
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Ata nº 08/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de Abril de 2012 
Inicio:  15.30 horas   
Encerramento:  18.00 horas  
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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 
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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 15.30 horas. 
 

 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– ALEXANDRE MIGUEL CORREIA RAMOS – PAGAMENTO DE RENDAS 
HABITACIONAIS EM PRESTAÇÕES -------------------------  
 
 

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 segunda e terceira Modificações 
Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI e na 
segunda e terceira Modificações ao Orçamento para o ano 
dois mil e doze, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ------------  
RELAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– ANÍBAL JOSÉ DE OLIVEIRA DUARTE AZINHEIRA – Alterações em 
habitação – Urbanização do Vale da Telha – Sector L – Lote 
cento e cinquenta e dois – Aljezur – doze de Março de dois 
mil e doze --------------------------------------  
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– CASA VICENTINA – TURISMO RURAL UNIPESSOAL, LDA. – 
Alterações – Turismo Rural – João Roupeiro – Odeceixe – 
treze de Março de dois mil e doze -------------------  
– CORRADO CORREGGI – Alterações em habitação – Bacelos 
do Rio – Carrapateira – Bordeira – vinte e seis de Março de 
dois mil e doze ----------------------------------  
– JOÃO DE FREITAS FERNANDES – Reconstrução e alteração de 
habitação – Craveira – Aljezur – trinta de Março de dois mil 
e doze ----------------------------------------  
– JOSÉ MANUEL VIEIRA GUERREIRO – Construção de piscina – 
Urbanização Arrifamar – Lote trinta e oito – Aljezur – trinta 
de Março de dois mil e doze ------------------------  
– FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA CAVACO – Alterações – 
Restauração e bebidas 
Largo “1º de Maio” – Odeceixe – dois de Abril de dois mil 
e doze ----------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e sete de março 
de dois mil e doze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número sessenta e sete barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número cinquenta e oito, Série I, de vinte 
e um de março, do Ministério da Solidariedade e da 
Segurança Social, que define as condições de organização, 
funcionamento e instalação das estruturas residenciais para 
pessoas idosas. ----------------------------------  
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LEI número quinze barra dois mil e doze, publicada no D.R. 
número sessenta e sete, Série I, de três de abril, da 
Assembleia da República, que institui o Sistema de Informação 
dos Certificados de Óbito (SICO). --------------------  
DECRETO-LEI número oitenta e cinco-A barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número sessenta e nove, 
Suplemento, Série I, de cinco de abril, do Ministério da 
Solidariedade e da Segurança Social, que suspende o regime 
de flexibilização da idade de acesso à pensão de reforma por 
antecipação, constante do Decreto-Lei número cento e oitenta 
e sete barra dois mil e sete, de dez de maio, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta e quatro-A 
barra dois mil e oito, de trinta e um de dezembro, 
salvaguardando a situação dos desempregados de longa 
duração. ----------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de março 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: ---  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
REFORMA ADMINISTRATIVA: – Foi apresentado o email datado 
de vinte e três de março do corrente ano, enviando 
informação acerca da Resolução de Conselho de Ministros que 
criou uma Equipa para os Assunto do Território. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o Relatório de Contas e 
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Parecer do Concelho Fiscal referentes ao exercício do ano de 
dois mil e onze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o ofício datado de vinte 
e oito de março do corrente ano, solicitando a atribuição de 
um subsídio no montante de quinhentos euros, destinado a 
apoiar a aquisição de uma escada a ser instalada naquele 
porto, de modo a facilitar o acesso aos barcos por parte dos 
pescadores e turistas. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de quinhentos euros. -------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o ofício número 
mil cento e dezanove, datado de quinze de março do corrente 
ano, enviando informação acerca do pagamento dos serviços 
de águas e resíduos. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o Relatório e 
Contas referentes ao exercício do ano de dois mil e onze. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi apresentado o email datado de 
vinte de março do corrente ano, enviando memorando sobre 
os problemas dos trabalhadores da Administração Local e 
Regional, entregue em reunião com o primeiro-ministro. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número sessenta e dois, 
datada do vinte e sete de Fevereiro do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 
de vinte e cinco mil euros, destinado a fazer face a despesas 
imediatas. ---------------------------------------  
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Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AOS BVA ----------------------  
O importante papel dos Bombeiros é hoje reconhecido pela 
generalidade da sociedade. As associações humanitárias de 
bombeiros, como instituições de interesse público, 
desempenham um papel de extrema importância na prevenção 
e proteção das populações. -------------------------  
Os Bombeiros Voluntários são, assim, uma estrutura básica 
indispensável da sociedade portuguesa, pelo que o país não 
se pode dar ao luxo de os ignorar, em especial quando não 
há catástrofes. Homens e mulheres que expõem a própria vida 
para salvar bens públicos e particulares, assim como a vida 
dos seus concidadãos, não podem deixar de ser considerados. 
