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Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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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: -------------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE --------------------  
– HÉLDER EMANUEL ROSADO TOMÉ – EMPREENDIMENTO TURÍSTICO 
– FALÉSIA DA ARRIFANA” – PRAIA DA ARRIFANA – ALJEZUR – 
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL ---------  
– AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS 
MIL E TREZE – SARA FILIPA DA LUZ CÂNDIDO MARTINS – 
CANDIDATURA AO APOIO SÓCIO-EDUCATIVO -----------------  
– PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS, IEFP – PROPOSTA ------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do Despacho do Senhor 
Presidente exarado na quinta Modificação ao Orçamento para o 
ano dois mil e treze, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e seis de março 
de dois mil e treze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número quarenta 
e um barra dois mil e treze, publicada no D.R. número 
sessenta e cinco, Série I, de três de abril, da Assembleia da 
República, sobre a promoção da igualdade laboral entre 
homens e mulheres. -------------------------------  
PORTARIA número cento e vinte barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número sessenta, Série I, de vinte e seis 
de março, do Ministério da Economia e do Emprego, que 
procede à terceira alteração à Portaria número noventa e dois 
barra dois mil e onze, de vinte e oito de fevereiro, que 
regula o Programa de Estágios Profissionais. -------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número quarenta 
e seis barra dois mil e treze, publicada no D.R. número 
sessenta e seis, Série I, de quatro de abril, da Assembleia 
da República, pela não discriminação laboral de mulheres. ---  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número quarenta 
e oito barra dois mil e treze, publicada no D.R. número 
sessenta e seis, Série I, de quatro de abril, da Assembleia 
da República, sobre a defesa e valorização efetiva dos direitos 
das mulheres no mundo do trabalho. -------------------  
DECRETO-LEI número quarenta e oito barra dois mil e treze, 
publicado no D.R. número sessenta e sete, Série I, de cinco 
de abril, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, que altera o regime aplicável à 
direção e coordenação geral das intervenções no âmbito do 
«Programa Polis - Programa de Requalificação Urbana e 
Valorização Ambiental de Cidades» e do conjunto de 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.65&iddip=20130646
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.65&iddip=20130646
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.65&iddip=20130646
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.60&iddip=20130577
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.60&iddip=20130577
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.60&iddip=20130577
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20110377
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20110377
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.66&iddip=20130658
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.66&iddip=20130658
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.66&iddip=20130658
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.66&iddip=20130660
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.66&iddip=20130660
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.66&iddip=20130660
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.67&iddip=20130670
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.67&iddip=20130670
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.67&iddip=20130670
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operações «Polis Litoral - Operações Integradas de 
Requalificação e Valorização da Orla Costeira». -----------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia oito 
de abril 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: ---  
PROJETO VIA ALGARVIANA II – ECOTURISMO NO INTERIOR 
DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício datado de quinze de 
março do corrente ano, enviando Relatório resumo de 
execução de dois mil e doze, referente ao projeto Via 
Algarviana II – Ecoturismo no Interior do Algarve. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício datado de dezanove de março do 
corrente ano, informando que foi emitido parecer favorável 
sobre o processo PATA – Prospeção: Dossier de Ambiente de 
Cinco Obras de Arte no Distrito de Faro. ---------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número sessenta e dois, 
datado de vinte de março do corrente ano, enviando Plano de 
Atividades e Orçamento para dois mil e treze, assim como 
Relatório e Contas referentes ao exercício do ano de dois mil 
e doze. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o Relatório de Gestão e Prestação de Contas 
referente ao ano de dois mil e doze. ------------------  



