de 
Lana e Rafael Filipe Afonso Guerreiro, só agora entregues 
naquela escola. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os escalões 
conforme se indica: -------------------------------  
– RÚBEN DUARTE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA – Escalão A ------  
– LAURA SANTOS DE LANA – Escalão B -----------------  
– RAFAEL FILIPE AFONSO GUERREIRO – Escalão B ----------  



REUNIÃO DE 27.09.11 

Pág.  15 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. ----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Maria 
do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. ---  

 
     

O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 


