
  

Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 01/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  06 de janeiro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.10 horas  
Aprovada em:  13 de janeiro de 2015 
 

   
 

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 
Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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. 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO 
DE DOIS MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, por não ter 
estado presente, aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e três de 
dezembro de dois mil e catorze. ------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 
qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  
– Não foram apresentadas quaisquer informações neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

PONTO UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o 
Resumo Diário da Tesouraria do dia cinco de janeiro de dois mil e quinze, 
do qual a Câmara tomou conhecimento. ------------------------  
PONTO UM PONTO DOIS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE FUNDOS DE MANEIO --------  
No âmbito da competência da Câmara Municipal conferida pela alínea k), 
do número um, do artigo trinta e três, do Anexo I, aprovado pela Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e três, de doze de setembro e, 
atendendo à alteração da estrutura organizacional do Município e de forma 
a conformar o Regulamento de Fundos de Maneio a essa nova realidade, 
proponho a aprovação da primeira alteração ao referido Regulamento de 
Fundos de Maneio, conforme documento anexo.” ------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi igualmente apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: ---------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS MANEIO – ANO DE DOIS MIL E QUINZE ------------  
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Nos termos do artigo segundo, do Regulamento dos Fundos de Maneio da 
Câmara Municipal de Aljezur, os Fundos de Maneio são constituídos, 
anualmente, por deliberação do Órgão Executivo. -----------------  
Assim, no âmbito da alteração ao Regulamento ora aprovado, propõe-se 
que sejam constituídos quatro Fundos de Maneio nas importâncias que 
para cada um se indica: -----------------------------------  
Um – Órgão Executivo, a cargo do Vice-Presidente da Câmara, José 
Manuel Lucas Gonçalves – mil euros. --------------------------  
Dois – Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a cargo do Diretor de 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, João Manuel Beles Carreiro 
– mil duzentos e cinquenta euros. -----------------------------  
Três – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a cargo do Chefe de 
Divisão, José da Silva Gregório – trezentos euros. -----------------  
Quatro – Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a cargo 
do Chefe de Divisão, Paulo Fragoso de Oliveira – setecentos e cinquenta 
euros.” -----------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 
qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  
PORTARIA número duzentos e cinquenta e quatro barra dois mil e catorze, 
publicada no Diário da República número duzentos e trinta e sete, Série I, 
de nove de dezembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
regulamenta o Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.  
PORTARIA número duzentos e cinquenta e seis barra dois mil e catorze, 
publicada no Diário da República número duzentos e trinta e oito, Série I, 
de dez de dezembro, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério 
das Finanças, que fixa o montante mensal da bolsa de estágio concedida, 
no âmbito do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local.  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número cinquenta e dois barra dois mil e 
catorze, publicada no Diário da República número duzentos e quarenta e 
um, Série I, de quinze de dezembro, da Presidência do Conselho de 
Ministros – Secretária-geral, que retifica o Decreto Regulamentar número 
seis barra dois mil e catorze, da Presidência do Conselho de Ministros, 
que procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar número dois 
barra dois mil e doze, que aprova a orgânica da Direção-Geral das 
Autarquias Locais, aditando atribuições resultantes de novas 

https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58815299/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58815299/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544471/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544471/details/normal?l=1
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responsabilidades cometidas a este serviço, publicado no Diário da 
República número duzentos e dezassete. -----------------------  
PORTARIA número duzentos e sessenta e sete barra dois mil e catorze, 
publicada no Diário da República número duzentos e quarenta e quatro, 
Série I, de dezoito de dezembro, do Ministério da Agricultura e do Mar, que 
estabelece os requisitos, prazos e termos de procedimento administrativo a 
seguir em processos relativos a zonas de caça municipais, associativas e 
turísticas. ---------------------------------------------  
LEI número setenta e nove barra dois mil e catorze, publicada no Diário da 
República número duzentos e quarenta e cinco, Série I, de dezanove de 
dezembro, da Assembleia da República, que revê o regime jurídico do 
arrendamento urbano, alterando o Código Civil e procedendo à segunda 
alteração à Lei número seis barra dois mil e seis, à terceira alteração ao 
Decreto-Lei número cento e cinquenta e sete barra dois mil e seis, e à 
segunda alteração ao Decreto-Lei número cento e cinquenta e oito barra 
dois mil e seis. ------------------------------------------  
LEI número oitenta barra dois mil e catorze, publicada no Diário da 
República número duzentos e quarenta e cinco, Série I, de dezanove de 
dezembro, da Assembleia da República, que estabelece o regime de renda 
condicionada dos contratos de arrendamento para fim habitacional. -----  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número cento e dois barra dois 
mil e catorze, publicada no Diário da República número duzentos e 
quarenta e sete, Série I, de vinte e três de dezembro, da Assembleia da 
República, que recomenda ao Governo o cumprimento da legislação sobre 
acessibilidades e medidas mais eficazes para a eliminação de barreiras 
arquitetónicas. ------------------------------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número cento e três barra dois 
mil e catorze, publicada no Diário da República número duzentos e 
quarenta e sete, Série I, de vinte e três de dezembro, da Assembleia da 
República, que visa a eliminação das barreiras arquitetónicas pela garantia 
do direito de todos os cidadãos à mobilidade e à acessibilidade. -------  
DECRETO-LEI número cento e oitenta e dois barra dois mil e catorze, 
publicada no Diário da República número duzentos e quarenta e nove, 
Série I, de vinte e seis de dezembro, do Ministério da Economia, que 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei que estabelece o regime 
jurídico da instalação e modificação dos estabelecimentos de comércio a 
retalho e dos conjuntos comerciais. ---------------------------  

