
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 15/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de julho de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  24 de julho 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 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
- ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS DOS FOGOS DO BAIRRO “25 DE 

ABRIL” – ALJEZUR ---------------------------------  
-  VIRADO A SUL – ARQUITETURA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA. 
– PAGAMENTO DE ÁGUA -----------------------------  
– SENTENÇA NO PROCESSO-CRIME NÚMERO NUIPC QUINHENTOS E 
NOVENTA E DOIS BARRA ZERO TRÊS PONTO DOIS – TAEVER 
- MARIA MANUELA MOREIRA FRADE - BAIRRO “25 DE ABRIL”, 
LOTE B TRÊS, FRAÇÃO B- CASA NÚMERO SEIS – ALJEZUR - 
ATUALIZAÇÃO DE RENDA------------------------ 
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– FERTIZUR – COMÉRCIO, SERVIÇOS AGRO AMBIENTAIS E JARDINS 
UNIPESSOAL, LDA. 
Ampliação – Comércio – Rua dos Bombeiros – Lote F ½ – 
Aljezur – vinte e oito de maio de dois mil e doze --------  
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– HENRIQUE DA SILVA MANUEL – Construção rural – Cardal – 
Odeceixe – quatro de junho de dois mil e doze ----------  
– HELDER MANUEL ROSADO TOMÉ – Alterações e ampliação – 
Empreendimento Turístico – Palmeirinha do Picão – Aljezur – 
treze de junho de dois mil e doze --------------------  
– ANTÓNIO MANUEL SOARES CALDAS – Alterações em habitação 
Urbanização do Vale da Telha – Sector C – Lote sessenta e 
cinco – Aljezur – vinte de junho de dois mil e doze -------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e seis de junho 
de dois mil e doze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número oitenta e 
dois barra dois mil e doze, publicada no D.R. número cento 
e vinte e três, Série I, de vinte e sete de junho, da 
Assembleia da República, acerca da eleição para a Unidade 
Técnica para a Reorganização Administrativa do Território. ----  
DECRETO-LEI número cento e trinta e três barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e vinte e três, Série 
I, de vinte e sete de junho, do Ministério da Solidariedade e 
da Segurança Social, que altera os regimes jurídicos de 
proteção social nas eventualidades de doença, maternidade, 
paternidade e adoção e morte previstas no sistema 
previdencial, de encargos familiares do subsistema de proteção 
familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico 
que regula a restituição de prestações indevidamente pagas e 
a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121205
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121205
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121205
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121205
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121209
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121209
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.123&iddip=20121209


