
   
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 07/09 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:     Sala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do Município 

Data:     22222222    de de de de DezembroDezembroDezembroDezembro    de 200de 200de 200de 2009999 

Inicio:     11110000.00 horas.00 horas.00 horas.00 horas   

Encerramento:  11112222.3.3.3.30000    horashorashorashoras  

Aprovada em:  11112222    de de de de JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    de 20de 20de 20de 2011110000 

 
� � � 

 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da , Presidente da , Presidente da , Presidente da 

Câmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de Aljezur    
 

Vereadores Presentes: 
    

José Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas Gonçalves    

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva    

António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho     

Rosa Maria dosRosa Maria dosRosa Maria dosRosa Maria dos    Santos Cigarra RochaSantos Cigarra RochaSantos Cigarra RochaSantos Cigarra Rocha    
    

�    
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A reunião foi A reunião foi A reunião foi A reunião foi secretariada secretariada secretariada secretariada pelo pelo pelo pelo Chefe de Divisão Administrativa Chefe de Divisão Administrativa Chefe de Divisão Administrativa Chefe de Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanose de Recursos Humanose de Recursos Humanose de Recursos Humanos, José da Silva Gregório., José da Silva Gregório., José da Silva Gregório., José da Silva Gregório.    
    

�    
    

Abertura da Reunião::::    VerificandoVerificandoVerificandoVerificando----se a se a se a se a presença da presença da presença da presença da totalidadetotalidadetotalidadetotalidade    

dos membrosdos membrosdos membrosdos membros    da Câmara, o Senhor Presidente declarou abda Câmara, o Senhor Presidente declarou abda Câmara, o Senhor Presidente declarou abda Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta erta erta erta 

a reunião pelas 1a reunião pelas 1a reunião pelas 1a reunião pelas 10000.00 horas..00 horas..00 horas..00 horas.    
    

�    
    

    

    

Deliberações Tomadas 
    

I – Período Antes da Ordem do Dia 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUM M M M ––––    INFORMAÇÕES DO SENHOINFORMAÇÕES DO SENHOINFORMAÇÕES DO SENHOINFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA R PRESIDENTE DA R PRESIDENTE DA R PRESIDENTE DA 

CÂMARACÂMARACÂMARACÂMARA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
RELAÇÃO DOS PROJECTORELAÇÃO DOS PROJECTORELAÇÃO DOS PROJECTORELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULAS DE OBRAS PARTICULAS DE OBRAS PARTICULAS DE OBRAS PARTICULARES RES RES RES 

APROVADOSAPROVADOSAPROVADOSAPROVADOS::::    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    JJJJENS ENS ENS ENS HHHHEMMERICHEMMERICHEMMERICHEMMERICH    ––––    Alterações Alterações Alterações Alterações em hem hem hem habitaçãoabitaçãoabitaçãoabitação    ––––    MonMonMonMonte Novo te Novo te Novo te Novo 

da Serrada Serrada Serrada Serra    ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    quatro de Dezembro de dois mil e novequatro de Dezembro de dois mil e novequatro de Dezembro de dois mil e novequatro de Dezembro de dois mil e nove        

––––    UISUISUISUIS    ––––    UUUUNIVERSO NIVERSO NIVERSO NIVERSO IIIINTERNATIONAL NTERNATIONAL NTERNATIONAL NTERNATIONAL SSSSERVICESERVICESERVICESERVICES,,,,    LLLLDADADADA....    ––––    Construção Construção Construção Construção 

––––    Comércio e ServiçosComércio e ServiçosComércio e ServiçosComércio e Serviços    ––––    Zona Zona Zona Zona Industrial de Feiteirinha Industrial de Feiteirinha Industrial de Feiteirinha Industrial de Feiteirinha ––––    Lote Lote Lote Lote 

setesetesetesete    ––––    Segunda Segunda Segunda Segunda FaseFaseFaseFase    ––––    RogilRogilRogilRogil    ––––    catorze de Dezembro de dois catorze de Dezembro de dois catorze de Dezembro de dois catorze de Dezembro de dois 

mil e novmil e novmil e novmil e noveeee    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    LLLLUCÍLIA UCÍLIA UCÍLIA UCÍLIA MMMMARIA ARIA ARIA ARIA RRRROSA OSA OSA OSA DDDDUARTEUARTEUARTEUARTE    ––––    Legalização de habitaçãoLegalização de habitaçãoLegalização de habitaçãoLegalização de habitação    ––––    

Rua Assis Esperança Rua Assis Esperança Rua Assis Esperança Rua Assis Esperança ––––    Moinho da CruzMoinho da CruzMoinho da CruzMoinho da Cruz    ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    quinze quinze quinze quinze 

de Dezembro de dois mil e novede Dezembro de dois mil e novede Dezembro de dois mil e novede Dezembro de dois mil e nove    ------------------------------------------------------------------------------------        

––––    JJJJOHANNES OHANNES OHANNES OHANNES PPPPIETER IETER IETER IETER VVVVAN AN AN AN EEEEMMERICKMMERICKMMERICKMMERICK    ––––    Ampliação de habitaçãoAmpliação de habitaçãoAmpliação de habitaçãoAmpliação de habitação    ––––    

Urbanização do Urbanização do Urbanização do Urbanização do Vale da Telha Vale da Telha Vale da Telha Vale da Telha ––––    Sector G Sector G Sector G Sector G ––––    Lote Lote Lote Lote cencencencento e to e to e to e 

sessenta e seissessenta e seissessenta e seissessenta e seis    ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    dezassete dezassete dezassete dezassete de Dezembro de dois de Dezembro de dois de Dezembro de dois de Dezembro de dois 

mil e mil e mil e mil e novenovenovenove    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 

IIIIIIII – Administração e Finanças 
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUM M M M ––––    APROVAÇÃO DAAPROVAÇÃO DAAPROVAÇÃO DAAPROVAÇÃO DASSSS    ACTAACTAACTAACTASSSS    DA REUNIÃO ORDINÁRIADA REUNIÃO ORDINÁRIADA REUNIÃO ORDINÁRIADA REUNIÃO ORDINÁRIA    

DE DE DE DE DEZDEZDEZDEZ    DE DE DE DE DEZDEZDEZDEZEMBROEMBROEMBROEMBRO    E DA REUNIÃO EXTRAORE DA REUNIÃO EXTRAORE DA REUNIÃO EXTRAORE DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DINÁRIA DE DINÁRIA DE DINÁRIA DE 

QUINZE DE DEZEMBRO QUINZE DE DEZEMBRO QUINZE DE DEZEMBRO QUINZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVE::::    ––––    DepoisDepoisDepoisDepois    de de de de 

ter sido lida, a Câmara deliberou, ter sido lida, a Câmara deliberou, ter sido lida, a Câmara deliberou, ter sido lida, a Câmara deliberou, por por por por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar , aprovar , aprovar , aprovar a a a a 

actaactaactaacta    da reunião ordinária de da reunião ordinária de da reunião ordinária de da reunião ordinária de dez de Dezembro e da reunião dez de Dezembro e da reunião dez de Dezembro e da reunião dez de Dezembro e da reunião 

extraordinária de quinze de Dezembroextraordinária de quinze de Dezembroextraordinária de quinze de Dezembroextraordinária de quinze de Dezembro    dddde dois mil e nove.e dois mil e nove.e dois mil e nove.e dois mil e nove.    ------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO: : : : ––––    Não fNão fNão fNão foi apresentada oi apresentada oi apresentada oi apresentada qualquer qualquer qualquer qualquer 

legislação, legislação, legislação, legislação, neste neste neste neste ponto da Ordem de Trabalhos.ponto da Ordem de Trabalhos.ponto da Ordem de Trabalhos.ponto da Ordem de Trabalhos.    ----------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊS RÊS RÊS RÊS ––––    FINANÇAS MUNICIPAISFINANÇAS MUNICIPAISFINANÇAS MUNICIPAISFINANÇAS MUNICIPAIS    ----------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊSRÊSRÊSRÊS    PONTO PONTO PONTO PONTO UUUUM M M M ––––    RESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESOURARIAOURARIAOURARIAOURARIA: : : : ––––    