Constituem, portanto, uma das expressões coletivas mais 
elevadas da solidariedade humana, visíveis na sociedade 
organizada. --------------------------------------  
O papel do voluntariado, a sua abnegação cívica e coragem 
exemplares, deve ser pois valorizado, desde logo pelas ações 
de socorro que garantem em matéria de acidentes rodoviários, 
combate a incêndios e a toda a sorte de desastres naturais e 
industriais, assim como na emergência pré-hospitalar e 
transporte de doentes ou abastecimento de água às 
populações e os socorros a náufragos. -----------------  
Os governantes, a qualquer nível, não se podem demitir da 
responsabilidade que lhes cabe, de garantir as condições 
mínimas de funcionamento e operacionalidade, apesar do 
contexto socioeconómico em que vivemos. Os municípios, 
como a restante sociedade, vivem tempos difíceis, com cada 
vez menos recursos à sua disposição. -----------------  
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Temos pois, face a esta nova realidade reinventar novos 
modelos de governação, pautados pelo rigor na gestão da 
coisa pública. A eficiência, a eficácia e a qualidade têm de 
estar sempre presentes nos nossos atos. ---------------  
O novo paradigma da governação introduzido pela lei dos 
compromissos (Lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro) obriga-nos a circunscrever a 
despesa aos fundos disponíveis (receita efetiva), a períodos 
de três meses. Os municípios deixaram pois de poder contrair 
dívida. Em síntese, para podermos gastar, temos que ter 
dinheiro em tesouraria; -----------------------------  
Apesar das dificuldades económico-financeiras que 
atravessemos e porque reconhecemos que Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur é um 
parceiro importante ao município, desempenhando um papel 
fundamental e imprescindível, no apoio à população e 
sobretudo aos mais desprotegidos; ---------------------  
Que a associação se depara igualmente com enormes 
dificuldades financeiras que põem em causa a sua missão; --  
Proponho que: -----------------------------------  
- A atribuição de um subsídio no valor de vinte e cinco mil 
euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur no sentido de permitir continuar a assegurar a sua 
missão de socorro e apoio à população, no imediato. ------  
Contudo, suscita-se também aos atuais responsáveis da 
associação, que face à nova realidade com que o município, 
o país e o mundo estão confrontados, deverão reequacionar a 
sua visão sobre o funcionamento da associação, 
redimensionando-a, se necessário, tendo presente o novo 
paradigma de governação: as despesas devem estar 
condicionadas aos fundos disponíveis. ------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações prestadas na reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia dois de Abril. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício número cento e 
noventa e dois, datado de vinte e sete de março do corrente 
ano, em que aquela associação vem agradecer todo o apoio 
prestado por este município no âmbito do protocolo 
estabelecido com vista a Formação Profissional. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – RELATÓRIO DE RECOLHA DE ÓLEOS 
ALIMENTARES USADOS: – Foi apresentada a Informação 
número dez, do Departamento de Obras Municipais, 
procedendo à apresentação do Relatório de recolha de Óleos 
Alimentares Usados, relativo aos terceiro e quarto trimestres de 
dois mil e onze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SEIS – MARIA JOÃO (CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA 
DE ADELINO ALVES MARREIROS): – Foi apresentada a carta 
datada de vinte e sete de março do corrente ano, em que 
Maria João (cabeça de casal da Herança de Adelino Alves 
Marreiros) informa não estar de acordo com o valor de três 
mil quatrocentos e quarenta euros, proposto por esta 
Autarquia, para aquisição de uma parcela de terreno com a 
área de oitocentos e sessenta metros quadrados, a destacar 
do artigo duzentos e quinze, da Secção AR e apresentando 
uma contraproposta no valor de cinco mil e quinhentos euros, 
acrescida de outras exigências. -----------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a 
contraproposta, com todas as condicionantes colocadas à 
exceção dos custos da referida desanexação que se inclui já 
no valor da contraproposta aceite por esta autarquia. -------  
PONTO SETE – DEOLINDA MARIA MARREIROS – DEVOLUÇÃO DE 
IMPOSTO DE SELO – OSSÁRIOS: – Face ao teor constante na 