REUNIÃO DE 10.07.12 

Pág.  3 

segurança social, e o estatuto das pensões de sobrevivência e 
o regime jurídico de proteção social na eventualidade de 
maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de 
proteção social convergente. -------------------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e cinco barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e vinte e cinco, Série 
I, de vinte e nove de junho, do Ministério da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, que aprova 
a orgânica do Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas, I.P. -----------------------------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e sete barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e vinte e seis, Série 
I, de dois de julho, do Ministério da Educação e Ciência, que 
procede à segunda alteração do Decreto-Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e oito, de vinte e dois de abril, que 
aprova o regime jurídico de autonomia, administração e gestão 
dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário. -------------------------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e oito barra dois mil e 
doze, publicado no D.R. número cento e vinte e nove, Série 
I, de cinco de julho, do Ministério da Economia e do 
Emprego, que altera o Código da Estrada e aprova o 
Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, transpondo 
parcialmente a Diretiva número dois mil e seis barra cento e 
vinte e seis barra CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de vinte de dezembro, alterada pelas Diretivas, relativas à 
carta de condução. --------------------------------  
PORTARIA número duzentos e sete barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número cento e trinta, Série I, de seis de 
julho, dos Ministérios da Economia e do Emprego e da 
Solidariedade e da Segurança Social, que cria a Medida 
Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego. ------------  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.125&iddip=20121222
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.125&iddip=20121222
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.125&iddip=20121222
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.126&iddip=20121232
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.126&iddip=20121232
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.126&iddip=20121232
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080932
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20080932
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.129&iddip=20121263
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.129&iddip=20121263
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.129&iddip=20121263
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.130&iddip=20121273
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.130&iddip=20121273
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.130&iddip=20121273
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PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de julho 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: ---  
CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO LITORAL: – 
Foi apresentado o ofício número mil seiscentos e trinta e 
nove, datado de quinze de junho do corrente ano, enviando 
informação acerca do Projeto do Atlas da Costa Sudoeste. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
INSTITUTO FONTES PEREIRA DE MELO: – Foi apresentado 
documento, datado de vinte e nove de junho do corrente ano, 
enviando informação acerca do novo mapa judiciário. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CASA DO ALENTEJO: – Foi apresentada carta datada de vinte 
de maio do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio, no montante de trezentos e cinquenta euros, 
destinado a apoiar a realização da vigésima nona Semana 
Cultural Alentejana. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número vinte e cinco, datado de dezanove de junho do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante total de cinco mil trezentos e quarenta euros, 
destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de 
diversas obras naquela freguesia. ----------------------  
Atenta à informação do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, datada de vinte e cinco de junho do corrente ano, 
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referente à execução dos referidos trabalhos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Bordeira a verba solicitada, no montante de 
cinco mil trezentos e quarenta euros. ------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e seis, dado de seis 
de junho do corrente ano, enviando informação acerca da 
candidatura para o Reequipamento Estratégico da Proteção 
Civil do Algarve – Aquisição do Veículo Florestal de Combate 
a Incêndios. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à AMAL a 
confirmação do interesse deste Município em adquirir o Veículo 
Florestal de Combate a Incêndios, cujo preço base é de cento 
e trinta e seis mil euros, acrescido de Imposto Valor 
Acrescentado, o qual terá financiamento FEDER a uma taxa 
de sessenta por cento, devendo esta aquisição manter-se no 
quadro da referida candidatura. -----------------------  
Considerando que a candidatura tem efeitos financeiros em 
dois mil e treze, e face à Lei dos Compromissos em vigor, 
mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Assembleia 
Municipal a respetiva autorização. ---------------------  
APETRECHAMENTO TECNOLÓGICO DAS E.B. UM DO ALGARVE: 
– Foi apresentada a informação número trinta e quatro barra 
dois mil e doze – DDeP, datada de vinte e cinco de junho, 
acerca da candidatura “Apetrechamento tecnológico das E.B. 
Um do Algarve”, submetida pela AMAL ao Programa 
Operacional do Algarve vinte e um. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir cinco quadros 
interativos, no âmbito da candidatura “Apetrechamento 
tecnológico das E.B. Um do Algarve”, ao abrigo do acordo 
quadro para seleção de fornecedores de quadros interativos e 
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equipamentos conexos, condicionada à existência de fundos 
disponíveis. --------------------------------------  
AFONSO JOSÉ CLEMENTE DOMINGUEZ E MARIA DEL CARMEN 
LUQUE CRESPO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA: 
– Foi apresentado documento solicitando informação quanto ao 
interesse desta autarquia em exercer o respetivo Direito de 
Preferência relativamente à alienação do Imóvel sito em sito 
na Rua da Encosta – Aljezur. -----------------------  
Face ao teor da informação do Chefe da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, constante no email 
datado de vinte e cinco de junho do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que esta autarquia não 
pretende exercer o direito de preferência e autorizar a 
alienação do referido prédio. -------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e noventa e seis, 
datado de vinte e nove de maio do corrente ano, enviando 
informação acerca da definição de uma abordagem para o 
acolhimento do autocaravanismo no Algarve. --------------  
Face ao teor constante na informação número trinta e cinco 
barra dois mil e doze – DDeP, datada de vinte e seis de 
junho, a Câmara deliberou, por unanimidade, validar a 
proposta do documento verde para a constituição e 
funcionamento de uma rede de acolhimento do autocaravanismo 
na Região do Algarve (RAARA). ---------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – PROTOCOLO – FEIRA DA TERRA: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
Há já vários anos que o Município de Aljezur tem vindo a 
organizar um evento que já conquistou o seu espaço como 
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mostra de produtos locais e etnográfico de Aljezur aos turistas 
que nos visitam no período de férias de verão. -----------  
A feira da terra é um espaço de exposição do artesanato 
local, de divulgação do trabalho associativismo local e 
simultaneamente uma forma de dinamização da atividades de 
pequenos agricultores locais. -------------------------  
Considerando que o espaço físico até então dedicado a este 
evento já não reúne as condições desejáveis para a realização 
do mesmo decidiu esta autarquia definir novo espaço – 
Espaço Multiusos de Aljezur (EMA). ------------------  
Esta redefinição de espaço irá desta forma garantir maior 
conforto para os participantes e visitantes, maior asseio, 
melhor organização e melhor controlo. ------------------  
Esta redefinição trará inevitavelmente maior encargo para o 
Município em vários níveis pela nova configuração e exigências 
vendo-se assim impossibilitado de garantir o cumprimento das 
mesmas. Tratando-se de um evento de elevado valor para o 
Concelho, que se realizará todos os fins-de-semana dos 
meses de julho e agosto, procurou a Câmara Municipal de 
Aljezur um parceiro para garantir as necessidades do mesmo 
tendo para tal eleito os Serviços Sociais das Autarquias de 
Aljezur correspondido ao desafio. ----------------------  
Para efeito propõe-se o presente protocolo que irá regular 
esta relação.” ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, assim como a minuta de protocolo anexo. --------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – PROTOCOLO – FÉRIAS DESPORTIVAS 
(REFEIÇÕES): – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------------  
 