Foi apresentado oFoi apresentado oFoi apresentado oFoi apresentado o    Resumo Diário da Tesouraria do Resumo Diário da Tesouraria do Resumo Diário da Tesouraria do Resumo Diário da Tesouraria do dia dia dia dia vinte e vinte e vinte e vinte e 

umumumum    de de de de DezembroDezembroDezembroDezembro    de dois mil e de dois mil e de dois mil e de dois mil e novenovenovenove,,,,    do qual a Câmara do qual a Câmara do qual a Câmara do qual a Câmara 

tomou conhecimento.tomou conhecimento.tomou conhecimento.tomou conhecimento.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTOONTOONTOONTO    QQQQUATRO UATRO UATRO UATRO ––––    CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA: : : : ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentada a apresentada a apresentada a apresentada a 

correspondência a seguircorrespondência a seguircorrespondência a seguircorrespondência a seguir    discriminada, da qual a Câmara discriminada, da qual a Câmara discriminada, da qual a Câmara discriminada, da qual a Câmara 

tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:    ------------        

ASSOCIAÇÃO NACIONAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGDE MUNICÍPIOS PORTUGDE MUNICÍPIOS PORTUGDE MUNICÍPIOS PORTUGUESESUESESUESESUESES::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentada a circular número cento e cinquapresentada a circular número cento e cinquapresentada a circular número cento e cinquapresentada a circular número cento e cinquenta e oito barra enta e oito barra enta e oito barra enta e oito barra 

dois mil e nove dois mil e nove dois mil e nove dois mil e nove ––––    PB, datada de trinta de Novembro do PB, datada de trinta de Novembro do PB, datada de trinta de Novembro do PB, datada de trinta de Novembro do 

corrente ano, enviando informação acerca da prorrogação do corrente ano, enviando informação acerca da prorrogação do corrente ano, enviando informação acerca da prorrogação do corrente ano, enviando informação acerca da prorrogação do 

período transitório do período transitório do período transitório do período transitório do Regime Geral das Taxas das AutarquRegime Geral das Taxas das AutarquRegime Geral das Taxas das AutarquRegime Geral das Taxas das Autarquias ias ias ias 

Locais Locais Locais Locais ––––    Regime transitórioRegime transitórioRegime transitórioRegime transitório....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

FEDERAÇÃO POFEDERAÇÃO POFEDERAÇÃO POFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATURISMRTUGUESA DE NATURISMRTUGUESA DE NATURISMRTUGUESA DE NATURISMOOOO::::    ––––    Foi apresentado Foi apresentado Foi apresentado Foi apresentado 

o ofício número onze, datado de vinte e cinco de Novembro o ofício número onze, datado de vinte e cinco de Novembro o ofício número onze, datado de vinte e cinco de Novembro o ofício número onze, datado de vinte e cinco de Novembro 

do corrente ano, solicitando a colaboração desta Autarquia, do corrente ano, solicitando a colaboração desta Autarquia, do corrente ano, solicitando a colaboração desta Autarquia, do corrente ano, solicitando a colaboração desta Autarquia, 

através da publicitação do Catravés da publicitação do Catravés da publicitação do Catravés da publicitação do Concelhooncelhooncelhooncelho    na edição nana edição nana edição nana edição na    revistarevistarevistarevista    «N» «N» «N» «N» 

––––    terceira série.terceira série.terceira série.terceira série.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberoA Câmara deliberoA Câmara deliberoA Câmara deliberou, por u, por u, por u, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar que não lhe, comunicar que não lhe, comunicar que não lhe, comunicar que não lhe    

é possívelé possívelé possívelé possível    ainda associarainda associarainda associarainda associar----se ao projecto referidose ao projecto referidose ao projecto referidose ao projecto referido....    ----------------------------------------        
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STEPHEN JAMES CARMICSTEPHEN JAMES CARMICSTEPHEN JAMES CARMICSTEPHEN JAMES CARMICHAELHAELHAELHAEL::::    ––––    FFFFoi apresentadoi apresentadoi apresentadoi apresentado o o o o o o o 

requerimento em que requerimento em que requerimento em que requerimento em que Stephen James CarmichaelStephen James CarmichaelStephen James CarmichaelStephen James Carmichael, residente em , residente em , residente em , residente em 

Urbanização do Vale da Telha Urbanização do Vale da Telha Urbanização do Vale da Telha Urbanização do Vale da Telha ––––    Aljezur, vem solicitar oAljezur, vem solicitar oAljezur, vem solicitar oAljezur, vem solicitar o    apoio apoio apoio apoio 

do do do do MunicMunicMunicMunicíííípio de Aljezurpio de Aljezurpio de Aljezurpio de Aljezur, com vista à sua participação no , com vista à sua participação no , com vista à sua participação no , com vista à sua participação no 

Campeonato Nacional de Velocidade Campeonato Nacional de Velocidade Campeonato Nacional de Velocidade Campeonato Nacional de Velocidade ––––    dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez....    ------------------------        

A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar, comunicar, comunicar, comunicar    quequequeque    

lamentavelmente não pode proporcionar o patrocíniolamentavelmente não pode proporcionar o patrocíniolamentavelmente não pode proporcionar o patrocíniolamentavelmente não pode proporcionar o patrocínio    solicitado.solicitado.solicitado.solicitado.    

Aproveitamos a oportunidaAproveitamos a oportunidaAproveitamos a oportunidaAproveitamos a oportunidade para desejar as maiores de para desejar as maiores de para desejar as maiores de para desejar as maiores 

felicidades e resultados no Campeonato Nacional felicidades e resultados no Campeonato Nacional felicidades e resultados no Campeonato Nacional felicidades e resultados no Campeonato Nacional ––––    dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e 

dez.dez.dez.dez.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

AMAL AMAL AMAL AMAL ––––    COMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVE::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número mil cento e setenta e dois barra apresentado o ofício número mil cento e setenta e dois barra apresentado o ofício número mil cento e setenta e dois barra apresentado o ofício número mil cento e setenta e dois barra 

dois mil e nove, datado de ddois mil e nove, datado de ddois mil e nove, datado de ddois mil e nove, datado de dezanove de Novembroezanove de Novembroezanove de Novembroezanove de Novembro, , , , aaaacerca cerca cerca cerca 

da ada ada ada atribuição de tribuição de tribuição de tribuição de um um um um subsísubsísubsísubsídio à ACAPO dio à ACAPO dio à ACAPO dio à ACAPO ––––    Associação de Associação de Associação de Associação de 

Cegos e Amblíopes de Portugal,Cegos e Amblíopes de Portugal,Cegos e Amblíopes de Portugal,Cegos e Amblíopes de Portugal,    no montante de mil cento e no montante de mil cento e no montante de mil cento e no montante de mil cento e 

oitenta euros,oitenta euros,oitenta euros,oitenta euros,    com vista a apoiar a aquisição de um veículo.com vista a apoiar a aquisição de um veículo.com vista a apoiar a aquisição de um veículo.com vista a apoiar a aquisição de um veículo.    ----        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    comunicar que não lhe comunicar que não lhe comunicar que não lhe comunicar que não lhe 

é possível atribuié possível atribuié possível atribuié possível atribuir o subsídio solicitado.r o subsídio solicitado.r o subsídio solicitado.r o subsídio solicitado.    --------------------------------------------------------------------        

GOVERNADORA CIVIL DOGOVERNADORA CIVIL DOGOVERNADORA CIVIL DOGOVERNADORA CIVIL DO    DISTRITO DE FARODISTRITO DE FARODISTRITO DE FARODISTRITO DE FARO: : : : ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número quatro mil seiscentos e trinta e apresentado o ofício número quatro mil seiscentos e trinta e apresentado o ofício número quatro mil seiscentos e trinta e apresentado o ofício número quatro mil seiscentos e trinta e 

três, datado de quatro de Dezembro do corrente ano, três, datado de quatro de Dezembro do corrente ano, três, datado de quatro de Dezembro do corrente ano, três, datado de quatro de Dezembro do corrente ano, 

procedendo à aprocedendo à aprocedendo à aprocedendo à apresentação de cumprimentos da Dpresentação de cumprimentos da Dpresentação de cumprimentos da Dpresentação de cumprimentos da Doutooutooutooutora Isilda ra Isilda ra Isilda ra Isilda 