https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/693853/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538614/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538623/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/538623/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602685/details/normal?l=1


REUNIÃO DE 06.01.15 

Pág.  4 

PORTARIA número duzentos e setenta e oito-A barra dois mil e catorze, 
publicada no Diário da República número duzentos e cinquenta, Série I, de 
vinte e nove de dezembro, dos Ministérios das Finanças e do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, que estabelece os fatores de 
correção extraordinária das rendas para o ano de dois mil e quinze. ----  
LEI número oitenta e dois-A barra dois mil e catorze, publicada no Diário 
da República número duzentos e cinquenta e dois, primeiro Suplemento, 
Série I, de trinta e um de dezembro, da Assembleia da República, que 
aprova as Grandes Opções do Plano para dois mil e quinze. ----------  
LEI número oitenta e dois-B barra dois mil e catorze, publicada no Diário 
da República número duzentos e cinquenta e dois, primeiro Suplemento, 
Série I, de trinta e um de dezembro, da Assembleia da República, que 
aprova o Orçamento do Estado para dois mil e quinze. --------------  
LEI número oitenta e dois-E barra dois mil e catorze, publicada no Diário 
da República número duzentos e cinquenta e dois, segundo Suplemento, 
Série I, de trinta e um de dezembro, da Assembleia da República, que 
procede a uma reforma da tributação das pessoas singulares, orientada 
para a família, para a simplificação e para a mobilidade social, altera o 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código 
do Imposto do Selo, o Estatuto dos Benefícios Fiscais, a lei geral tributária, 
o Código de Procedimento e de Processo Tributário, o Regime Geral das 
Infrações Tributárias e o Decreto-Lei número vinte e seis barra noventa e 
nove, de vinte e oito de janeiro, e revoga o Decreto-Lei número quarenta e 
dois barra noventa e um, de vinte e dois de janeiro. ----------------  
DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 
seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações relativas à reunião do Conselho 
Intermunicipal, realizada no dia vinte e dois de dezembro de dois mil e 
catorze. -----------------------------------------------   
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – SERVIÇO 
DE FINANÇAS DE ALJEZUR – DEBORAH JAN KEEN E LAURA PELS FERRA: – Foi 
apresentado o ofício número novecentos e quarenta e três, datado de 
dezassete de dezembro de dois mil e catorze, solicitando informação 
quanto ao exercício do direito à reclamação do valor tributável do prédio 

