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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 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: -------------  
– MARIA HELENA VENTURA COSTA – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA 
MENSAL DA HABITAÇÃO SITA NA RUA MONSENHOR MANUEL 
FRANCISCO PARDAL, FRACÇÃO B – R/C – IGREJA NOVA – REGIME 
DE RENDA APOIADA ---------------------------------  
– PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – VALE DE ÁGUA – ALJEZUR ---  
– PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – ENDIABRADA – ALJEZUR -----  
– VOLKER WEHRMAKER – ROTURA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA DA SUA MORADIA, SITA EM URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA 
– ALJEZUR --------------------------------------  
– AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS URBANOS NA VILA DE ALJEZUR, 
PROPRIEDADE DE MARIA JOÃO DE MENDONÇA E COSTA PEREIRA 
NETO – ARTIGOS TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO E TREZENTOS 
E QUARENTA E CINCO – PROPOSTA ----------------------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 
REPARAÇÃO DA VIATURA MAN, MATRÍCULA CINQUENTA E QUATRO-
OITENTA E NOVE-JP --------------------------------  
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– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA PARA 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 
REPARAÇÃO DA VIATURA MAN, MATRÍCULA SESSENTA E SEIS-
SETENTA E SETE-XM -------------------------------  
 

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 Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na terceira Modificação às Atividades 
mais Relevantes – AMR e na terceira Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e treze, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E TREZE – PARECER 
GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÕES 
DE SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da Informação 
número um barra dois mil e treze – Parecer genérico para 
celebração de contratos de prestação de serviço, ao abrigo do 
ponto IV do referido parecer, aprovado em reunião de Câmara 
de vinte e quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que 
foram contempladas todas as adjudicações respeitantes ao mês 
de janeiro do corrente ano, cujos documentos ficam arquivados 
em pasta própria. ---------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e seis de 
fevereiro de dois mil e treze. ------------------------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número setenta e oito barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número trinta e cinco, Série I, de 
dezanove de fevereiro, do Ministério da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, que determina a 
ocorrência de factos relevantes para efeitos de revisão dos 
planos regionais de ordenamento florestal (PROF) em vigor 
em Portugal continental, bem como a suspensão parcial 
desses planos. -----------------------------------  
PORTARIA número setenta e nove barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número trinta e cinco, Série I, de 
dezanove de fevereiro, dos Ministérios da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território e da 
Solidariedade e da Segurança Social, que fixa, para vigorar 
em dois mil e treze, o preço da habitação por metro 
quadrado de área útil, bem como as condições de alienação 
e a fórmula de cálculo do preço de venda dos terrenos 
destinados a programas de habitação de custos controlados. --  
LEI número dezanove barra dois mil e treze, publicada no 
D.R. número trinta e sete, Série I, de vinte e um de 
fevereiro, da Assembleia da República, acerca da vigésima 
nona alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 
número quatrocentos barra oitenta e dois, de vinte e três de 
setembro, e primeira alteração à Lei número cento e doze 
barra noventa e nove, de dezasseis de setembro, que 
estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência 
doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. ----  
DECRETO-LEI número vinte e nove barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número trinta e sete, Série I, de vinte e 
um de fevereiro, da Presidência do Conselho de Ministros, 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130359
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130359
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130359
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130360
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130360
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.35&iddip=20130360
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.37&iddip=20130376
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.37&iddip=20130376
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.37&iddip=20130376
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19823097
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=19823097
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092540