informação número cinquenta e oito barra CS, datada de vinte 
e seis de março do corrente ano, da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à devolução de uma verba no montante de três 
euros e vinte cêntimos, correspondente a imposto de selo e 
indevidamente cobrada aquando da compra de um ossário no 
Cemitério de Aljezur por parte da Senhora Deolinda Maria 
Marreiros. ---------------------------------------  
PONTO OITO – NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
Pedido de parecer prévio vinculativo à Câmara – Prestação de 
Serviços para elaboração de documentos – Núcleo de 
Desenvolvimento Turístico--------------------------  
No âmbito da concretização de um Núcleo de Desenvolvimento 
Turístico na unidade territorial – Costa Vicentina e/ou na 
Unidade Territorial – Serra, no Concelho de Aljezur deverá ser 
iniciado o procedimento de ajuste direto previsto na alínea 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 artigo cento e treze do mesmo diploma legal, 
com vista à “prestação de serviços para elaboração de 
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documentos – Núcleo de Desenvolvimento Turístico”, 
nomeadamente para elaboração do documento de adaptação do 
projeto de termos de referência, bem como o programa de 
procedimento e caderno de encargos, submetidos a parecer do 
observatório do Plano Regional de Ordenamento do Território 
(PROT) Algarve, de acordo com as sugestões constantes da 
informação número I zero um um seis dois-dois zero um zero 
zero quatro-INF-ORD, da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Algarve. A entrega da 
documentação não poderá ser superior a sessenta dias 
seguidos e o preço base definido deverá ser de quatro mil e 
quinhentos euros que não inclui o Iva, bem como o convite 
deverá ser endereçado a “Abalada Matos, Lorena de Sèves e 
Cunhal Sendim – Sociedade de Advogados”(LCA – Sociedade 
de Advogados).---------------------------- 
A presente prestação trata-se 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, 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. ---------------------------------------  
PONTO NOVE – PROCESSO COMUM NÚMERO QUINHENTOS E 
NOVENTA E DOIS BARRA ZERO TRÊS PONTO DOIS TAEVR – 
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PRIMEIRO JUÍZO DO TRIBUNAL JUDICIAL DE LAGOS: – O 
Senhor Presidente não participou no assunto.------------- 
A Câmara tomou conhecimento das cartas do Senhor 
Presidente, José Manuel Velhinho Amarelinho e Manuel José 
de Jesus Marreiros a informar que constituíram como 
advogados, no processo supra os Doutores Jorge Ferreira e 
José António Cabral e Pereira da Silva, respetivamente.----- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea 
q) do artigo quinto, conjugado com o artigo vigésimo primeiro 
do Estatuto dos Eleitos Locais, assumir os encargos 
decorrentes do processo Judicial, desde que não seja 
comprovado negligência ou dolo.----------------------- 
PONTO DEZ – ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE HASTA 
PÚBLICA DE UMA RETROESCAVADORA – RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara, datado de quatro de Abril do 
corrente ano, que determina a anulação do procedimento de 
hasta pública de uma retroescavadora. ------------------  
PONTO ONZE – PROTEL VIDA ATIVA DOIS MIL E DOZE – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTEL VIDA ATIVA – DOIS MIL E DOZE  -----------------  
A fim de realizar mais uma edição do programa municipal de 
Ocupação de Tempos Livres – PROTEL, proponho a 
aprovação das normas do programa para o ano de dois mil e 
doze, com as datas de início e fim do programa para os 
diferentes grupos destinatários, bem como os períodos de 
candidatura e parceiros envolvidos.” --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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PONTO DOZE – PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA NAS PRAIAS DOIS 
MIL E DOZE – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José 
Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA NAS PRAIAS DOIS MIL E DOZE – 
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR -------  
Aproxima-se mais uma época balnear, que ira trazer às 
praias do Concelho de Aljezur milhares de visitantes. Época 
em que as nossas praias são invadidas por milhares de 
banhistas, que querem desfrutar das belezas que as mesmas 
oferecem. ---------------------------------------  
Na salvaguarda da Vida Humana, proponho que se aprove o 