REUNIÃO DE 09.04.13 

Pág.  4 

Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada cópia da ata da reunião do conselho Executivo, 
realizada no dia um do corrente mês de abril assim, como 
informações referentes às Principais Atividades Desenvolvidas 
no ano de dois mil e doze e um breve resumo acerca da 
Proposta de Lei número cento e quatro/XII, aprovada pela 
Assembleia da República, no dia quinze de março de dois mil 
e treze – Novo Estatuto das Entidades Intermunicipais. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA: – 
Foi apresentada a convocatória referente à reunião do 
Conselho de Administração da empresa, que teve lugar no dia 
um de abril do corrente ano, nas instalações da AMAL e 
enviando cópia da proposta da ata da reunião realizada no 
dia vinte e cinco de fevereiro do ano em curso. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o ofício datado 
de vinte e cinco de fevereiro do corrente ano, enviando 
convocatória referente à reunião da Assembleia Geral Ordinária 
de Acionistas da empresa, a ter lugar no dia vinte e sete de 
março, assim como cópia das informações nela prestadas. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – GABINETE COORDENADOR 
DO PROGRAMA POLIS – REPROGRAMAÇÃO PARA A 
INTERVENÇÃO POLIS LITORAL SUDOESTE: – Foi apresentado 
o e-mail datado de dezanove de março do corrente ano, 
enviando informação relativa ao Polis Litoral Sudoeste – 
Proposta de Reprogramação. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
reprogramação para a intervenção do Polis Litoral Sudoeste e, 
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remeter o presente assunto à Assembleia Municipal para 
aprovação. --------------------------------------   
PONTO CINCO – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 
NACIONAIS, SA – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL: – No 
âmbito do teor constante na informação número um barra dois 
mil e treze – DDEP/CD, datada de dois de abril, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à arrendatária que, de 
acordo com a portaria número trezentos e sessenta e oito 
barra dois mil e doze, de seis de novembro, e o artigo vinte 
e cinco, da Lei número seis barra dois mil e treze, de vinte 
e sete de fevereiro, alterada pela Lei número trinta e um 
barra dois mil e doze, de catorze de agosto, a partir de um 
de maio do corrente ano, o valor da renda mensal será de 
setecentos e dezassete euros e trinta e dois cêntimos. -----  
PONTO SEIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS – TÉCNICOS DE DESPORTO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – IDALÉCIA GLÓRIA FERREIRA – PEDIDO DE 
RENOVAÇÃO DO CARTÃO SOCIAL: – Foi apresentada a 
candidatura de renovação do Cartão Social do Município de 
Aljezur, referente à munícipe Idalécia Glória Ferreira, residente 
em Sítio da Esteveirinha – Brejo da Moita, Rogil. ---------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número dois do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento parecer 
favorável, para atribuição do Cartão Social, a Câmara 
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deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur à munícipe Idalécia Glória Ferreira. -----  
PONTO DOIS – CANDIDATURA “FORMAÇÃO PARA A INCLUSÃO”, 
PROMOVIDA PELA VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE – DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE: – No âmbito do teor constante na informação 
número dez barra dois mil e treze – DDEP/MV, datada de 
vinte e um de março, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, que, tendo em consideração a importância da 
tipologia a candidatar, o público-alvo e a natureza e 
experiencia da entidade promotora enquanto Associação de 
desenvolvimento local, considera-se pertinente a subscrição da 
Declaração de Interesse, solicitada pela Vicentina – Associação 
para o Desenvolvimento do Sudoeste, no âmbito da 
candidatura em apreço. -----------------------------  
PONTO TRÊS – PROJETO “ESPECIALMENTE” – PROPOSTA: – 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROJETO “ESPECIALMENTE” ---------------------------  
O Município de Aljezur é entidade parceira na IPSS Casa da 
Criança do Rogil, no desenvolvimento do Projeto 
“EspecialMente”, estratégia de intervenção terapêutica, em 
proximidade, junto dos indivíduos com necessidades físicas, 
mentais, cognitivas ou múltiplas perturbações no seu 
desenvolvimento biopsicossocial, com vista à melhoria da sua 
qualidade de vida, assim como a sensibilização, promoção e 
educação para a saúde das famílias, o qual foi aprovado e é 
co-financiado pelo Alto Comissariado para a Saúde. --------  
À medida que o projeto de desenvolve no terreno, a perceção 
das necessidades terapêuticas do público-alvo tem vindo a ser 
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acompanhada e, dentro da possibilidade de aceder aos 
recursos, quer materiais, quer humanos, houve um alargamento 
da oferta terapêutica. ------------------------------  
Detetada que foi a necessidade de desenvolver no projeto o 
serviço complementar de Terapia da Fala, proponho que o 
Município de Aljezur apoie o desenvolvimento desta resposta, a 
qual fica disponível para o “EspecialMente”, bem como para 
as respostas sociais da autarquia, da Educação e da CPCJ, 
comparticipando o custo de um técnico de terapia da fala, 
pelo período de seis meses, no valor total de mil duzentos e 
quarenta euros, o qual será transferido para a Casa da 
Criança do Rogil.” --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta transferindo de  imediato para a Casa da Criança do 
Rogil o valor total de mil duzentos e quarenta euros, para 
apoiar o serviço complementar de Terapia da Fala. --------  
PONTO QUATRO – INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL – 
CENTRO DISTRITAL DE FARO – RSI – ATIVIDADE 
SOCIALMENTE ÚTIL: – Foi apresentado o fax datado de vinte 
e cinco de março do corrente ano, enviando informação 
acerca da ASU – Atividade Socialmente Útil, por parte dos 
beneficiários do RSI. -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA 
INFÂNCIA – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima 
Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA ---------  
Decorre anualmente, durante o mês de abril, o Mês da 
Prevenção do Mau Trato infantil (MPMT), promovido pela 
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Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em 
Risco. -----------------------------------------  
Tendo o Município de Aljezur celebrado acordo com o 
Ministério da Justiça e Ministério da Solidariedade e Segurança 
Social para a instalação e funcionamento da CPCJ de Aljezur, 
entidade na qual se faz representar, proponho: -----------  
– Que o Município de Aljezur se associe à comemoração do 
MPMT através de algumas ações, nomeadamente: ---------  
➝ Impressão e distribuição de flyers alusivos; ------------  
➝ Fixação no e-mail institucional de banner produzido pela 
CNPCJR, imagem da campanha; ----------------------  
➝ Reprodução em CD de dois Jogos Interativos de Memória 
sobre os Direitos da Criança, para distribuição pelas escolas 
do concelho; ------------------------------------  
➝ Aquisição de cinco rolos de fita azul para produção e 
distribuição pelas crianças das escolas do concelho, do Laço 
Azul, símbolo da campanha.” ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – JOAQUIM JOSÉ MATOS DOS SANTOS ABRANCHES: 
– Foi apresentado o requerimento em que Joaquim José 
Matos dos Santos Abranches, Consumidor número sete mil 
seiscentos e dez – Área cento e três, vem solicitar a 
anulação do pedido de baixa de fornecimento de água para a 
moradia sita na Rua “25 de abril”, número cento e vinte e 
seis, primeiro andar – direito, em Aljezur, assim como a 
restituição do valor pago através da guia número novecentos e 
quarenta e um. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a importância 
de trinta e dois euros e sessenta e oito cêntimos, pago 
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através da guia número novecentos e quarenta e um, em 
treze de março do corrente ano. ----------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 