Gomes, ao inGomes, ao inGomes, ao inGomes, ao iniciar funções iciar funções iciar funções iciar funções como Governadora Civil de Faro.como Governadora Civil de Faro.como Governadora Civil de Faro.como Governadora Civil de Faro.    --------        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE ––––    ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOSPIOSPIOSPIOS::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número quatrocentos e oitoapresentado o ofício número quatrocentos e oitoapresentado o ofício número quatrocentos e oitoapresentado o ofício número quatrocentos e oito, datado de , datado de , datado de , datado de 

dez de Dezembro do corrente ano, enviando informação acerca dez de Dezembro do corrente ano, enviando informação acerca dez de Dezembro do corrente ano, enviando informação acerca dez de Dezembro do corrente ano, enviando informação acerca 

da tda tda tda tramitação daramitação daramitação daramitação das cas cas cas candidaturas, no âmbito do PRODERndidaturas, no âmbito do PRODERndidaturas, no âmbito do PRODERndidaturas, no âmbito do PRODER....    ----------------        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE ––––    ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOSPIOSPIOSPIOS::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número trezentos e dezassete, datado de apresentado o ofício número trezentos e dezassete, datado de apresentado o ofício número trezentos e dezassete, datado de apresentado o ofício número trezentos e dezassete, datado de 

onze de Dezembro do corrente ano, enviando informação onze de Dezembro do corrente ano, enviando informação onze de Dezembro do corrente ano, enviando informação onze de Dezembro do corrente ano, enviando informação 
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acerca da pacerca da pacerca da pacerca da programação da actirogramação da actirogramação da actirogramação da actividade das máquinas florestais vidade das máquinas florestais vidade das máquinas florestais vidade das máquinas florestais 

da Associação dda Associação dda Associação dda Associação de Municípios para o ano de e Municípios para o ano de e Municípios para o ano de e Municípios para o ano de dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez....    ----        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

DGAL DGAL DGAL DGAL ––––    DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO----GERAL DAS AUTARQUIASGERAL DAS AUTARQUIASGERAL DAS AUTARQUIASGERAL DAS AUTARQUIAS    LOCAISLOCAISLOCAISLOCAIS::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número quatro mil quatrocentos e quatro, apresentado o ofício número quatro mil quatrocentos e quatro, apresentado o ofício número quatro mil quatrocentos e quatro, apresentado o ofício número quatro mil quatrocentos e quatro, 

datado de dois de Dezembro do cdatado de dois de Dezembro do cdatado de dois de Dezembro do cdatado de dois de Dezembro do corrente ano, enviando orrente ano, enviando orrente ano, enviando orrente ano, enviando 

informação acerca do finformação acerca do finformação acerca do finformação acerca do financiamento pelos Municípios de inanciamento pelos Municípios de inanciamento pelos Municípios de inanciamento pelos Municípios de 

sistemas particulares de protecçãosistemas particulares de protecçãosistemas particulares de protecçãosistemas particulares de protecção    social ou de cuidados de social ou de cuidados de social ou de cuidados de social ou de cuidados de 

saúdesaúdesaúdesaúde....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

CASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO ROGILOGILOGILOGIL::::    ––––    Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício 

número duzentos e oitenta e dois, danúmero duzentos e oitenta e dois, danúmero duzentos e oitenta e dois, danúmero duzentos e oitenta e dois, datado de quatro de tado de quatro de tado de quatro de tado de quatro de 

Dezembro do corrente ano, Dezembro do corrente ano, Dezembro do corrente ano, Dezembro do corrente ano, enviando cópiaenviando cópiaenviando cópiaenviando cópia    da factura número da factura número da factura número da factura número 

seis mil trezentos e oitenta e quatro, no valor de sete mil seis mil trezentos e oitenta e quatro, no valor de sete mil seis mil trezentos e oitenta e quatro, no valor de sete mil seis mil trezentos e oitenta e quatro, no valor de sete mil 

quinhentos e cinquenta e um euros, da empresa Humberto quinhentos e cinquenta e um euros, da empresa Humberto quinhentos e cinquenta e um euros, da empresa Humberto quinhentos e cinquenta e um euros, da empresa Humberto 

Pimentel Esteves & Filhos, Lda., referente à empreitada de Pimentel Esteves & Filhos, Lda., referente à empreitada de Pimentel Esteves & Filhos, Lda., referente à empreitada de Pimentel Esteves & Filhos, Lda., referente à empreitada de 

constconstconstconstrução da Creche de Odeceixe e, rução da Creche de Odeceixe e, rução da Creche de Odeceixe e, rução da Creche de Odeceixe e, solicitando solicitando solicitando solicitando um um um um 

adiantamento adiantamento adiantamento adiantamento da referida verba para liquidação da mesma.da referida verba para liquidação da mesma.da referida verba para liquidação da mesma.da referida verba para liquidação da mesma.    ------------        

No âmbito No âmbito No âmbito No âmbito do ofício acima do ofício acima do ofício acima do ofício acima identificado, o qual vem identificado, o qual vem identificado, o qual vem identificado, o qual vem 

acompanhado do auto de medição número acompanhado do auto de medição número acompanhado do auto de medição número acompanhado do auto de medição número quatroquatroquatroquatro, a Câmara, a Câmara, a Câmara, a Câmara    

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , transferir para atransferir para atransferir para atransferir para a    Casa da Criança Casa da Criança Casa da Criança Casa da Criança 

do Rogil uma verba, no montante de do Rogil uma verba, no montante de do Rogil uma verba, no montante de do Rogil uma verba, no montante de sete mil quinhentos e sete mil quinhentos e sete mil quinhentos e sete mil quinhentos e 

cinquenta e um euroscinquenta e um euroscinquenta e um euroscinquenta e um euros, para fazer face ao pagamento da , para fazer face ao pagamento da , para fazer face ao pagamento da , para fazer face ao pagamento da 

referida factura.referida factura.referida factura.referida factura.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, que o valor agora , que o valor agora , que o valor agora , que o valor agora 

transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logtransferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logtransferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logtransferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o o que, o o que, o o que, o 

Programa ParesPrograma ParesPrograma ParesPrograma Pares    IIIIIIII    promova o devido pagamento da factura.promova o devido pagamento da factura.promova o devido pagamento da factura.promova o devido pagamento da factura.    --------        

CASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO ROGILOGILOGILOGIL::::    ––––    Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício 

número duzentos e noventa, datado de onze de Dezembro do número duzentos e noventa, datado de onze de Dezembro do número duzentos e noventa, datado de onze de Dezembro do número duzentos e noventa, datado de onze de Dezembro do 

corrente ano, enviando cópia da decisão de aprovação, por corrente ano, enviando cópia da decisão de aprovação, por corrente ano, enviando cópia da decisão de aprovação, por corrente ano, enviando cópia da decisão de aprovação, por 

parte do Instituto doparte do Instituto doparte do Instituto doparte do Instituto do    Emprego e Formação Profissional Emprego e Formação Profissional Emprego e Formação Profissional Emprego e Formação Profissional ––––    

Centro de Emprego de Lagos, referente ao Centro de Emprego de Lagos, referente ao Centro de Emprego de Lagos, referente ao Centro de Emprego de Lagos, referente ao Estágio ProfisEstágio ProfisEstágio ProfisEstágio Profissional sional sional sional 
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de Rita Isabel José Inês e, solicitando a comparticipação de Rita Isabel José Inês e, solicitando a comparticipação de Rita Isabel José Inês e, solicitando a comparticipação de Rita Isabel José Inês e, solicitando a comparticipação 

correspondente ao valor assegurado pela Instituição.correspondente ao valor assegurado pela Instituição.correspondente ao valor assegurado pela Instituição.correspondente ao valor assegurado pela Instituição.    --------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    aprovar a aprovar a aprovar a aprovar a 

comparticipação do estágio escolar ecomparticipação do estágio escolar ecomparticipação do estágio escolar ecomparticipação do estágio escolar e    transferir para a transferir para a transferir para a transferir para a Casa da Casa da Casa da Casa da 