protocolo, para vigilância de praias com a Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, assim como as cláusulas do protocolo a estabelecer 
com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, cujos 
documentos depois de devidamente rubricados ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – 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 
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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: --------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo ao mês 
de março de dois mil e doze, em anexo; --------------  
– Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de duzentos e noventa e oito euros e 
cinquenta e sete cêntimos, relativa aos mês em causa, para 
os apoios previstos em protocolo.” --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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 ACÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: --------------------------------------  
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– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
março de dois mil e doze, em anexo; -----------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de trezentos e setenta e nove euros e 
sessenta e oito cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Águas e Saneamento  
 

PONTO UM – VASCO MANUEL DE MOURA PIMENTEL: – Foi 
apresentada a exposição de Vasco Manuel de Moura Pimentel, 
sobre o porquê de ter havido um consumo elevado na sua 
moradia, sita em Urbanização do Vale da Telha, Lote cento e 
cinquenta e um – Sector L, em Aljezur, visto considerar que 
o mesmo se deve a uma fuga de água na união da torneira 
junto ao contador. --------------------------------  
Considerando o teor da informação número cinquenta e nove 
barra PA, de vinte e nove de março de dois mil e doze, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, e não 
existindo razões de facto e de direito que permitam acolher a 
solicitação, por quanto nos termos do artigo trinta e oito do 
Regulamento de Abastecimento de Água do Concelho de 
Aljezur, “os consumidores são responsáveis por todo o gasto 
de água em fugas ou perdas nas canalizações de distribuição 
interior e dispositivos de utilização”, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar ao consumidor não ser possível 
recalcular a referida fatura, nos termos previstos no número 
cinco do artigo sessenta e quatro da Tabela de Taxas.----- 
PONTO DOIS – FRANCISCA CUSTÓDIA NOBRE DE NOVAIS 
PIORKOWSKI – EXPOSIÇÃO SOBRE CONSUMO DE ÁGUA – 
MARIARES – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
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que Francisca Custódia Nobre de Novais Piorkowski, vem 
solicitar que lhe seja cobrado o recibo de água referente ao 
mês de março, 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 
Mariares – Aljezur. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atender à solicitação da 
requerente e calcular a fatura referente ao consumo de água 
do mês de março 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.--------------- 
PONTO TRÊS – SISTEMA ELEVATÓRIO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DOMÉSTICAS DO LOTEAMENTO PAISAGEM OCEANO: – Foi 
apresentada a informação número vinte e dois barra dois mil 
e doze, datada de dois de abril do corrente ano, do Diretor 
do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, informando 
que o sistema elevatório de águas residuais domésticas do 
Loteamento Paisagem Oceano entrou em funcionamento em 
meados de Dezembro último. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – ZÉLIA MARIA LOURENÇO MARTINS – ALIENAÇÃO 
DA FRAÇÃO X, DO BLOCO B – RUA DAS CEIFEIRAS – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de sete de 
Fevereiro do corrente ano, foi apresentada a carta de Zélia 
Maria Lourenço Martins que, na qualidade de arrendatária do 
apartamento T três, sito na Rua das Ceifeiras Bloco B, 
Fração X – Aljezur, propriedade deste Município, informando 
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que não tem condições financeiras para adquirir o referido 
imóvel, pelo valor de oitenta mil e trezentos euros. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DOIS – PAULA CRISTINA CORREIA RAMOS – PEDIDO DE 
REVISÃO DE RENDA HABITACIONAL – RUA DO CENTO DE 
SAÚDE – BLOCO A – PRIMEIRO ANDAR – ALJEZUR: – No 
seguimento da deliberação de treze de março do corrente ano, 