https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/application/file/61741617
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/180575/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/180575/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/496487/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/496487/details/normal?l=1
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inscrito na matriz sob o artigo mil quinhentos e cinquenta e oito, da 
freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur, conforme previsto no artigo 
setenta e seis, do CIMI. -----------------------------------  
Tendo o Município de Aljezur tomado conhecimento do valor patrimonial 
que resultou da avaliação do prédio sito em Cerro do Bico – Beiçudo, 
inscrito na matriz sob o artigo mil quinhentos e cinquenta e oito, da 
freguesia de Bordeira e concelho de Aljezur e, de acordo com o solicitado 
pelo Serviço de Finanças de Aljezur, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, informar que o Município de Aljezur prescinde do prazo de 
trinta dias, previsto no artigo setenta e seis do CIMI, por julgar que o valor 
atribuído está de acordo com os critérios de avaliação e não pretende 
requerer uma segunda avaliação. -----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da presente 
deliberação ao Serviço de Finanças de Aljezur. -------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos, datado de dezanove de dezembro de 
dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no passado dia 
quinze de dezembro, foi aprovada a Proposta das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para dois mil e quinze. --------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO QUATRO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e dois, datado de dezanove de 
dezembro de dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no 
passado dia quinze de dezembro, foi aprovado o apoio financeiro às Juntas 
de Freguesia de Aljezur, Bordeira e Rogil.-----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO CINCO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e um, datado de dezanove de 
dezembro de dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no 
passado dia quinze de dezembro, foi aprovada a Autorização Prévia 
Genérica de Compromissos Plurianuais, por parte da Câmara Municipal. -  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO SEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e seis, datado de dezanove de 
dezembro de dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no 
passado dia quinze de dezembro, foi aprovada a Proposta de Alteração da 
Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------  
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Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO SETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e cinco, datado de dezanove de 
dezembro de dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no 
passado dia quinze de dezembro, foi autorizada a realização da escritura de 
compra e venda do Lote número três, sito no Loteamento da Carrapateira – 
André Miguel dos Santos Lourenço e Sandra Isabel dos Santos Vaz Pinto.  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e quatro, datado de dezanove de 
dezembro de dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no 
passado dia quinze de dezembro, foi aprovada a atribuição de apoio de 
cinquenta porcento do valor dos trabalhos especializados de remoção, 
transporte e deposição em aterro sanitário das placas de fibrocimento de 
todas as habitações sitas no Bairro CAR – Aljezur. -----------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e três, datado de dezanove de 
dezembro de dois mil e catorze, informando que, em sessão realizada no 
passado dia quinze de dezembro, foi aprovada a Adenda aos Contratos de 
Delegações de Competências com as Juntas de Freguesia de Odeceixe, 
Rogil, Aljezur e Bordeira. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DEZ – EDP – DISTRIBUIÇÃO, SA: – Foi apresentada a carta 
número cento e quarenta e quatro, datada de cinco de dezembro de dois mil 
e catorze, enviando informação acerca das principais atividades daquela 
empresa no município de Aljezur, durante o ano de dois mil e treze. ----  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO ONZE – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS, SA: – Na sequência da deliberação de oito de julho de dois mil e 
catorze, foi apresentado o ofício número SO dois mil quinhentos e 
dezasseis, datado de vinte e quatro de novembro, em que a ALGAR, SA, 
vem manifestar a sua discordância quanto ao valor proposto para alienação 
do Lote vinte e um/vinte e três, sito no Loteamento Industrial de Feiteirinha, 
onde se encontra implantada a Estação de Transferência de RSU de Aljezur 
e, apresentar uma contraproposta no valor de sete mil e quinhentos euros, 
para aquisição do mesmo. ----------------------------------  
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Atendendo ao expandido, muito particularmente às despesas 
infraestruturais custeadas pela Algar, SA, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, concordar com o valor de sete mil e quinhentos euros para 
venda do Lote vinte e um/vinte e três, sito no Loteamento Industrial de 
Feiteirinha, àquela empresa, para implantação da Estação de Transferência 
de RSU de Aljezur. ---------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO DOZE – AEZA – ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE 
ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de quinze de dezembro de dois 
mil e catorze, solicitando a revisão do protocolo existente, nomeadamente 
quanto ao valor do subsídio mensal. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar  proposta de novo  
protocolo a estabelecer com a AEZA - Associação Ecologista e Zoófila de 
Aljezur, o qual depois de rubricado fica apenso à presente ata, 
considerando-se revogado o anterior. --------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO TREZE – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS SA: – Foi apresentada a carta circular datada de 
dezanove de novembro de dois mil e catorze, enviando informação acerca 
do Balanço das Atividades desenvolvidas em dois mil e catorze/Perspetivas 
para dois mil e quinze. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – AGOSTINHO GONÇALVES CRISTINO – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO 
RURAL, EM MONTE NOVO – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
que Agostinho Gonçalves Cristino, na qualidade de proprietário de um 
prédio misto, sito em Monte Novo, da freguesia e Município de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
cinco, da Seção A e, a parte urbana sob os artigos mil quatrocentos e 
trinta e três e mil quatrocentos e sessenta e três, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número mil e oitocentos e cinquenta, 
vem solicitar informação prévia acerca da possibilidade de levar a efeito 
execução de um Empreendimento Turístico em Espaço Rural (TER), no 
local acima identificado. -----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a 
pretensão do requerente, de acordo com o teor constante na informação 
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número duzentos e quarenta e oito/FR barra dois mil e catorze, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