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20092540
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.37&iddip=20130379
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.37&iddip=20130379
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.37&iddip=20130379
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que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei que aprova 
a Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional. ------------  
DECRETO-LEI número trinta e um barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número trinta e oito, Série I, de vinte e 
dois de fevereiro, do Ministério da Agricultura, do Mar, do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, que procede à 
primeira alteração ao Decreto-Lei que estabelece o regime 
jurídico a que está sujeita a gestão de resíduos das 
explorações de depósitos minerais e de massas minerais. ----  
PORTARIA número oitenta e cinco barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número quarenta e um, Série I, de vinte e 
sete de fevereiro, dos Ministérios das Finanças, da Economia 
e do Emprego e da Educação e Ciência, que publica a 
primeira alteração à Portaria que regula a constituição, 
funcionamento e gestão do portal único da Internet dedicado 
aos contratos públicos (Portal dos Contratos Públicos). -----  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia onze 
de março de dois mil e treze, 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: ---  
ÁGUAS DO ALGARVE, SA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA: – 
Foi apresentada a convocatória referente à reunião do 
Conselho de Administração da empresa, a ter lugar no dia 
quatro de março do corrente ano, nas instalações da AMAL e 

http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20111266
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.38&iddip=20130387
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.38&iddip=20130387
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.38&iddip=20130387
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20100195
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.41&iddip=20130405
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.41&iddip=20130405
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.41&iddip=20130405
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20081991
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enviando cópia da ata da reunião realizada no passado dia 
vinte e cinco de fevereiro. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia quatro de março 
do corrente ano.----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número doze, datado de um de março do corrente ano, 
informando da aprovação, em sessão realizada no passado dia 
vinte e oito de fevereiro, da proposta de abertura de trabalho 
por tempo indeterminado com sete Assistentes Operacionais. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número treze, datado de um de março do corrente ano, 
informando que, em sessão realizada no passado dia vinte e 
oito de fevereiro, foi autorizada a alienação das participações 
sociais do Município de Aljezur na Globalgarve. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número setenta, datado de vinte e cinco de fevereiro do 
corrente ano, enviando Relatório de Atividades e Conta de 
Gerência de dois mil e doze, bem como Parecer do Conselho 
Fiscal. -----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE – ACOMPANHAMENTO FÍSICO DA 
INTERVENÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento do relatório 
datado de fevereiro de dois mil e treze, remetido pela 
ParquExpo, relativo ao ponto de situação de Projetos e 
Candidaturas do Polis Litoral Sudoeste no Concelho de Aljezur.  
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CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS DA 
CARRAPATEIRA”: – Foi apresentado o ofício número seis, 
datado de vinte e um de fevereiro do corrente ano, dando 
conhecimento dos novos corpos gerentes eleitos para o biénio 
dois mil e treze – dois mil e catorze. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número vinte e nove barra dois mil e 
treze SA, datada de vinte e sete de fevereiro, acerca da 
Promoção do Emprego – Apoios e medidas em que os 
municípios são entidades elegíveis. ---------------------  
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROMOÇÃO DO EMPREGO – APOIOS E MEDIDAS EM QUE OS 
MUNICÍPIOS SÃO ENTIDADES ELEGÍVEIS -------------------  
No atual momento e perante o elevado nível de desemprego 
que se atingiu no país, e que apresenta uma expressão mais 
elevada na região algarvia, o município continuará a colaborar, 
pelos meios ao seu alcance, no esforço necessário para 
reduzir o impacto económico e social deste flagelo sobre a 
vida das famílias e da economia local. -----------------  
No conjunto das medidas e apoios para a promoção de 
maiores níveis de empregabilidade, formação profissional e 