CriançaCriançaCriançaCriança    ddddoooo    RogilRogilRogilRogil    uma verba no montante uma verba no montante uma verba no montante uma verba no montante de de de de três três três três mil mil mil mil e e e e 

dezoito dezoito dezoito dezoito euros e treuros e treuros e treuros e trinta e oitointa e oitointa e oitointa e oito    cêntimos, referente ao cêntimos, referente ao cêntimos, referente ao cêntimos, referente ao Estágio Estágio Estágio Estágio 

ProfisProfisProfisProfissional de Rita Isabel José Inês.sional de Rita Isabel José Inês.sional de Rita Isabel José Inês.sional de Rita Isabel José Inês.    ------------------------------------------------------------------------        

JUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXEE ODECEIXEE ODECEIXEE ODECEIXE::::    ––––    Foi aFoi aFoi aFoi apresentado o presentado o presentado o presentado o 

ofício número ofício número ofício número ofício número cento e sessentacento e sessentacento e sessentacento e sessenta, , , , datado de datado de datado de datado de vinte e um vinte e um vinte e um vinte e um de de de de 

Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma Dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de verba, no montante de verba, no montante de verba, no montante de dezasseis mil oito euros e dezasseis mil oito euros e dezasseis mil oito euros e dezasseis mil oito euros e quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e 

oito cêntimosoito cêntimosoito cêntimosoito cêntimos, referente à execução de várias obras na , referente à execução de várias obras na , referente à execução de várias obras na , referente à execução de várias obras na 

Freguesia dFreguesia dFreguesia dFreguesia de Odeceixe.e Odeceixe.e Odeceixe.e Odeceixe.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Tendo por base a informação do Director do Departamento de Tendo por base a informação do Director do Departamento de Tendo por base a informação do Director do Departamento de Tendo por base a informação do Director do Departamento de 

Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de vinte e doisvinte e doisvinte e doisvinte e dois    de Dezembrode Dezembrode Dezembrode Dezembro    do do do do 

corrente ano, referente à execução das referidas obras corrente ano, referente à execução das referidas obras corrente ano, referente à execução das referidas obras corrente ano, referente à execução das referidas obras e, e, e, e, 

tendo em consideração que o limite estabelecido no Protocolo tendo em consideração que o limite estabelecido no Protocolo tendo em consideração que o limite estabelecido no Protocolo tendo em consideração que o limite estabelecido no Protocolo 

para para para para ttttrarararansferência de nsferência de nsferência de nsferência de ccccapital para a Junta de apital para a Junta de apital para a Junta de apital para a Junta de Freguesia de Freguesia de Freguesia de Freguesia de 

Odeceixe (oitenta mil euros) já foi esgotado, atendendo a Odeceixe (oitenta mil euros) já foi esgotado, atendendo a Odeceixe (oitenta mil euros) já foi esgotado, atendendo a Odeceixe (oitenta mil euros) já foi esgotado, atendendo a 

que aque aque aque assss    obraobraobraobrassss    em apreço se revestem da maior importância em apreço se revestem da maior importância em apreço se revestem da maior importância em apreço se revestem da maior importância 

para a vila de Odeceixe, de acordo com a clausula terceira para a vila de Odeceixe, de acordo com a clausula terceira para a vila de Odeceixe, de acordo com a clausula terceira para a vila de Odeceixe, de acordo com a clausula terceira 

do referido Protocolo,do referido Protocolo,do referido Protocolo,do referido Protocolo,    a Câmara a Câmara a Câmara a Câmara deliberoudeliberoudeliberoudeliberou, por , por , por , por maioriamaioriamaioriamaioria,,,,    com o com o com o com o 

voto contra da senhora Vereadora Rosa Cigarra,voto contra da senhora Vereadora Rosa Cigarra,voto contra da senhora Vereadora Rosa Cigarra,voto contra da senhora Vereadora Rosa Cigarra,    reforçar a reforçar a reforçar a reforçar a 

respectiva rubrica orçamental em respectiva rubrica orçamental em respectiva rubrica orçamental em respectiva rubrica orçamental em dezasseis mil oito euros e dezasseis mil oito euros e dezasseis mil oito euros e dezasseis mil oito euros e 

quarenta e oito cêntimosquarenta e oito cêntimosquarenta e oito cêntimosquarenta e oito cêntimos....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por maioriamaioriamaioriamaioria,,,,    face ao reforço ora aprovado, face ao reforço ora aprovado, face ao reforço ora aprovado, face ao reforço ora aprovado, 

assumir os encargassumir os encargassumir os encargassumir os encargos referentes à execução daos referentes à execução daos referentes à execução daos referentes à execução das referidas obras s referidas obras s referidas obras s referidas obras 

e e e e transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a transferir para a Junta de Freguesia de Odeceixe a 

importância de importância de importância de importância de dezasseis mil oito euros e quarenta e oito dezasseis mil oito euros e quarenta e oito dezasseis mil oito euros e quarenta e oito dezasseis mil oito euros e quarenta e oito 

cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO CCCCINCO INCO INCO INCO ––––    ANA ISABEL DE JESUS ANA ISABEL DE JESUS ANA ISABEL DE JESUS ANA ISABEL DE JESUS MIRANDA HENRIQUES MIRANDA HENRIQUES MIRANDA HENRIQUES MIRANDA HENRIQUES 

DUARTEDUARTEDUARTEDUARTE::::    ––––    FFFFoi apresentadoi apresentadoi apresentadoi apresentado o requerimeo o requerimeo o requerimeo o requerimento em que nto em que nto em que nto em que Ana Ana Ana Ana 
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Isabel de Jesus Miranda Henriques DuarteIsabel de Jesus Miranda Henriques DuarteIsabel de Jesus Miranda Henriques DuarteIsabel de Jesus Miranda Henriques Duarte, residente em , residente em , residente em , residente em 

Mexilhoeira Grande, vem requerer a concessão de cartão de Mexilhoeira Grande, vem requerer a concessão de cartão de Mexilhoeira Grande, vem requerer a concessão de cartão de Mexilhoeira Grande, vem requerer a concessão de cartão de 

Vendedor Ambulante para venda de vestuário e calçado, em Vendedor Ambulante para venda de vestuário e calçado, em Vendedor Ambulante para venda de vestuário e calçado, em Vendedor Ambulante para venda de vestuário e calçado, em 

Largo do Mercado Largo do Mercado Largo do Mercado Largo do Mercado ––––    Aljezur.Aljezur.Aljezur.Aljezur.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    manifmanifmanifmanifestar a intenção estar a intenção estar a intenção estar a intenção 

de indeferir a pretensão da requerente, uma vez que o de indeferir a pretensão da requerente, uma vez que o de indeferir a pretensão da requerente, uma vez que o de indeferir a pretensão da requerente, uma vez que o 

Município Município Município Município de Aljezur já se encontra devidamente servido de de Aljezur já se encontra devidamente servido de de Aljezur já se encontra devidamente servido de de Aljezur já se encontra devidamente servido de 

estabelecimentos do géneroestabelecimentos do géneroestabelecimentos do géneroestabelecimentos do género    e o espaço público é necessário e o espaço público é necessário e o espaço público é necessário e o espaço público é necessário 

para circulação de pessoas e para estacionamento de viaturaspara circulação de pessoas e para estacionamento de viaturaspara circulação de pessoas e para estacionamento de viaturaspara circulação de pessoas e para estacionamento de viaturas....        