III – Ação Social 
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PONTO UM – PROTEL SOLIDÁRIO – REFORÇO DE VERBA: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
PONTO DOIS – PROTEL VIDA ATIVA – REFORÇO DE VERBA: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO TRÊS – SEGURO DE PARTICIPANTES NO PROTEL: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
PONTO QUATRO – 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: ---------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo ao mês 
de maio de dois mil e doze, em anexo; ----------------  
Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de trezentos e seis euros e oitenta e 
um cêntimos, relativa ao mês em causa, para os apoios 
previstos em protocolo.” ----------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – UIS – UNIVERSO INTERNACIONAL SERVICES, 
UNIPESSOAL, LDA –  
LOTE SETE, DA SEGUNDA FASE – INCUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DA ZIF – ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – 
Face ao teor constante na Informação número trinta e dois 
barra dois mil e doze – DDeP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à empresa UIS – 
Universo Internacional Services, Unipessoal, LDA que, é sua 
intenção declarar a caducidade da atribuição do Lote número 
sete – Segunda Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, 
efetuada em vinte e seis de setembro de dois mil e seis, por 
incumprimento das Normas da ZIF, nomeadamente o número 
um, do artigo décimo-terceiro. -----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá, no prazo de trinta dias, nos ternos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo, dizer o 
que tiver por conveniente sobre o assunto. --------------  
PONTO DOIS – CONDOMÍNIOS DOS BLOCOS A, B E C DA RUA 
DAS CEIFEIRAS – ALJEZUR: – Foi apresentada a Informação 
número trinta e sete barra dois mil e doze – DDeP, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, 
enviando informação a retificar o valor em dívida relativamente 
à liquidação das quotas do Município de Aljezur – 
Condomínios dos Blocos A, B e C da Rua das Ceifeiras – 
Aljezur. ----------------------------------------  
No âmbito do teor constante na referida Informação a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento do valor 
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em dívida, conforme orçamento aprovado em Assembleia Geral 
de Condóminos de três de Fevereiro de dois mil e onze, 
relativa ao ano de dois mil e onze e no montante de 
setecentos e trinta e dois euros e dezanove cêntimos e, 
referente ao primeiro semestre de dois mil e doze, no 
montante de trezentos e oito euros e cinco cêntimos. ------  
PONTO TRÊS – ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA NA RUA 
DA BOAVISTA, NÚMERO DEZANOVE, EM ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SITA NA RUA DA BOAVISTA, NÚMERO 
DEZANOVE, EM ALJEZUR ------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
O Município de Aljezur foi confrontado com uma situação 
social de elevada precaridade e emergência social, descrita em 
relatório social produzido pela Divisão de Educação, Ação 
Social, Cultura e Desporto, em maio de dois mil e doze; ---  
O Município não dispõe de momento de nenhuma habitação 
social para atribuição, embora se verifique a necessidade 
urgente de pôr cobro à situação pelos meios disponíveis no 
momento; ---------------------------------------  
O município dispõe de um fogo em Rua da Boavista, número 
dezanove, freguesia de Aljezur, o qual se encontra em 
condições de ser arrendado; -------------------------  
Proponho: ---------------------------------------  
A atribuição direta do fogo sito em Rua da Boavista, número 
dezanove, freguesia de Aljezur, a Paula Filipa Gonçalves 
Monteiro de Barros, em regime de renda livre, pelo valor de 
vinte e cinco euros mensais, com efeitos a um de agosto e 
pelo prazo de dois anos.” --------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO QUATRO – CARLOS ALBERTO CORREIA ARNÊDO: – 
Tendo por base a Informação número cento e vinte e sete, 
datada de três de julho do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atualizar o valor da renda mensal do fogo 
sito na Rua do Norte, número três, em Aljezur, propriedade 
desta Autarquia e arrendado ao Senhor Carlos Alberto Correia 
Arnêdo, que passará a ser no montante de oitenta e quatros 
euros, com efeitos a partir de um de Setembro de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
PONTO CINCO – MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS NUNES 
FRANCISCO: – Tendo por base a Informação número cento e 
vinte e seis, datada de três de julho do corrente ano, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atualizar o valor da renda mensal 
do fogo sito na Rua João Dias Mendes, quarenta e seis – B 
– Aljezur, propriedade desta Autarquia e arrendado à Senhora 
Maria Nogueira dos Santos Nunes Francisco, que passará a 