 

PONTO UM – JOSÉ QUADROS FERREIRA GOMES – BAIRRO 
CAR, FOGO NÚMERO CATORZE – ALJEZUR: – No âmbito do 
teor constante na informação número nove barra dois mil e 
treze – DDEP – PO, datada de vinte de março, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de tomar 
posse do imóvel número catorze, sito no Bairro CAR, até 
agora arrendado a José Quadros Ferreira Gomes, pela 
comprovada ausência de utilização para residência própria e 
permanente – requisito nuclear em que se baseou o 
arrendamento em causa. ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VI – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – ENGRÁCIA VIANA SILVA NOVAIS – 
TRANSFERÊNCIA DE ESPAÇO DESTINADO A PAPELARIA NO 
MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
requerimento em que ENGRÁCIA VIANA SILVA NOVAIS, na 
qualidade de concessionária de um espaço comercial sito no 
Mercado Municipal de Odeceixe, destinado a papelaria, vem 
solicitar a transferência do arrendamento do referido espaço 
para a sua filha, Sílvia Maria Viana Novais, uma vez que por 
motivos de saúde não pode continuar à frente do negócio. --  
Face ao teor constante na informação número quarenta e um 
barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
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Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão da requerente. ---------------------  
 

IX – Obras Municipais  
 

PONTO UM – REPARAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO 
DE SUPERFÍCIES INTERIORES DO RESERVATÓRIO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA IGREJA NOVA – ALJEZUR – 
PROIBER – SOLUÇÕES E PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO, 
LDA. – RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: 
– Face ao teor constante na informação número quarenta e 
nove 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 Proiber – Soluções e Produtos para a 
Construção, Lda, a quantia retida de setecentos e quarenta e 
cinco euros e quarenta e dois cêntimos, correspondente ao 
reforço de garantia prestada e referente à Empreitada de 
reparação, impermeabilização e proteção de superfícies 
interiores do Reservatório de Abastecimento de Água da Igreja 
Nova – Aljezur. ----------------------------------  
PONTO DOIS – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO CENTRO DE SAÚDE 
– ALJEZUR – CANANA & FILHOS – EMPREITEIROS, LDA – 
RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: – Face 
ao teor constante na informação número quarenta e oito 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 consequente 
libertação de uma verba de duzentos e trinta e seis euros e 
vinte cêntimos, correspondente ao remanescente de dez 
porcento da caução prestada pela empresa Canana & Filhos – 
Empreiteiros, Lda, referente à Empreitada de Pavimentação da 
Rua do Centro de Saúde – Aljezur, através de uma garantia 
bancária no valor total de mil cento e oitenta e um euros, 
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emitida pelo Banco Popular e, outra, em dinheiro, referente a 
reforço de garantia, no mesmo valor. ------------------  
 