MaisMaisMaisMais    foi deliberado, por foi deliberado, por foi deliberado, por foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    comunicar à requerente comunicar à requerente comunicar à requerente comunicar à requerente 

que poderá pronunciarque poderá pronunciarque poderá pronunciarque poderá pronunciar----se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta 

dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 

Procedimento AdministrativoProcedimento AdministrativoProcedimento AdministrativoProcedimento Administrativo....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO SSSSEISEISEISEIS    ––––    PAGAMENTO DE RENDAS PAGAMENTO DE RENDAS PAGAMENTO DE RENDAS PAGAMENTO DE RENDAS DOS QUIOSQUES DA DOS QUIOSQUES DA DOS QUIOSQUES DA DOS QUIOSQUES DA 

PRAIA DE OPRAIA DE OPRAIA DE OPRAIA DE ODECEIXEDECEIXEDECEIXEDECEIXE::::    ––––        

A Câmara tomou conhecimento do teor da informação número A Câmara tomou conhecimento do teor da informação número A Câmara tomou conhecimento do teor da informação número A Câmara tomou conhecimento do teor da informação número 

setenta e nove, de dezassete de Novembro de dois mil e setenta e nove, de dezassete de Novembro de dois mil e setenta e nove, de dezassete de Novembro de dois mil e setenta e nove, de dezassete de Novembro de dois mil e 

nove, da Secção de Expediente Geral, e deliberou, por nove, da Secção de Expediente Geral, e deliberou, por nove, da Secção de Expediente Geral, e deliberou, por nove, da Secção de Expediente Geral, e deliberou, por 

unanimidade, informar os concessionários das importâncias a unanimidade, informar os concessionários das importâncias a unanimidade, informar os concessionários das importâncias a unanimidade, informar os concessionários das importâncias a 

pagar, devendo liqpagar, devendo liqpagar, devendo liqpagar, devendo liquidar aquelas em atraso, no prazo de trinta uidar aquelas em atraso, no prazo de trinta uidar aquelas em atraso, no prazo de trinta uidar aquelas em atraso, no prazo de trinta 

diasdiasdiasdias, a saber:, a saber:, a saber:, a saber:----    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    Fernando António Agapito Fernando António Agapito Fernando António Agapito Fernando António Agapito ––––    trezentos e onze euros e vinte trezentos e onze euros e vinte trezentos e onze euros e vinte trezentos e onze euros e vinte 

e cinco cêntimos;e cinco cêntimos;e cinco cêntimos;e cinco cêntimos;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    Maria José Alves Ribeiro Maria José Alves Ribeiro Maria José Alves Ribeiro Maria José Alves Ribeiro ––––    cento e quarenta e oito euros cento e quarenta e oito euros cento e quarenta e oito euros cento e quarenta e oito euros 

e quarenta e seis cêntimos.e quarenta e seis cêntimos.e quarenta e seis cêntimos.e quarenta e seis cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ----------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO SSSSEISEISEISEIS    ––––    RENOVAÇÃO DE PROTOCORENOVAÇÃO DE PROTOCORENOVAÇÃO DE PROTOCORENOVAÇÃO DE PROTOCOLOS ENTRE O LOS ENTRE O LOS ENTRE O LOS ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ALJEZURMUNICÍPIO DE ALJEZURMUNICÍPIO DE ALJEZURMUNICÍPIO DE ALJEZUR    E AS ASSOCIAÇÕES DE E AS ASSOCIAÇÕES DE E AS ASSOCIAÇÕES DE E AS ASSOCIAÇÕES DE 

MARISCADORES DA COSTMARISCADORES DA COSTMARISCADORES DA COSTMARISCADORES DA COSTA VICENTINA E SUDOESA VICENTINA E SUDOESA VICENTINA E SUDOESA VICENTINA E SUDOESTE TE TE TE 

ALENTEJANO E PESCADOALENTEJANO E PESCADOALENTEJANO E PESCADOALENTEJANO E PESCADORES DO PORTINHO DA ARES DO PORTINHO DA ARES DO PORTINHO DA ARES DO PORTINHO DA ARRIFANA E RRIFANA E RRIFANA E RRIFANA E 

COSTA VICENTINA COSTA VICENTINA COSTA VICENTINA COSTA VICENTINA ––––    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA::::    ––––        
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A Câmara deliberouA Câmara deliberouA Câmara deliberouA Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente , por unanimidade, retirar o presente , por unanimidade, retirar o presente , por unanimidade, retirar o presente 

assunto da Ordem de Trabalhos.assunto da Ordem de Trabalhos.assunto da Ordem de Trabalhos.assunto da Ordem de Trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
    

III III III III – Água e Saneamento 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    MANUEL RODRIGUES LOPMANUEL RODRIGUES LOPMANUEL RODRIGUES LOPMANUEL RODRIGUES LOPESESESES::::    ––––    FoiFoiFoiFoi    novamentenovamentenovamentenovamente    

apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que Manuel Rodrigues LopManuel Rodrigues LopManuel Rodrigues LopManuel Rodrigues Lopeseseses, , , , 

vem solicitar que a factura referente ao consumo do mês de vem solicitar que a factura referente ao consumo do mês de vem solicitar que a factura referente ao consumo do mês de vem solicitar que a factura referente ao consumo do mês de 

Setembro Setembro Setembro Setembro do corrente ano,do corrente ano,do corrente ano,do corrente ano,    no montante de trezentos e no montante de trezentos e no montante de trezentos e no montante de trezentos e 

quarenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos,quarenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos,quarenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos,quarenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos,    seja seja seja seja 

recalculada de acordo com a prorrogativa da deliberação de recalculada de acordo com a prorrogativa da deliberação de recalculada de acordo com a prorrogativa da deliberação de recalculada de acordo com a prorrogativa da deliberação de 

Câmara de oito de Agosto dCâmara de oito de Agosto dCâmara de oito de Agosto dCâmara de oito de Agosto de dois mie dois mie dois mie dois mil e seis.l e seis.l e seis.l e seis.    --------------------------------------------        

Face ao teor constante na Informação número oitenta e três, Face ao teor constante na Informação número oitenta e três, Face ao teor constante na Informação número oitenta e três, Face ao teor constante na Informação número oitenta e três, 

datada de sete de Dezembro do corrente ano, da Secção de datada de sete de Dezembro do corrente ano, da Secção de datada de sete de Dezembro do corrente ano, da Secção de datada de sete de Dezembro do corrente ano, da Secção de 

Expediente Geral, a Câmara deliberou, por Expediente Geral, a Câmara deliberou, por Expediente Geral, a Câmara deliberou, por Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    não não não não 

dar provimento à solicitação do requerentedar provimento à solicitação do requerentedar provimento à solicitação do requerentedar provimento à solicitação do requerente....------------------------------------------------------------    

AAAACILDO ANTÓNIO BATISTCILDO ANTÓNIO BATISTCILDO ANTÓNIO BATISTCILDO ANTÓNIO BATISTAAAA::::    ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentado o requerimento apresentado o requerimento apresentado o requerimento apresentado o requerimento 

em que em que em que em que Acildo António BatistaAcildo António BatistaAcildo António BatistaAcildo António Batista, vem solicitar, vem solicitar, vem solicitar, vem solicitar    a aprovação do a aprovação do a aprovação do a aprovação do 

ccccoooontrato de abastecimento de água, para uma caravana ntrato de abastecimento de água, para uma caravana ntrato de abastecimento de água, para uma caravana ntrato de abastecimento de água, para uma caravana 

ambulante, devidamente autorizada para a venda ambulante na ambulante, devidamente autorizada para a venda ambulante na ambulante, devidamente autorizada para a venda ambulante na ambulante, devidamente autorizada para a venda ambulante na 

Praia do Amado Praia do Amado Praia do Amado Praia do Amado ––––    CarrapateiCarrapateiCarrapateiCarrapateirararara, freguesia de Bordeira e , freguesia de Bordeira e , freguesia de Bordeira e , freguesia de Bordeira e 

Municipio de AljezurMunicipio de AljezurMunicipio de AljezurMunicipio de Aljezur....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Face ao teor constante na Informação número oitenta e Face ao teor constante na Informação número oitenta e Face ao teor constante na Informação número oitenta e Face ao teor constante na Informação número oitenta e 

quatro, datada de onze de Dezembro do corrente ano, da quatro, datada de onze de Dezembro do corrente ano, da quatro, datada de onze de Dezembro do corrente ano, da quatro, datada de onze de Dezembro do corrente ano, da 

Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , não dar provimento à solicitaçãnão dar provimento à solicitaçãnão dar provimento à solicitaçãnão dar provimento à solicitação do requerente.o do requerente.o do requerente.o do requerente.----

--------------------------------------------------------    
    

IV IV IV IV ––––    Educação    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    PLANO DE TRANSPORTESPLANO DE TRANSPORTESPLANO DE TRANSPORTESPLANO DE TRANSPORTES    ESCOLARES PARA O ESCOLARES PARA O ESCOLARES PARA O ESCOLARES PARA O 

ANO LECTIVO DE ANO LECTIVO DE ANO LECTIVO DE ANO LECTIVO DE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE ––––    DOIS MIL E DEZ DOIS MIL E DEZ DOIS MIL E DEZ DOIS MIL E DEZ ––––    

PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA::::    ––––    Nos termos do DecretoNos termos do DecretoNos termos do DecretoNos termos do Decreto----Lei número duzentos e Lei número duzentos e Lei número duzentos e Lei número duzentos e 

noventa e nove barra oitenta e quatro, de cinco de Senoventa e nove barra oitenta e quatro, de cinco de Senoventa e nove barra oitenta e quatro, de cinco de Senoventa e nove barra oitenta e quatro, de cinco de Setembro, tembro, tembro, tembro, 
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a a a a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    aaaaprovar provar provar provar o Plano de o Plano de o Plano de o Plano de 

TranTranTranTransportes Escolares Municipais sportes Escolares Municipais sportes Escolares Municipais sportes Escolares Municipais ––––    aaaano dois mil e no dois mil e no dois mil e no dois mil e nove nove nove nove ––––    

dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e dez, cujos documentos depois de devidamente dez, cujos documentos depois de devidamente dez, cujos documentos depois de devidamente dez, cujos documentos depois de devidamente 

rubricados, ficam apensos à presente acta.rubricados, ficam apensos à presente acta.rubricados, ficam apensos à presente acta.rubricados, ficam apensos à presente acta.    --------------------------------------------------------        
    

V V V V ––––    Obras Particulares    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    FLORIEN MARIEKE VAN FLORIEN MARIEKE VAN FLORIEN MARIEKE VAN FLORIEN MARIEKE VAN VLIET E THOMAS GARY VLIET E THOMAS GARY VLIET E THOMAS GARY VLIET E THOMAS GARY 

CREWE CREWE CREWE CREWE ––––    PEDIDO DE ALTERAÇÃO PEDIDO DE ALTERAÇÃO PEDIDO DE ALTERAÇÃO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM MARIA DE CAMINHO EM MARIA DE CAMINHO EM MARIA DE CAMINHO EM MARIA 

SERRÃO SERRÃO SERRÃO SERRÃO ––––    ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR::::    ––––    No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de 

nove de Setembro do corrente ano, foi novamente nove de Setembro do corrente ano, foi novamente nove de Setembro do corrente ano, foi novamente nove de Setembro do corrente ano, foi novamente apresentado apresentado apresentado apresentado 

o requerimento em que o requerimento em que o requerimento em que o requerimento em que Florien Marieke Van VlietFlorien Marieke Van VlietFlorien Marieke Van VlietFlorien Marieke Van Vliet, residen, residen, residen, residente te te te 

em em em em AljezurAljezurAljezurAljezur, na qualidade de proprietário, na qualidade de proprietário, na qualidade de proprietário, na qualidade de proprietário    de um prédiode um prédiode um prédiode um prédio    mistomistomistomisto    

sito em sito em sito em sito em Maria SerrãoMaria SerrãoMaria SerrãoMaria Serrão, descrito na Conservatória do Registo , descrito na Conservatória do Registo , descrito na Conservatória do Registo , descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur sob o artigo Predial de Aljezur sob o artigo Predial de Aljezur sob o artigo Predial de Aljezur sob o artigo oito mil oito mil oito mil oito mil cento e cento e cento e cento e cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e 

quatroquatroquatroquatro, inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial rústica rústica rústica rústica sob o artigo cento e sob o artigo cento e sob o artigo cento e sob o artigo cento e 

onzeonzeonzeonze, da , da , da , da Secção G, da freguesia e Secção G, da freguesia e Secção G, da freguesia e Secção G, da freguesia e MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur    e a e a e a e a 

parte urbana sob o artigo nparte urbana sob o artigo nparte urbana sob o artigo nparte urbana sob o artigo nove mil trezentos e vinte e seisove mil trezentos e vinte e seisove mil trezentos e vinte e seisove mil trezentos e vinte e seis, , , , 

vemvemvemvem    solicitar informação prévia quanto à possibilidade de solicitar informação prévia quanto à possibilidade de solicitar informação prévia quanto à possibilidade de solicitar informação prévia quanto à possibilidade de 

proceder à alteração de um caminho público, sito no local proceder à alteração de um caminho público, sito no local proceder à alteração de um caminho público, sito no local proceder à alteração de um caminho público, sito no local 

acima identificado.acima identificado.acima identificado.acima identificado.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Face ao Face ao Face ao Face ao parecer favorável da Junta de Freguesia de Aljezur e parecer favorável da Junta de Freguesia de Aljezur e parecer favorável da Junta de Freguesia de Aljezur e parecer favorável da Junta de Freguesia de Aljezur e 

após publicitação da após publicitação da após publicitação da após publicitação da solicitação através do edital núsolicitação através do edital núsolicitação através do edital núsolicitação através do edital número mero mero mero cento cento cento cento 

e seis barra zero novee seis barra zero novee seis barra zero novee seis barra zero nove, , , , deverá o requerente proceder em deverá o requerente proceder em deverá o requerente proceder em deverá o requerente proceder em 

conformidade com o teor dconformidade com o teor dconformidade com o teor dconformidade com o teor da Informaçãoa Informaçãoa Informaçãoa Informação    número cento e trinta número cento e trinta número cento e trinta número cento e trinta 

barra zero nobarra zero nobarra zero nobarra zero noveveveve    traço Ftraço Ftraço Ftraço FA, com vista à aprovação final por A, com vista à aprovação final por A, com vista à aprovação final por A, com vista à aprovação final por 

parte desta Autarquia.parte desta Autarquia.parte desta Autarquia.parte desta Autarquia.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    MARIA DUARTE VIEGAS MARIA DUARTE VIEGAS MARIA DUARTE VIEGAS MARIA DUARTE VIEGAS DE JESUS E VALTER DE JESUS E VALTER DE JESUS E VALTER DE JESUS E VALTER 

FILIPE VIEGAS DE JESFILIPE VIEGAS DE JESFILIPE VIEGAS DE JESFILIPE VIEGAS DE JESUS US US US ––––    PEDIDO DE CERTIDÃO PPEDIDO DE CERTIDÃO PPEDIDO DE CERTIDÃO PPEDIDO DE CERTIDÃO PARA ARA ARA ARA 

EFEITOS DE ESCRITURAEFEITOS DE ESCRITURAEFEITOS DE ESCRITURAEFEITOS DE ESCRITURA    DE COMPRA E VENDA DEDE COMPRA E VENDA DEDE COMPRA E VENDA DEDE COMPRA E VENDA DE    UM UM UM UM 

PRÉDIO SITO EM SAMOUPRÉDIO SITO EM SAMOUPRÉDIO SITO EM SAMOUPRÉDIO SITO EM SAMOUQUEIRA QUEIRA QUEIRA QUEIRA ––––    ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentapresentapresentapresentado o requerimento em queado o requerimento em queado o requerimento em queado o requerimento em que    Renato Fernandes, na Renato Fernandes, na Renato Fernandes, na Renato Fernandes, na 

qualidade de Solicitador de qualidade de Solicitador de qualidade de Solicitador de qualidade de Solicitador de Maria Duarte Viegas de Jesus, Maria Duarte Viegas de Jesus, Maria Duarte Viegas de Jesus, Maria Duarte Viegas de Jesus, 

promitente compradora de três quartos e promitente compradora de três quartos e promitente compradora de três quartos e promitente compradora de três quartos e dededede    Valter Filipe Valter Filipe Valter Filipe Valter Filipe 
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Viegas de JesusViegas de JesusViegas de JesusViegas de Jesus, promitente comprador de um quarto de , promitente comprador de um quarto de , promitente comprador de um quarto de , promitente comprador de um quarto de um um um um 

prédio prédio prédio prédio rústico, rústico, rústico, rústico, sito sito sito sito em Samouqueiraem Samouqueiraem Samouqueiraem Samouqueira, , , , freguesia freguesia freguesia freguesia e Município de e Município de e Município de e Município de 

Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo quarenta quarenta quarenta quarenta 

e trêse trêse trêse três, da Secção , da Secção , da Secção , da Secção G G G G ––––    G um G um G um G um ––––    G doisG doisG doisG dois, , , , descrito nadescrito nadescrito nadescrito na    