ser no montante de vinte e seis euros, com efeitos a partir 
de um de agosto de dois mil e doze. -----------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – JORGE MANUEL DA SILVA CABRITA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO AGRÍCOLA EM 
ALMARGEM – CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – No seguimento 
da deliberação de vinte e dois de novembro de dois mil e 
onze, foi novamente apresentado o requerimento em que Jorge 
Manuel da Silva Cabrita, na qualidade de proprietário de um 
prédio rústico, sito em Almagem – Carrapateira, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo vinte e três, da Secção N, 
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freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil 
trezentos e quarenta 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 construção de 
um armazém para apoio da atividade agrícola, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número oitenta e nove barra dois 
mil e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número oito mil quatrocentos e setenta e 
sete barra dois mil e doze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -------  
PONTO DOIS – ERNESTO MANUEL CAROLINO DA SILVA – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM ARRIFANA – ALJEZUR: – Na sequência da 
deliberação de sete de junho de dois mil e onze, foi 
apresentado o requerimento em que Ernesto Manuel Carolino 
da Silva, na tendo efetuado o pedido de licenciamento para a 
construção acima identificada, vem agora, nos termos do artigo 
dezassete do RGUE, solicitar declaração que confirme que se 
mantêm os pressupostos de facto e de direito que levaram à 
anterior decisão favorável. ---------------------------  
No âmbito da informação número cento e cinco barra dois mil 
e doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar 
que se mantêm os pressupostos de facto e de direito que 
levaram à anterior decisão favorável, designadamente o 
deferimento em reunião de Câmara, realizada no dia sete de 
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junho de dois mil e onze, do pedido de informação prévia 
que deu entrada neste município no dia vinte de abril de dois 
mil e onze, sob o número seiscentos e cinquenta e três. ---  
PONTO TRÊS – VÍTOR CHAMBEL – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM VALE DA TELHA 
– SETOR M – LOTE TRINTA E NOVE – ALJEZUR: – No 
seguimento da deliberação de vinte e oito de fevereiro do 
corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 
que Vitor Chambel, 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 viabilidade de levar a efeito a construção de 
uma moradia, no prédio urbano sito em Urbanização do Vale 
da Telha – Sector M – Lote trinta e nove – Aljezur, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo quatro mil quinhentos e 
vinte e seis e, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Aljezur sob o número três mil novecentos e setenta e 
dois, da freguesia e Municipio de Aljezur. ---------------  
No âmbito da informação número duzentos e noventa e sete 
barra dois mil e doze – SB, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. ----------  
PONTO QUATRO – ADELINO ROSENDO MARREIROS – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE TERRENO 
SITO EM MONTE ALTO – ALFAMBRAS – BORDEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que Adelino Rosendo 
Marreiros, residente em Lagos, vem requerer que lhe seja 
emitida certidão onde conste o parecer da Câmara Municipal 
sobre o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio 
com a área total de cinco mil duzentos e cinquenta metros 
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quadrados, situado em Monte Alto – Bordeira, inscrito na 
matriz predial rustica sob o número quatrocentos e vinte e 
nove, da Seção C, da freguesia de Bordeira e Município de 
Aljezur. ----------------------------------------  
A parcela a destacar terá a área de dois mil quinhentos e 
doze vírgula cinquenta metros quadrados e encontra-se 
edificada uma habitação com a superfície coberta de cento e 
trinta e seis vírgula cinquenta metros quadrados. ----------  
A parcela remanescente terá a área de dois mil setecentos e 
trinta e sete vírgula cinquenta metros quadrados e, nela, 
encontra-se edificada uma habitação com a superfície coberta 
de sessenta e sete vírgula cinquenta metros quadrados. -----  
Ambas as parcelas confrontam ou são servidas por 
arruamentos públicos. ------------------------------  
Face ao teor constante na informação número noventa e seis 
barra dois mil e doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares e, na qual se conclui que a 
pretensão está conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, com a atual 
redação dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois 
mil e dez, de trinta de março, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer favorável 
ao respetivo destaque. -----------------------------  
 