IX – Obras Particulares  
 

PONTO UM – ANTÓNIO MANUEL LEÃO MORA RAMOS – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE TURISMO 
NO ESPAÇO RURAL, EM VALE DA FONTE – ALFAMBRAS – 
BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que António 
Manuel Leão Mora Ramos, na qualidade de interessado de 
um prédio rústico sito em Vale da Fonte - Alfambras, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo duzentos e sessenta e 
nova, da Secção C, da freguesia de Bordeira e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil setecentos e sessenta e seis, vem 
solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar a 
efeito a construção de um empreendimento de Turismo em 
Espaço Rural, na modalidade de Agroturismo, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e vinte e 
sete barra dois mil e treze – FR, do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. -  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao 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 – KLAUS ARTUR HERMANN SCHNEIDER – PEDIDO 
DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO 
SITO EM AMEIXEIRA – ALJEZUR: –  
Foi apresentado o requerimento em que Alexander Rathenau, 
na qualidade de mandatário de Klaus Artur Hermann 
Schneider, proprietário de um prédio misto, sito em Ameixeira, 
da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
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rústica sob o artigo oitenta e seis, da Secção AH e a parte 
urbana sob o artigo nove mil quinhentos e quatro, vem 
solicitar lhe seja emitida certidão do parecer quanto à 
constituição de compropriedade no prédio supra descrito, uma 
vez que pretende efetuar escritura de doação a sua esposa, 
Jutta Elisabeth Schneider, ficando cada um com metade 
indivisa. ----------------------------------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, Dr. José Mendes de Morais, emitido em vinte e 
seis de março do corrente ano, o qual conclui que o referido 
pedido, não põe em causa os interesses públicos, que o 
artigo cinquenta e quatro, do número dois, do Decreto-Lei 
número sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e 
três de Agosto, visa salvaguardar, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável ao pedido de certidão de 
compropriedade solicitado. ---------------------------  
PONTO TRÊS – JOÃO PAULO DOS SANTOS LOURENÇO – 
MORGADO DA ARANHA – BORDEIRA – PEDIDO DE CERTIDÃO 
– CAMINHO: – Foi apresentado o requerimento em que João 
Paulo dos Santos Lourenço, na qualidade de proprietário, vem 
solicitar lhe seja emitida certidão retificada em como o prédio 
rústico, sito em Morgado da Aranha, é atravessado por um 
caminho público. ----------------------------------  
Face ao teor constante na informação número seis barra dois 
mil e treze – JD, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo e ao parecer do Jurista desta Câmara Municipal, 
Dr. José Mendes de Morais, emitido em vinte e dois de 
março do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
sustentar a convicção de que a dominialidade do caminho é 
pública, porquanto nos últimos anos o mesmo tem estado no 
uso direto e imediato do público, sendo assim utilizado 
livremente por todas as pessoas. ----------------------  
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Mais sustenta a sua convicção por o mesmo ter sido 
beneficiado por trabalhos de conservação pelo Município.-----  
Contudo, mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao 
requerente que são competentes para dirimir situações 
inerentes a esta, os Tribunais comuns. -----------------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. ----------------  
PONTO QUATRO – FILIPE MANUEL CARDEIRA SOARES – PEDIDO 
DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE 
TERRENO, SITA EM VALES – ALJEZUR: – Foi novamente 
apresentado o requerimento em que Paula Reis Amarelinho, na 
qualidade de Solicitadora de Filipe Manuel Cardeira Soares, 
residente na Avenida Colombano Bordalo Pinheiro, número 
sessenta e quatro, primeiro esquerdo, Frente, em Lisboa, vem 
requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer 
desta Autarquia sobre o destaque de uma parcela de terreno 
com a área de quatrocentos e cinquenta e três metros 
quadrados, de um prédio urbano com a área total de 
quinhentos e quarenta e três  metros quadrados, onde se 
inclui  uma construção com quarenta e três metros quadrados, 
sito em Vales, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo três mil cento e sessenta 
e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 
o número mil seiscentos e dezanove.-------------------
----------------------------------- 
Face ao teor constante na informação número cento e 
quarente e nove barra dois mil e treze – FR, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e, na qual se 
conclui que a pretensão está conforme o ponto quatro, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e 
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cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na 
atual redação, sendo a operação a executar a seguinte:-----
-----  
a) Área a destacar – quatrocentos e cinquenta e três metros 
quadrados;--------  
b) Área remanescente – noventa metros quadrados (incluindo 
quarenta e três metros quadrados de área coberta e quarenta 
e sete metros quadrados, de área descoberta), a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o 
parecer favorável ao respetivo destaque.-----------------
-----------------  

ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – No uso 
da competência conferida pelo artigo vinte e um, do 
Regulamento de Toponímia do Concelho de Aljezur, a Junta 
de Freguesia de Odeceixe propôs à Câmara Municipal que 
seja atribuído a duas ruas sitas em Malhadais I, o nome de 
Isaura de Oliveira Reis e de Leonel Guerreiro Oliveira, 
conforme assinalado em planta anexa. ------------------  
Considerando a proposta apresentada, a qual reúne os 
requisitos previsto no respetivo Regulamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir às referidas ruas os nomes 
conforme proposto. --------------------------------  
Nos termos do artigo sete, do Regulamento de Toponímia do 
Concelho de Aljezur, a Biografia que sustenta a referida 
atribuição, fica anexa à presente ata. ------------------  
PONTO DOIS – HÉLDER EMANUEL ROSADO TOMÉ – 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO – FALÉSIA DA ARRIFANA” – 
PRAIA DA ARRIFANA – ALJEZUR – PEDIDO DE 
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RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL: – Foi 
apresentado o requerimento de Hélder Emanuel Rosado Tomé, 
na qualidade de proprietário de um Empreendimento Turístico – 
TER, denominado “Falésia da Arrifana” e sito em Praia da 
Arrifana, freguesia e Município de Aljezur, solicitando lhe seja 
comunicado o reconhecimento deste projeto de interesse 
municipal, no âmbito da candidatura apresentada ao PROMAR.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, dar conta do 
reconhecimento de interesse municipal de que se reveste o 
projeto de Turismo em Espaço Rural – “Falésia da Arrifana”, 
sito em Praia da Arrifana, freguesia e Município de Aljezur, 
que se integra na estratégia de desenvolvimento do Turismo 
Sustentável no Municipio de Aljezur. -------------------  
PONTO TRÊS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS 
MIL E DOZE – DOIS MIL E TREZE – SARA FILIPA DA LUZ 
CÂNDIDO MARTINS – CANDIDATURA AO APOIO SÓCIO-
EDUCATIVO: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e 
trinta e oito, datado de quinze de março do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, da 
aluna Sara Filipa da Luz Cândido Martins. ---------------  
Face ao teor da Informação número trinta e um barra dois mil 
e treze – DDEP/SE/RF, datada de vinte e seis de março, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à aluna Sara 
Filipa da Luz Cândido Martins, o escalão B. -------------  
PONTO QUATRO – PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS, IEFP – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROGRAMA ESTÁGIOS PROFISSIONAIS, IEFP ----------------  
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Na sua reunião de doze de março de dois mil e três, o 
Executivo aprovou desenvolver até quinze candidaturas às 
seguintes medidas de emprego: “CEI Património”, “Passaporte 
Emprego” e “Passaporte Emprego Social”, medidas às quais 
os municípios são também entidades elegíveis. ------------  
Veio posteriormente a Portaria número cento e vinte barra dois 
mil e treze, de vinte e seis de março, no seu artigo quarto, 
determinar que as autarquias locais também são entidades 
promotoras do Programa Estágios Profissionais do IEFP. -----  
Assim, proponho que o Município de Aljezur desenvolva até 
dez candidaturas ao Programa Estágios Profissionais, 
regulamentado pela Portaria número noventa e dois barra dois 
mil e onze, de vinte e oito de fevereiro, alterada pelas 
Portarias número trezentos e nove barra dois mil e doze, de 
nove de outubro, número três-B barra dois mil e treze, de 
quatro de janeiro e número cento e vinte barra dois mil e 
treze, de vinte e seis de março.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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 treze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva 
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Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

     
O Presidente, 

 

__________________________________ 
 

O Secretário, 

 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