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o artigoConservatória do Registo Predial de Aljezur sob o artigoConservatória do Registo Predial de Aljezur sob o artigoConservatória do Registo Predial de Aljezur sob o artigo    sete sete sete sete 

mil duzentos e sessenta e seismil duzentos e sessenta e seismil duzentos e sessenta e seismil duzentos e sessenta e seis, , , , vevevevem solicitar lhes sejm solicitar lhes sejm solicitar lhes sejm solicitar lhes seja emitida a emitida a emitida a emitida 

certidão do parecercertidão do parecercertidão do parecercertidão do parecer    desta desta desta desta Autarquia, para efeitos de realizaçao Autarquia, para efeitos de realizaçao Autarquia, para efeitos de realizaçao Autarquia, para efeitos de realizaçao 

de escritura de compra e venda dde escritura de compra e venda dde escritura de compra e venda dde escritura de compra e venda doooo    prédioprédioprédioprédio    atrás identificadoatrás identificadoatrás identificadoatrás identificado....    ----            

Com base no parecer do Com base no parecer do Com base no parecer do Com base no parecer do Jurista desta Autarquia, Doutor José Jurista desta Autarquia, Doutor José Jurista desta Autarquia, Doutor José Jurista desta Autarquia, Doutor José 

Mendes de MoraisMendes de MoraisMendes de MoraisMendes de Morais, datado de , datado de , datado de , datado de três de Dezembrotrês de Dezembrotrês de Dezembrotrês de Dezembro    do corrente do corrente do corrente do corrente 

anananano, a Câmara deliberou, por o, a Câmara deliberou, por o, a Câmara deliberou, por o, a Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, emitir certidão , emitir certidão , emitir certidão , emitir certidão 

oooonde conste o parecer favorável à pretensão do requerente, nde conste o parecer favorável à pretensão do requerente, nde conste o parecer favorável à pretensão do requerente, nde conste o parecer favorável à pretensão do requerente, 

porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos porquanto o mesmo não põe em causa os interesses públicos 

que o artigo cinquenta e quatro, número dois, do Decretoque o artigo cinquenta e quatro, número dois, do Decretoque o artigo cinquenta e quatro, número dois, do Decretoque o artigo cinquenta e quatro, número dois, do Decreto----Lei Lei Lei Lei 

número sessenta e quatnúmero sessenta e quatnúmero sessenta e quatnúmero sessenta e quatro barra dois mil e três, de vinte e ro barra dois mil e três, de vinte e ro barra dois mil e três, de vinte e ro barra dois mil e três, de vinte e 

três de Agostotrês de Agostotrês de Agostotrês de Agosto, visa salvaguardar, visa salvaguardar, visa salvaguardar, visa salvaguardar....    ------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊS RÊS RÊS RÊS ––––    JOSÉ MANUEL FERNANDEJOSÉ MANUEL FERNANDEJOSÉ MANUEL FERNANDEJOSÉ MANUEL FERNANDES DE SOUSA S DE SOUSA S DE SOUSA S DE SOUSA ––––    

PEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃO    PRÉVIA, PARA CONSTRUPRÉVIA, PARA CONSTRUPRÉVIA, PARA CONSTRUPRÉVIA, PARA CONSTRUÇÃO DE ÇÃO DE ÇÃO DE ÇÃO DE 

ARMAZÉM AGRÍCOLA EM ARMAZÉM AGRÍCOLA EM ARMAZÉM AGRÍCOLA EM ARMAZÉM AGRÍCOLA EM QUINTA DO SABUGUEIROQUINTA DO SABUGUEIROQUINTA DO SABUGUEIROQUINTA DO SABUGUEIRO    ––––    ALJEZUR ALJEZUR ALJEZUR ALJEZUR 

––––    EXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃOEXPOSIÇÃO::::    ––––    No seguimento da delibeNo seguimento da delibeNo seguimento da delibeNo seguimento da deliberação de trinta de ração de trinta de ração de trinta de ração de trinta de 

Outubro do corrente ano, foi Outubro do corrente ano, foi Outubro do corrente ano, foi Outubro do corrente ano, foi apresentada a exposição de apresentada a exposição de apresentada a exposição de apresentada a exposição de José José José José 

Manuel Fernandes de SousaManuel Fernandes de SousaManuel Fernandes de SousaManuel Fernandes de Sousa, na qualidade de proprietário de , na qualidade de proprietário de , na qualidade de proprietário de , na qualidade de proprietário de 

um prédio rústico sito em um prédio rústico sito em um prédio rústico sito em um prédio rústico sito em Quinta do Sabugueiro Quinta do Sabugueiro Quinta do Sabugueiro Quinta do Sabugueiro ––––    Aljezur, Aljezur, Aljezur, Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo inscrito na matriz predial rústica sob o artigo inscrito na matriz predial rústica sob o artigo inscrito na matriz predial rústica sob o artigo duzentos e duzentos e duzentos e duzentos e 

trinta, da Secção ARtrinta, da Secção ARtrinta, da Secção ARtrinta, da Secção AR,,,,    da freguesia e da freguesia e da freguesia e da freguesia e Município dMunicípio dMunicípio dMunicípio de Aljezur e e Aljezur e e Aljezur e e Aljezur e 

descrito na Conservatóriadescrito na Conservatóriadescrito na Conservatóriadescrito na Conservatória    do Registo Predial de Aljezur sob o do Registo Predial de Aljezur sob o do Registo Predial de Aljezur sob o do Registo Predial de Aljezur sob o 

númeronúmeronúmeronúmero    três mil duzentos e quatro, relativa ao pedido de três mil duzentos e quatro, relativa ao pedido de três mil duzentos e quatro, relativa ao pedido de três mil duzentos e quatro, relativa ao pedido de 

informação prévia sobre a viabilidade de informação prévia sobre a viabilidade de informação prévia sobre a viabilidade de informação prévia sobre a viabilidade de construção de um construção de um construção de um construção de um 

armazém agrícola, narmazém agrícola, narmazém agrícola, narmazém agrícola, no local acima identificado.o local acima identificado.o local acima identificado.o local acima identificado.    ------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, indeferir a pretensão do , indeferir a pretensão do , indeferir a pretensão do , indeferir a pretensão do 

requerente, face aorequerente, face aorequerente, face aorequerente, face ao    teor constante na teor constante na teor constante na teor constante na informação númeroinformação númeroinformação númeroinformação número    cento cento cento cento 
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e noventa e um e noventa e um e noventa e um e noventa e um barra dois mil e nove FA, da Divisão de barra dois mil e nove FA, da Divisão de barra dois mil e nove FA, da Divisão de barra dois mil e nove FA, da Divisão de 

Urbanismo e HabitaçãoUrbanismo e HabitaçãoUrbanismo e HabitaçãoUrbanismo e Habitação....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO QQQQUATRO UATRO UATRO UATRO ––––    VÍTOR MIGVÍTOR MIGVÍTOR MIGVÍTOR MIGUEL ENCARNAÇÃO GOMESUEL ENCARNAÇÃO GOMESUEL ENCARNAÇÃO GOMESUEL ENCARNAÇÃO GOMES    ––––    

PEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃO    PRÉVIA PRÉVIA PRÉVIA PRÉVIA ––––    CONSTRUÇÃO DE PARQUECONSTRUÇÃO DE PARQUECONSTRUÇÃO DE PARQUECONSTRUÇÃO DE PARQUE    

DE CAMPISMO RURAL EMDE CAMPISMO RURAL EMDE CAMPISMO RURAL EMDE CAMPISMO RURAL EM    MONTE NOVO MONTE NOVO MONTE NOVO MONTE NOVO ––––    BORDEIRABORDEIRABORDEIRABORDEIRA::::    ––––    No No No No 

seguimento da deliberação de seis de Outubro do corrente seguimento da deliberação de seis de Outubro do corrente seguimento da deliberação de seis de Outubro do corrente seguimento da deliberação de seis de Outubro do corrente 

ano, foi novamente apresentadano, foi novamente apresentadano, foi novamente apresentadano, foi novamente apresentadoooo    o requerimento em queo requerimento em queo requerimento em queo requerimento em que    Vítor Vítor Vítor Vítor 