foi apresentado o requerimento em que Paula Cristina Correia 
Ramos, na qualidade de arrendatária, vem solicitar a revisão 
do valor da renda habitacional da moradia sita em Rua do 
Cento de Saúde – Bloco A – primeiro andar – Aljezur. ----  
Face ao teor constante na informação número sessenta, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
trinta de março do corrente ano, a Câmara, aceitando parte 
dos factos apresentados pela arrendatária e, tendo em conta 
que o valor mínimo estabelecido para as rendas do regime de 
renda apoiada é de cinquenta euros mensais, deliberou por 
unanimidade, proceder à revisão do valor da renda habitacional 
da moradia sita em Rua do Cento de Saúde – Bloco A – 
primeiro andar – Aljezur, fixando o valor de cinquenta euros 
mensais, com efeitos a um de abril, não havendo lugar a 
pagamento de juros ou acréscimos, uma vez que não 
procedeu ao respetivo pagamento dentro do prazo legal. ----  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à arrendatária 
que deverá proceder, no prazo de cinco dias, ao pagamento 
da renda em atraso. ------------------------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – HÉLDER EMANUEL ROSADO TOMÉ – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ARRIFANA – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Hélder Emanuel 
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Rosado Tomé, na qualidade de proprietário de um prédio 
misto sito em Arrifana, freguesia e Município de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo vinte e dois, da 
Secção AN e a parte urbana sob o artigo três mil e vinte e 
cinco, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número oito mil quatrocentos e sessenta e três, 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 e valorização de 
uma moradia, sita no local acima identificado, cuja intervenção 
pretende afetar o conjunto habitacional a turismo em espaço 
rural, na modalidade de “Casas de Campo”. ------------  
No âmbito da informação número cinquenta e quatro barra 
doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
PONTO DOIS – MARIA CELINA CORREIA FERNANDES LEAL – 
ENCERRAMENTO DE TROÇO DE CAMINHO – VALE DAS 
TORRES – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em 
que Maria Celina Correia Fernandes Leal, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico sito em Vale das Torres, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cento e sessenta 
e dois, da Secção P, da freguesia de Odeceixe e Município 
de Aljezur, vem solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de proceder ao encerramento de um troço do 
caminho sito no local acima identificado. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da ordem de trabalhos. ----------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
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PONTO UM – ALEXANDRE MIGUEL CORREIA SANTOS – 
PAGAMENTO DE RENDAS HABITACIONAIS EM PRESTAÇÕES: – 
Foi apresentado o requerimento em que Alexandre Miguel 
Correia Ramos, na qualidade de arrendatário da uma moradia 
sita no Bairro “25 de Abril”, fração A, Casa sete, do Bloco 
B dois, em Aljezur, vem solicitar o pagamento em prestações 
da renda em atraso, referente ao mês de fevereiro, no valor 
total de cento e setenta euros e trinta e três cêntimos, 
correspondendo cento e treze euros e cinquenta e cinco 
cêntimos de renda mensal e cinquenta e seis euros e setenta 
e oito cêntimos por pagamento fora do prazo, por atravessar 
sérias dificuldades financeiras. ------------------------  
Face ao teor constante na informação número sessenta e 
quatro barra dois mil e doze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão do requerente, autorizando assim o 
pagamento da renda em dívida em duas prestações, a 
primeira no valor de cento e dois euros e a segunda no 
valor de sessenta e oito euros e trinta e três cêntimos, sendo 
que a primeira prestação deverá ser paga até ao dia oito de 
maio do corrente ano e a segunda prestação deverá ocorrer 
até ao dia oito de junho do corrente ano. --------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, prescindir de prestação 
de caução ou garantia idónea. -----------------------  
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 
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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 dezoito horas, 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. -----------------------  
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