VI – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – MANUEL FRANCISCO DE JESUS: – Foi 
apresentado o requerimento em que Manuel Francisco de 
Jesus, residente em Rogil, vem solicitar a colocação de 
sinalização vertical e horizontal, com a menção “reservado a 
pessoa com deficiência”, no espaço destinado a 
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estacionamento em frente á sua residência sita na Rua da 
Feira, número dois – r/c – Rogil. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS DOS FOGOS DO 
BAIRRO “25 DE ABRIL” – ALJEZUR: – Face ao teor constante 
na informação número cento e doze, datada de dezoito de 
junho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, referente à atualização das rendas dos 
fogos do Bairro “25 de Abril” – Aljezur, para vigorar no 
período de um de agosto de dois mil e doze a trinta e um 
de julho de dois mil e treze, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, fixar os valores para as referida rendas mensais, 
conforme se indica: -------------------------------  
FOGOS T TRÊS: ----------------------------------  
Rendas determinadas em função dos rendimentos: ---------  
– Maria Isabel Lemos – oitenta e oito euros e noventa e 
cinco cêntimos -----------------------------------  
– Manuel Fernando Santos Oliveira Duarte – cento e três 
euros e noventa cêntimos ---------------------------  
Dado os valores apurados para alguns arrendatários serem 
substancialmente elevados, tendo em consideração o nível 
social do Município, por razões de equilíbrio e maior justiça 
social, foi deliberado, por unanimidade, fixar, como valor 
máximo a aplicar para os Fogos T Três, cento e oitenta e 
cinco euros, pelo que, para os arrendatários a seguir 
indicados, foram fixados os seguintes valores: ------------  
– Armindo Heleno Custódio – cento e oitenta e cinco euros -  
– Eduardo Manuel Oliveira Costa – cento e oitenta e cinco 
euros ------------------------------------------  
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– José Avelino Clemente Correia – cento e oitenta e cinco 
euros ------------------------------------------  
Relativamente ao valor apurado para os arrendatários a seguir 
indicados, e sem prejuízo da documentação e declarações 
entregues, considera-se não se poder aceitar o valor apurado, 
pelo que, de acordo com o preceituado no número dois, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número cento e sessenta e seis 
barra noventa, foi deliberado, por unanimidade, fixar, como 
valor mínimo a aplicar, cinquenta euros, sendo as rendas 
fixadas nos seguintes valores: ------------------------  
– Gisela Alexandra Alves Francisco – cinquenta euros ------  
 