inclusão social, o Município de Aljezur tem vindo a apresentar 
diversas candidaturas às medidas Contrato Emprego Inserção e 
Contrato Emprego Inserção+. -------------------------  
Considerando que o conjunto de medidas e apoios em que os 
municípios são entidades elegíveis foi alargado, passando a 
integrar designadamente as seguintes – “Medida CEI-
Património”; “Passaporte Emprego” e “Passaporte Emprego 
Economia Social; ---------------------------------  
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Considerando que as medidas enunciadas permitem abranger 
outros públicos, que não apenas os desempregados 
subsidiados e beneficiários de RSI, nomeadamente os jovens e 
os desempregados de longa duração; ------------------  
Considerando que para o ano de dois mil e treze foram já 
aprovadas quarenta candidaturas às medidas CEI e CEI+; ---  
Proponho que o Município de Aljezur desenvolva até quinze 
candidaturas às medidas “CEI – Património”;“Passaporte 
Emprego” e “Passaporte Emprego Economia Social.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de onze de março do corrente ano, solicitando a 
transferência de uma verba no montante de cinco mil e 
sessenta e quatro euros e nove cêntimos, destinada à 
aquisição de equipamento informático e software para a 
Biblioteca e Centro Internet. -------------------------  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de doze 
de março do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe 
a verba solicitada, no montante de cinco mil e sessenta e 
quatro euros e nove cêntimos. -----------------------  
PONTO CINCO – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número ORD-dois mil e nove-
quatrocentos e setenta e cinco, datado de vinte e quatro de 
março de dois mil e nove, acerca da concretização de um 
Núcleo de Desenvolvimento Turístico na Unidade Territorial da 
Costa Vicentina e/ou na Unidade Territorial da Serra, no 
Concelho de Aljezur. -------------------------------  
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No âmbito do despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
datado de vinte e seis de fevereiro do corrente ano e 
exarado no ofício supra identificado, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, remeter documentação corrigida por forma a 
colmatar os aspetos indicados na comunicação acima 
referenciada ao Observatório do PROT Algarve. -----------  
PONTO SEIS – MARIA JOÃO DE MENDONÇA E COSTA PEREIRA 
NETO – DEPÓSITO DE ÁGUA DO CASTELO – PARQUE DE 
ESTACIONAMENTO: – Foi apresentada a carta datada de um 
de fevereiro do corrente ano, em que Maria João de 
Mendonça e Costa Pereira Neto, em representação de sua 
mãe, Maria Teresa Veiga de Mendonça e Costa Pereira Neto, 
vem comunicar a aceitação dos valores propostos por esta 
autarquia para aquisição da parcela de terreno a que 
corresponde o artigo cento e dezasseis, da Secção AR e dos 
prédios urbanos a que correspondem os artigos trezentos e 
quarenta e quatro e trezentos e quarenta e cinco. ---------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO ARTIGO CENTO E 
DEZASSEIS, DA SECÇÃO AR – PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO 
CASTELO DE DEPÓSITO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA 
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE PARTE DA VILA ----------------  
UM – Desde meados de mil novecentos e setenta e seis que 
o município vem ocupando uma parcela de terreno com a 
área de trezentos e seis metros quadrados, do prédio inscrito 
na matriz sob o artigo cento e dezasseis, da secção AR, da 
freguesia de Aljezur, da qual, parte é utilizada para parque de 
estacionamento de viaturas automóveis e outra, onde foi 
construído um reservatório de água para abastecimento público 
de água a parte da vila. ---------------------------  
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DOIS – Esteve na base da ocupação da referida parcela, o 
interesse público manifesto, conforme provam o uso público 
dado, parque de estacionamento que serve os visitantes do 
castelo e a construção de reservatório de água que assegura 
o abastecimento público de parte da vila de Aljezur. -------  
TRÊS – Trata-se pois, de processo que deveria, no tempo 
devido, ter seguido o regime do das expropriações. --------  
QUATRO – É pois, consensual e pacífico, que o Município 
ocupa a referida parcela, há várias décadas, para os fins 
acima mencionado. --------------------------------  
CINCO – É igualmente pacifico que durante anos, o Município 
tem vindo a utilizar a parcela em causa, sem que os 
proprietários tenham sido ressarcidos pela referida ocupação. --  
SEIS – Igualmente pacifica é, o reconhecimento do interesse 
público da referida ocupação. ------------------------  
SETE – Ainda assim, não tendo objetivamente sido deliberado 
pela Câmara municipal requerer a Declaração de Utilidade 
Pública, mas sempre tendo estado subjacente nas suas 
decisões o referido interesse público, o primeiro momento 
seguinte à Declaração deve ser, o da aquisição por via do 