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. --------------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 
ausentou-se da sala, não participando na discussão do presente assunto, 
passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente José 
Gonçalves. --------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – PHILIPPA ROSALIND DOS SANTOS E CAROLINE ANDREA DOS 
SANTOS – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, DE UM PRÉDIO 
RÚSTICO SITO EM ROGIL, FREGUESIA DE ROGIL E DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO 
EM COURELA DA LAGOA, FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento de Paula Reis Amarelinho que, na qualidade de Solicitadora 
de Philippa Rosalind dos Santos e Caroline Andrea dos Santos, vem 
solicitar lhe seja emitido o respetivo parecer para a constituição de 
compropriedade de dois prédios rústicos: um, sito em Rogil, freguesia de 
Rogil e Município de Aljezur, com a área total de três mil novecentos e 
setenta e quatro mil metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo cento e um, da Seção O, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número quinhentos e setenta e dois e, outro, sito 
em Courela da Lagoa, freguesia e Município de Aljezur, com a área total 
de seis mil novecentos e vinte mil metros quadrados, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo sessenta e oito, da Seção O, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cinco mil 
quatrocentos e cinquenta e três, ficando os mesmos a pertencer, na 
proporção de um meio, para cada uma das donatárias. --------------  
No âmbito do teor do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de 
Morais, datado de vinte e oito de novembro do corrente ano, o qual concluí 
que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número dois, 
do artigo cinquenta e quatro, 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 à pretensão 
das requerentes. ----------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – ETNEVIC, S.A E ERALMA, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM 
BACELOS, FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento de 
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Paula Reis Amarelinho que, na qualidade de Solicitadora de Etnevic, S.A e 
Eralma, Construções Unipessoal, Lda, vem solicitar lhe seja emitido o 
respetivo parecer para a constituição de compropriedade de um prédio 
rústico, sito em Bacelos, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, com 
a área de dez mil metros quadrados, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo setenta e cinco, da Seção L, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número seiscentos e quarenta e seis, ficando o 
mesmo a pertencer a cada um dos adquirentes, nas proporções que a 
seguir se indica: -----------------------------------------  
– João Reina Pita Negrão, adquire um vigésimo; -------------------  
– Duarte Reina Pita Negrão, adquire um vigésimo; -----------------  
– António Silvério Fragoso Almodôvar e mulher, Vanessa Pinto de Almeida 
Faria de Almodôvar, adquirem dois décimos, correspondendo a cada um, 
um décimo; --------------------------------------------  
– Luís Pedro Tereno Gomes Serrano, adquire um décimo; ------------  
– Fernando Pedro Mendonça da Silva Fontainhas, adquire um décimo; ---  
– Henrique Miguel Gião Patrocínio, adquire um décimo; --------------  
– Tiago Menezes Inácio Nunes Rodrigues, adquire um décimo; --------  
– Júlio Ares Lopes Leote, adquire um décimo; --------------------  
– Rui Pedro Coelho Nunes Sequeira, adquire um décimo; ------------  
– Sarah Zolle, adquire um décimo; ----------------------------  
No âmbito do teor do Advogado desta autarquia, Dr. José Mendes de 
Morais, datado de vinte e oito de novembro do corrente ano, o qual concluí 
que o mesmo não põe em causa os interesses públicos que o número dois, 
do artigo cinquenta e quatro, 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 à pretensão 
das requerentes. ----------------------------------------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 
regressou à sala, passando de imediato a presidir os trabalhos da reunião.  
UM PONTO QUATRO – KLAUS CHRISTIAN JUNG – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM PALMEIRINHA DO PICÃO – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Klaus Christian Jung, na qualidade de 
proprietário de um prédio urbano, sito em Arrifana – Palmeirinha do Picão, 
da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo dez mil cento e noventa e um e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número oito mil e trezentos e setenta e nove, vem 
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solicitar informação prévia acerca da possibilidade de levar a efeito 
execução de uma moradia unifamiliar, no local acima identificado. ------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, 
condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 
duzentos e quarenta e seis/FR barra dois mil e catorze, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo. ------------------------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
UM PONTO UM – MARIA NATÁLIA SANTOS NOITES VIDIGAL – ATUALIZAÇÃO DA 
RENDA MENSAL DO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO DIAS MENDES, NÚMERO 
DEZASSEIS – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação número 
setenta e quatro/CD barra dois mil e catorze, datada de vinte e nove de 
dezembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda mensal em cento 
e setenta e seis euros e dezoito cêntimos, com início a um de março de dois 
mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento à arrendatária. ----------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 
CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  
DOIS PONTO UM PONTO UM – ARIANA PINHEIRO FERNANDES: – Foi apresentado o 
ofício número mil quatrocentos e dez, datado de vinte de novembro do 
corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de 
candidatura a subsídio de estudo da aluna Ariana Pinheiro Fernandes. ---  
No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e dois/RF 
barra dois mil e catorze, datada de dois de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Ariana Pinheiro Fernandes. ---  
TRÊS – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
SUDOESTE – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE SALA DE FORMAÇÃO: – No âmbito 
do teor constante na informação número cento e trinta/RF barra dois mil e 
catorze, datada de vinte e dois de dezembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo a estabelecer com a 
Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, no âmbito da 
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cedência de uma sala de formação, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. -------------  
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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 
presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 
minuta. -----------------------------------------------  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 
Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas e dez 
minutos, 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. -----------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
_____________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
_____________________________ 
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