Considerando que pelo arrendatário a seguir indicado não 
foram apresentados os documentos devidos para prova de 
rendimentos, nos termos do número cinco do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número cento e sessenta e seis barra noventa e 
três, a Câmara deliberou, por unanimidade, determinar o 
pagamento por inteiro, do preço técnico, ou seja o valor de 
trezentos e cinquenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos:  
– José Diogo Guerreiro Estevão – trezentos e cinquenta e 
sete euros e oitenta e cinco cêntimos ------------------  
FOGOS T DOIS: ----------------------------------  
Rendas determinadas em função dos rendimentos: ---------  
– Humberto José Martins Custódio – sessenta e um euros e 
oitenta cêntimos ----------------------------------  
– Maria da Graça Vargas – setenta euros---------------  
– Nazaré Maria Justo – cento e vinte euros e oitenta 
cêntimos. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – VIRADO A SUL – ARQUITETURA, ENGENHARIA E 
GESTÃO, LDA. – PAGAMENTO DE ÁGUA: – Face ao teor 
constante na informação número cento e trinta, datada de seis 
de julho do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 



REUNIÃO DE 10.07.12 

Pág.  17 

Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
anular o débito efetuado relativamente à fatura de água 
correspondente ao consumo do mês de maio, no valor de 
nove euros e oitenta e seis cêntimos. ------------------  
PONTO TRÊS – SENTENÇA NO PROCESSO-CRIME NÚMERO 
NUIPC QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS BARRA ZERO TRÊS 
PONTO DOIS – TAEVER: – No âmbito da comunicação dirigida 
ao Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, pelo Advogado 
desta Autarquia, Dr. José Mendes de Morais, é apresentada 
proposta de minuta que se submete à apreciação da Câmara 
Municipal e que abaixo se transcreve: ------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
UM – Conforme é do conhecimento público, o Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal de Aljezur e o Sr. Presidente da 
Câmara de Aljezur foram condenados a penas de prisão, 
suspensas na sua execução e perda de mandato no 
processo-crime que sob o número NUIPC quinhentos e 
noventa e dois barra zero três ponto dois – TAEVER, correu 
termos pelo Tribunal Judicial de Lagos, pela alegada prática 
de um crime de prevaricação, por terem licenciado obras nas 
parcelas de terreno que existem dentro do perímetro urbano 
de Vale da Telha. --------------------------------  
DOIS – Nenhum dos atos administrativos que nos últimos vinte 
anos, licenciaram obras naquelas parcelas, foi posto em causa 
pelo Ministério Público, por qualquer órgão do Estado ou 
eventual interessado, sendo certo que os mesmos sempre 
foram do conhecimento público, como é certo, igualmente, que 
nenhum indeferimento de pedidos de licenciamento de obras 
no Vale da Telha foi impugnado judicialmente pelos 
interessados. -------------------------------------  
TRÊS – Desde que entrou em vigor o Plano Diretor Municipal 
de Aljezur (em vinte e um de novembro de mil novecentos e 