direito privado. -----------------------------------  
OITO – Não tendo sido possível no passado concluir o 
processo por recurso ao direito privado, impõe-se de vez, 
resolver o problema, aproveitando a boa disponibilidade 
manifesta ora pelos proprietários. ----------------------  
Assim sendo, ponderados todos os fatos acima expandidos, 
considerando a contraproposta apresentada pela proprietária, a 
fim de ser definitivamente sanada a situação de ocupação da 
referida parcela de terreno sem título aquisitivo, proponho que:  
a) – O Município celebre escritura de compra e venda para 
titular a aquisição da parcela de terreno com a área de 
trezentos e seis metros quadrados, conforme planta anexa, a 
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destacar do prédio inscrito na matriz sob o artigo cento e 
dezasseis, da secção AR, da freguesia de Aljezur, propriedade 
de Maria João de Mendonça e Costa Pereira Neto, na qual 
foi construído pelo Município um parque de estacionamento 
para veículos e um reservatório de água para abastecimento 
público de parte da vila de Aljezur, -------------------  
b) – Pela referida aquisição seja pago a importância de treze 
mil euros; --------------------------------------  
c) – Sendo que o uso dado à parcela, pelas infraestruturas 
nela construídas, é de uso público, que a mesma seja afeta 
ao domínio público municipal; ------------------------  
d) – A aquisição é feita na base do reconhecimento de 
Declaração de Utilidade Pública da parcela, para os fins a 
que se serve.” -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, logo que o processo 
esteja concluído, solicitar à Águas do Algarve, S.A a 
compensação financeira devida, uma vez que se trata de 
infraestruturas da responsabilidade dessa empresa. ---------  
PONTO SETE – PROJETO DE COOPERAÇÃO PRODER “UM 
OUTRO ALGARVE…”: – Foi apresentada documentação relativa 
ao projeto “Um outro Algarve…”, que se encontra a ser 
desenvolvido pelas três Associações de Desenvolvimento Local 
do Algarve, no âmbito do PRODER, da qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO OITO – HASTA PÚBLICA DE MÁQUINA FORA DE USO – 
RETROESCAVADORA JCB TRÊS CX – HOMOLOGAÇÃO DA ATA 
DE ARREMATAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento e 
deliberou, por unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, 
referente à alienação em hasta pública de uma máquina fora 
de uso (Retroescavadora JCB três CX), realizada no dia 
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vinte e oito do passado mês de fevereiro, a qual foi 
arrematada pelo Senhor Jorge Humberto Fernandes Duarte, na 
qualidade de sócio e em representação da sociedade 
“Reparequipa – Reparação de Máquinas Industriais, Lda, pela 
importância de dois mil seiscentos e cinquenta euros. -------  
 

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 
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, relativos ao 
mês de janeiro de dois mil e treze, em anexo;-----------  
Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de quatrocentos e quarenta e nove 
euros e seis cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Cultura  
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PONTO UM – MUSEU DO MAR E DA TERRA DA CARRAPATEIRA 
– ACORDO DE COLABORAÇÃO: – No âmbito do teor constante 
na informação número dois barra dois mil e treze – 
DDEP/SP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, estender 
o Acordo de Colaboração – Museu do Mar e da Terra da 
Carrapateira, aprovado em minuta, na reunião de Câmara de 
doze de maio de dois mil e nove, às atividades de 
Alojamento Local, Estabelecimentos Hoteleiros, Aldeamentos 
Turísticos, Empreendimentos Turísticos de Habitação, Parques 
de Campismo e de Caravanismo e Empresas de Animação 
Turística.- --------------------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA CALDAS GOTSCH – 
LOTE UM, SITO NO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS – 
ODECEIXE – ALVARÁ DE LOTEAMENTO NÚMERO TRÊS BARRA 
DOIS MIL E UM: – No âmbito do teor constante na 
Informação número cinquenta e oito, da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, datada de quatro de março do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de acionar a reversão do Lote um, sito no 
Loteamento Municipal– Odeceixe – Alvará de Loteamento 
número três barra dois mil e um, nos termos previstos no 
Regulamento Municipal sobre a matéria. -----------------  
Igualmente, foi deliberado, por unanimidade, devolver à 
compradora noventa e cinco porcento da importância paga pelo 
lote, ou seja, mil e setenta e oito euros e três cêntimos e, 
solicitar à Conservatória do Registo Predial a anulação do 
respetivo registo, por incumprimento das cláusulas da escritura.  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
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dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  

VIII – Obras Municipais  
PONTO UM – PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DO EDIFÍCIO DO 