Miguel EncarnaçãoMiguel EncarnaçãoMiguel EncarnaçãoMiguel Encarnação    GomesGomesGomesGomes, , , , na qualidade de proprietário de um na qualidade de proprietário de um na qualidade de proprietário de um na qualidade de proprietário de um 

prédio rústico, sito em Charneca dos Boeiros prédio rústico, sito em Charneca dos Boeiros prédio rústico, sito em Charneca dos Boeiros prédio rústico, sito em Charneca dos Boeiros ––––    Monte Novo,Monte Novo,Monte Novo,Monte Novo,    

da da da da freguesia freguesia freguesia freguesia de Bordeira de Bordeira de Bordeira de Bordeira e e e e Município Município Município Município de Aljezur,de Aljezur,de Aljezur,de Aljezur,    inscrito na inscrito na inscrito na inscrito na 

matriz predialmatriz predialmatriz predialmatriz predial    rústicarústicarústicarústica    sob o artigo sob o artigo sob o artigo sob o artigo trinta e umtrinta e umtrinta e umtrinta e um, da , da , da , da SSSSecção ecção ecção ecção A A A A 

eeee    descrito na Conservatória do Rdescrito na Conservatória do Rdescrito na Conservatória do Rdescrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob egisto Predial de Aljezur sob egisto Predial de Aljezur sob egisto Predial de Aljezur sob 

o número o número o número o número mil seiscentos e dezassete, vem solicitar mil seiscentos e dezassete, vem solicitar mil seiscentos e dezassete, vem solicitar mil seiscentos e dezassete, vem solicitar informação informação informação informação 

prévia sobre a prévia sobre a prévia sobre a prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a construção de possibilidade de levar a efeito a construção de possibilidade de levar a efeito a construção de possibilidade de levar a efeito a construção de 

um Parque de Campismo Ruralum Parque de Campismo Ruralum Parque de Campismo Ruralum Parque de Campismo Rural, no local acima identificado., no local acima identificado., no local acima identificado., no local acima identificado.    --------        

Face ao teor constante naFace ao teor constante naFace ao teor constante naFace ao teor constante na    informação númerinformação númerinformação númerinformação número centoo centoo centoo cento    e se se se setenta etenta etenta etenta 

e um barra dois mil e nove e um barra dois mil e nove e um barra dois mil e nove e um barra dois mil e nove ––––    FAFAFAFA, da Divisão de Urbanismo , da Divisão de Urbanismo , da Divisão de Urbanismo , da Divisão de Urbanismo 

e Habitaçãoe Habitaçãoe Habitaçãoe Habitação    e ao parecer desfavorável da CCDRe ao parecer desfavorável da CCDRe ao parecer desfavorável da CCDRe ao parecer desfavorável da CCDR, a Câmara , a Câmara , a Câmara , a Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    indeferir a pretensão do indeferir a pretensão do indeferir a pretensão do indeferir a pretensão do 

requerente.requerente.requerente.requerente.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO CCCCINCO INCO INCO INCO ––––    EVANGELISTO MARIA EVANGELISTO MARIA EVANGELISTO MARIA EVANGELISTO MARIA ––––    PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVINFORMAÇÃO PRÉVINFORMAÇÃO PRÉVINFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DIA PARA CONSTRUÇÃO DIA PARA CONSTRUÇÃO DIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E E HABITAÇÃO E E HABITAÇÃO E E HABITAÇÃO E 

AGRÍCOLA EM ROGILAGRÍCOLA EM ROGILAGRÍCOLA EM ROGILAGRÍCOLA EM ROGIL::::    ––––    No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de 

seis de Outubro do corrente ano, foi novamente seis de Outubro do corrente ano, foi novamente seis de Outubro do corrente ano, foi novamente seis de Outubro do corrente ano, foi novamente apresentado oapresentado oapresentado oapresentado o    

requerimento em que Evangelistorequerimento em que Evangelistorequerimento em que Evangelistorequerimento em que Evangelisto    Maria, residente em Aljezur, Maria, residente em Aljezur, Maria, residente em Aljezur, Maria, residente em Aljezur, 

na qualidade de proprietário de um prédio mistona qualidade de proprietário de um prédio mistona qualidade de proprietário de um prédio mistona qualidade de proprietário de um prédio misto    sito em sito em sito em sito em 

Vagem Vagem Vagem Vagem ––––    Rogil, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo Rogil, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo Rogil, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo Rogil, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

sete mil quatrocentos e noventa e seis e na matriz predial sete mil quatrocentos e noventa e seis e na matriz predial sete mil quatrocentos e noventa e seis e na matriz predial sete mil quatrocentos e noventa e seis e na matriz predial 

rústica sob o artigo sessenta e sete, da Secção N1, da rústica sob o artigo sessenta e sete, da Secção N1, da rústica sob o artigo sessenta e sete, da Secção N1, da rústica sob o artigo sessenta e sete, da Secção N1, da 

freguesia de Rogil e Concelho de Aljezur, vem nos termos do freguesia de Rogil e Concelho de Aljezur, vem nos termos do freguesia de Rogil e Concelho de Aljezur, vem nos termos do freguesia de Rogil e Concelho de Aljezur, vem nos termos do 

disposto nodisposto nodisposto nodisposto no    DecretoDecretoDecretoDecreto----Regulamentar número nove barra noventa Regulamentar número nove barra noventa Regulamentar número nove barra noventa Regulamentar número nove barra noventa 

e nove, de quinze de Junho, solicitar informação prévia sobre e nove, de quinze de Junho, solicitar informação prévia sobre e nove, de quinze de Junho, solicitar informação prévia sobre e nove, de quinze de Junho, solicitar informação prévia sobre 
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a viabilidade de ampliação de uma arrecadação agrícola a viabilidade de ampliação de uma arrecadação agrícola a viabilidade de ampliação de uma arrecadação agrícola a viabilidade de ampliação de uma arrecadação agrícola 

destinada à residência de agricultores, no local acima destinada à residência de agricultores, no local acima destinada à residência de agricultores, no local acima destinada à residência de agricultores, no local acima 

mencionado.mencionado.mencionado.mencionado. --------------------------------------     

Face ao teor constante Face ao teor constante Face ao teor constante Face ao teor constante na informação na informação na informação na informação número número número número cento cento cento cento e e e e 

quarquarquarquarenta e enta e enta e enta e um um um um barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e nove nove nove nove ––––    FAFAFAFA, Divisão, Divisão, Divisão, Divisão    de de de de 

Urbanismo e Habitação, a Urbanismo e Habitação, a Urbanismo e Habitação, a Urbanismo e Habitação, a Câmara deliberou, Câmara deliberou, Câmara deliberou, Câmara deliberou, por por por por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , 

indeferir a pretensão do requerente.indeferir a pretensão do requerente.indeferir a pretensão do requerente.indeferir a pretensão do requerente.    --------------------------------------------------------------------------------        

INTERVENÇÃO ABERTA AINTERVENÇÃO ABERTA AINTERVENÇÃO ABERTA AINTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICOO PÚBLICOO PÚBLICOO PÚBLICO: : : : ––––    Não se verificou Não se verificou Não se verificou Não se verificou 

qualquer intervenção por pqualquer intervenção por pqualquer intervenção por pqualquer intervenção por parte do público presente.arte do público presente.arte do público presente.arte do público presente. ---------  

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: : : : ––––    De acordo com o De acordo com o De acordo com o De acordo com o 

disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco ––––    A A A A 

barra dois mbarra dois mbarra dois mbarra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida il e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida il e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida il e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 

em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 

unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  

ENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNIÃOIÃOIÃOIÃO: : : : ––––    E, não havendo mais E, não havendo mais E, não havendo mais E, não havendo mais 

assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 

reuniãreuniãreuniãreuniãoooo, eram , eram , eram , eram ddddozeozeozeoze    horashorashorashoras    e e e e trintatrintatrintatrinta    minutosminutosminutosminutos, mandando que, de , mandando que, de , mandando que, de , mandando que, de 

tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,    José José José José 

da Silva Gregório, da Silva Gregório, da Silva Gregório, da Silva Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Chefe da Divisão Administrativa e de Chefe da Divisão Administrativa e de Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos, a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo. ----------------     

 

� � � � �    

    
O Presidente, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

    
O Secretario, 
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