REUNIÃO DE 10.07.12 

Pág.  18 

noventa e cinco), todos os atos praticados foram em 
obediência ao artigo trinta e quatro do Regulamento de tal 
Plano, sendo que o critério para deferir tais pedidos de 
licenciamento foi sempre o de que as parcelas onde se 
pretendia realizar a obra, fossem servidas por infraestruturas 
em condições de servir a obra em causa (rede viária e 
acesso às infraestruturas de fornecimento de água e luz), ou 
seja, para poder garantir a emissão da licença de utilização. -  
QUATRO – Estes licenciamentos sempre foram do conhecimento 
do Estado, nomeadamente do ICNB/PNSACV, organismo, este, 
que emitiu pareceres favoráveis quanto aos pedidos, a partir 
do momento em que tais pareceres passaram a ser 
obrigatórios por lei (desde a entrada em vigor da Resolução 
do Conselho de Ministros número dezanove barra dois mil e 
oito, de quatro de fevereiro, prorrogada pela Resolução do 
Conselho de Ministros número treze barra dois mil e dez, de 
nove de fevereiro). -------------------------------  
CINCO – É pois, convicção desta Câmara Municipal, que todos 
os atos de licenciamento praticados pelos referidos autarcas 
são inatacáveis por serem legais. ---------------------  
SEIS – Contudo, face à sentença acima referida, que será 
objeto de recurso e até que a mesma transite em julgado, 
proponho que esta Autarquia não licencie qualquer obra de 
construção ou utilização de obras construídas e suspenda as 
licenças cujas obras estão em curso, (nomeadamente licenças 
especiais para acabamentos, extensões excecionais de prazo e 
faseamentos), por forma a que se não agravem os problemas 
que a sentença prenuncia. Ainda que legais, tais atos 
poderiam ser interpretados como desrespeitosos ou até 
provocatórios, relativamente ao Tribunal que proferiu a sentença 
em apreço. -------------------------------------  
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SETE – A Câmara Municipal de Aljezur também não assumirá 
qualquer responsabilidade patrimonial por esta deliberação, 
porquanto a mesma se radica na necessidade de respeitar tal 
sentença, sem prejuízo dos interessados que considerem os 
seus direitos lesados pela mesma, poderem assacar 
responsabilidades aos senhores juízes que a proferiram, nos 
termos e ao abrigo do disposto na Lei número sessenta e 
sete barra dois mil e sete, de trinta e um de Dezembro. ---  
OITO – Todos os interessados que se considerem prejudicados 
com esta deliberação, sejam notificados por esta Câmara 
Municipal para que possam impugná-la no prazo legal, junto 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, o qual é de três 
meses, a contar da receção de tal notificação, caso o 
queiram fazer. 
NOVE – Que desta deliberação seja dado conhecimento público 
através de Edital e de publicação em órgão de comunicação 
social nacional e regional. ---------------------------  
Analisada e proposta à votação, a Câmara Municipal de Aljezur, 
deliberou, por unanimidade aprovar o documento.-------------
----------------------------- 
PONTO QUATRO – MARIA MANUELA MOREIRA FRADE – BAIRRO 
“25 DE ABRIL”, LOTE B TRÊS, FRAÇÃO B – CASA NÚMERO 
SEIS - ALJEZUR: - Em reunião de Câmara de cinco de 
junho de dois mil e doze, foi deliberado proceder à 
atualização do valor da renda mensal a pagar pela 
arrendatária, em trezentos e cinquenta e sete euros e oitenta 
e cinco cêntimos, com efeitos a um de agosto do corrente 
ano, face à não apresentação dos documentos comprovativos 
dos rendimentos auferidos pelo agregado familiar em dois mil 
e onze.------------------------------- 
No âmbito do direito de prenuncia vem a arrendatária, por 
carta, prestar esclarecimentos adicionais, não juntando no 
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entanto quaisquer documentos que provem os rendimentos do 
agregado familiar, nos termos do número cinco do artigo 
sexto, do Decreto-Lei número cento e sessenta e seis barra 
noventa e três, de sete de maio, a Câmara deliberou, por 
unanimidade manter o valor da renda em trezentos e 
cinquenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos.--------
-------- 
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, 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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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