MUSEU DO MAR E DA TERRA DA CARRAPATEIRA – HPE – 
HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – 
HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – 
REEMBOLSO DE VALOR RETIDO: – Face ao teor constante na 
informação número vinte e três barra dois mil e treze, do 
Diretor do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de 
Receção Definitiva e restituir à empresa HPE – Humberto 
Pimentel Esteves & Filhos, Lda, a quantia retida de mil e 
noventa e sete euros e cinquenta cêntimos, correspondente ao 
reforço de garantia prestada e referente à Empreitada de 
Pintura Exterior e Interior do Edifício do Museu do Mar e da 
Terra da Carrapateira. ------------------------------  
PONTO DOIS – REDE DE ESGOTOS DA ARRIFANA – ALJEZUR – 
AQUINO CONSTRUÇÕES, SA – RECEÇÃO DEFINITIVA – 
CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCÁRIAS: – Face ao teor 
constante na informação número dezoito barra dois mil e 
treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o 
Auto de Receção Definitiva e proceder ao cancelamento da 
caução prestada pela empresa Aquino Construções, SA, 
referente à Empreitada de Construção da Rede de Esgotos da 
Arrifana – Aljezur, através de quatro garantias bancárias, uma 
no valor de cinquenta mil trezentos e cinquenta e quatro 
euros e noventa e cinco cêntimos, emitida pelo BPI, outra, no 
valor de dois mil e trinta e oito euros e quarenta e três 
cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, outra, no 
valor de mil quinhentos e trinta e nove euros e trinta e seis 
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cêntimos, igualmente pela Caixa Geral de Depósitos e outra, 
em dinheiro, referente a reforço de garantia, no valor de três 
mil cento e cinco euros e quarenta e um cêntimos. -------  
PONTO TRÊS – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
DE ARRUAMENTOS EM VALE DA TELHA – PROSPECTIVA – 
PROJETOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, SA – CANCELAMENTO DE 
GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor constante na informação 
número vinte e quatro barra dois mil e treze, do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder ao cancelamento da 
caução prestada pela empresa Prospectiva – Projetos, 
Serviços, Estudos, SA, referente à Empreitada de Elaboração 
do Projeto de Pavimentação de Arruamentos em Vale da 
Telha – Aljezur, através de uma garantia bancária, no valor 
de seiscentos e quarenta e sete euros, emitida pelo 
Millennium BCP. ----------------------------------  
PONTO QUATRO – PINTURA DE COLUNAS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA NO CARRASCALINHO – ALJEZUR – HPE – 
HUMBERTO ESTEVES & FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DE 
AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA – REEMBOLSO DE VALOR 
RETIDO: – Face ao teor constante na informação número vinte 
e dois barra dois mil e treze, do Diretor do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva e 
restituir à empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves & 
Filhos, Lda, a quantia retida de duzentos e noventa e dois 
euros e cinquenta cêntimos, correspondente ao reforço de 
garantia prestada e referente à Empreitada de Pintura de 
Colunas de Iluminação Pública no Carrascalinho – Aljezur. ---  
PONTO CINCO – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 
REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE MARMELETE/E.N. 
DUZENTOS E SESSENTA E SETE – ALJEZUR/CONCELHO DE 
MONCHIQUE – PROSPECTIVA – PROJETOS, SERVIÇOS, 
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ESTUDOS, SA – CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – 
Face ao teor constante na informação número vinte e seis 
barra dois mil e treze, do Diretor do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
Prospectiva – Projetos, Serviços, Estudos, SA, referente à 
Empreitada de Elaboração do Projeto de Repavimentação da 
Estrada de Marmelete/E.N. duzentos e sessenta e sete – 
Aljezur/concelho de Monchique, através de uma garantia 
bancária, no valor de dois mil duzentos e sete euros e 
cinquenta e oito cêntimos, emitida pela Caixa Geral de 
Depósitos. --------------------------------------  
PONTO SEIS – ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PONTAL DA 
CARRAPATEIRA/PRAIA DO AMADO/PRAIA DA BORDEIRA – 
PROSPECTIVA – PROJETOS, SERVIÇOS, ESTUDOS, SA - 
CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor 
constante na informação número vinte e cinco barra dois mil e 
treze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao 
cancelamento da caução prestada pela empresa Prospectiva – 
Projetos, Serviços, Estudos, SA, referente à Empreitada de 
Elaboração do Projeto do Pontal da Carrapateira/Praia do 
Amado/Praia da Bordeira, através de uma garantia bancária, 
no valor de dois mil cento e vinte e dois euros, emitida pelo 
Banco Espírito Santo. ------------------------------  
 

IX – Obras Particulares  
 

PONTO UM – NATIZALDA DE JESUS PIRES DA SILVA – PEDIDO 
DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – CABEÇO DE ÁGUIA – ROGIL: 
– No seguimento da deliberação de vinte e dois de janeiro do 
corrente ano, foi apresentada a exposição de Natizalda de 
Jesus Pires da Silva, relativa ao pedido de certidão onde 
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conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de 
uma parcela de terreno com a área de novecentos e treze 
metros quadrados, de um prédio com a área total de vinte e 
quatro mil setecentos e setenta metros quadrados, situado em 
Cabeço de Águia – Rogil, inscrito na matriz predial rustica 
sob o número quarenta e um, da Seção E dois, da freguesia 
de Rogil e Município de Aljezur. ----------------------  
Face ao teor constante na informação número oitenta e oito 
barra dois mil e treze – FR, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo e, na qual se conclui que a pretensão 
não garante o cumprimento do ponto cinco b), 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, sendo que, por o 
pedido incidir em solos de Reserva Agrícola Nacional, a 
unidade mínima de cultura é a prevista no artigo vinte e sete 
do Decreto-Lei número setenta e três barra dois mil e nove, 
pelo que, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de indeferir a pretensão da requerente. -----------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – PISCINAS COSTIN – UNIPESSOAL, LDA. – 
PROJETO DE ARQUITETURA – ZONA INDUSTRIAL DA 
FEITEIRINHA – LOTE VINTE – ALJEZUR – PEDIDO DE 
PAGAMENTO DE TAXA EM PRESTAÇÕES: – No seguimento de 
deliberação de oito de janeiro do corrente ano, foi apresentado 
o requerimento em que a empresa Piscinas Costin Unipessoal, 
Lda, vem solicitar autorização para iniciar o pagamento da 
primeira prestação, no valor de cento e cinquenta e nove 
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euros e vinte e três cêntimos, a partir do mês de abril, 
dadas as dificuldades financeiras que a empresa está a 
atravessar. --------------------------------------  
Face à comunicação da requerente e, excecionalmente, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão 
solicitada. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – ANABELA MARIA RODRIGUES ÁGUAS E ANTÓNIO 
JOSÉ DA SILVA MARREIROS SIMÕES – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – RECONSTRUÇÕES – 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL NA 
MODALIDADE DE CASA DE CAMPO, EM AZIA – ROGIL: – Foi 
apresentado o requerimento em que Anabela Maria Rodrigues 
Águas e António José da Silva Marreiros Simões, na 
qualidade de promitentes proprietários de um prédio misto sito 
em Azia, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta e 
oito, da Secção AC e a parte urbana sob o artigo novecentos 
e trinta e dois, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur 
e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 
o número quinhentos e vinte, vêm 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 a nova redação dada com a nova redação 
dada 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 alterações e reconstrução de 
um empreendimento de Turismo em Espaço Rural, na 
modalidade de Casas de Campo, no local acima identificado. -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos 
requerentes, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número cinquenta e dois barra dois mil e treze – 
FA, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. ------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
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PONTO UM – MARIA HELENA VENTURA COSTA – 
ACTUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL DA HABITAÇÃO SITA NA 
RUA MONSENHOR MANUEL FRANCISCO PARDAL, FRACÇÃO B 
– R/C – IGREJA NOVA – REGIME DE RENDA APOIADA: – 
Face ao teor constante na Informação número sessenta e três, 
datada de onze de março do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, proceder à atualização de renda mensal 
(Regime de renda apoiada) da moradia arrendada à Senhora 
Maria Helena Ventura Costa, sita na Rua Monsenhor Manuel 
Francisco Pardal, Fração B – R/C direito, em Aljezur e 
manter o valor da mesma em vinte e cinco euros, para o 
ano dois mil e treze, com efeitos a um de abril do corrente 
ano. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – VALE DE 
ÁGUA – ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e 
sessenta e seis, datado de um de fevereiro do corrente ano, 
do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
enviando para análise e emissão de parecer o Plano de 
Gestão Florestal referente à exploração sita em Vale de Água 
– Aljezur. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 
desfavorável à pretensão solicitada, no âmbito do teor 
constante na Informação Interna do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, datada de oito de fevereiro do corrente 
ano e, da mesma, dar conhecimento ao Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas. ---------------  
PONTO TRÊS – PLANO DE GESTÃO FLORESTAL – ENDIABRADA 
– ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e vinte 
e quatro, datado de vinte e cinco de janeiro do corrente ano, 
do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 
enviando para análise e emissão de parecer o Plano de 
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Gestão Florestal referente à exploração sita em Endiabrada – 
Aljezur. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
à pretensão solicitada, no âmbito do teor constante na 
Informação Interna do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, datada de oito de fevereiro do corrente ano e, da 
mesma, dar conhecimento ao Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas. ---------------------------  
PONTO QUATRO – VOLKER WEHRMAKER: – Foi apresentada a 
exposição em que Volker Wehrmaker vem solicitar lhe seja 
cobrado o recibo de água referente ao mês de janeiro do 
corrente ano, 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 
Municipio de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no 
sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 
Urbanização do Vale da Telha, Setor J – Lote cinquenta e 
nove – Aljezur. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de vinte e cinco 
de fevereiro do corrente ano e exarado na Informação número 
cinquenta barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de vinte e dois do passado mês de 
fevereiro, o qual determinou a emissão de nota de crédito, de 
acordo com os valores previstos no número cinco, dos artigos 
sessenta e quatro e sessenta e seis, da Tabela de Taxas. --  
PONTO CINCO – AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS URBANOS NA 
VILA DE ALJEZUR, PROPRIEDADE DE MARIA JOÃO DE 
MENDONÇA E COSTA PEREIRA NETO – ARTIGOS TREZENTOS 
E QUARENTA E QUATRO E TREZENTOS E QUARENTA E 
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CINCO – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS URBANOS NA VILA DE ALJEZUR, 
PROPRIEDADE DE MARIA JOÃO DE MENDONÇA E COSTA PEREIRA 
NETO – ARTIGOS TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO E TREZENTOS 
E QUARENTA E CINCO -------------------------------  
UM – Considerando que é do conhecimento desta câmara, 
que há vários anos atrás, por necessidade de melhoramento 
na rua que liga ao castelo, junto à Igreja da Misericórdia, se 
interveio em parte dos dois prédios inscritos na matriz sob os 
artigos trezentos e quarenta e quatro e trezentos e quarenta e 
cinco, ambos pertencentes Maria João de Mendonça e Costa 
Pereira Neto. ------------------------------------  
DOIS – Que no âmbito da renovação/recuperação urbana que 
o Município pretende continuar a desenvolver na vila ”velha” 
de Aljezur, importa adquirir para o devido efeito os referidos 
prédios. ----------------------------------------  
TRÊS – Que em sede de avaliação tributária, os referidos 
prédios foram avaliados em dois mil quatrocentos e setenta 
euros e dois mil trezentos e vinte euros, respetivamente. ----  
QUATRO – Que a proprietária manifestou verbalmente, a 
disponibilidade de alienar os referidos prédios pelo valor de mil 
oitocentos e setenta e cinco euros, cada. ---------------  
PROPONHO QUE: ----------------------------------  
a) – O Município adquira os dois prédios urbanos sitos vila 
de Aljezur, propriedade de Maria João de Mendonça e Costa 
Pereira Neto, inscritos na matriz sob os artigos trezentos e 
quarenta e quatro e trezentos e quarenta e cinco, com as 
áreas de dezassete metros quadrado e dezasseis metros 
quadrados, respetivamente, pelo valor de mil oitocentos e 
setenta e cinco euros, cada; -------------------------  
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b) – Que o objeto da aquisição seja a afetar ao domínio 
público municipal, parte a alargamento da rua e restante a 
jardim.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DA VIATURA MAN, MATRÍCULA 
CINQUENTA E QUATRO-OITENTA E NOVE-JP: – No âmbito do 
teor constante na Informação da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos – Contratação Pública, datada de cinco de 
março do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação de 
prestação de serviços – Reparação da viatura MAN, matrícula 
cinquenta e quatro – oitenta e nove – JP. --------------  
PONTO SETE – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DA VIATURA MAN, MATRÍCULA 
SESSENTA E SEIS-SETENTA E SETE-XM: – No âmbito do 
teor constante na Informação da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos – Contratação Pública, datada de cinco de 
março do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
emitir parecer prévio vinculativo favorável à contratação de 
prestação de serviços – Reparação da viatura MAN, matrícula 
sessenta e seis-setenta e sete-XM. -------------------  
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 onze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e 
subscrevo. ---------------------------------------  
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