
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 01/10 
 

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:     11112222    de de de de JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    de 20de 20de 20de 2011110000 

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

Encerramento:  11112222.45.45.45.45    horashorashorashoras  

Aprovada em:  26262626    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 dos Rosa Maria dos Rosa Maria dos Rosa 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 abeda Câmara, o Senhor Presidente declarou abeda Câmara, o Senhor Presidente declarou abeda Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta rta rta rta 

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

�    
    

    

    

Deliberações Tomadas 
    

A CÂMARA DELIBEROU, A CÂMARA DELIBEROU, A CÂMARA DELIBEROU, A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTPOR UNANIMIDADE, INTPOR UNANIMIDADE, INTPOR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA RODUZIR NA RODUZIR NA RODUZIR NA 

ORDEM DO DIA OS SEGUORDEM DO DIA OS SEGUORDEM DO DIA OS SEGUORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOSINTES ASSUNTOSINTES ASSUNTOSINTES ASSUNTOS::::    ----------------------------------------------------        

––––    AAAARMANDO RMANDO RMANDO RMANDO JJJJOSÉ OSÉ OSÉ OSÉ GGGGALVÃO E ALVÃO E ALVÃO E ALVÃO E SSSSILVA ILVA ILVA ILVA ––––    CONCESSÃO DE CARTÃO CONCESSÃO DE CARTÃO CONCESSÃO DE CARTÃO CONCESSÃO DE CARTÃO DE DE DE DE 

VVVVENDEDOR ENDEDOR ENDEDOR ENDEDOR PPPPRODUTORRODUTORRODUTORRODUTOR    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    MMMMINISTÉRIO DO INISTÉRIO DO INISTÉRIO DO INISTÉRIO DO AAAAMBIENTE E DO MBIENTE E DO MBIENTE E DO MBIENTE E DO OOOORDRDRDRDENAMENTO DO ENAMENTO DO ENAMENTO DO ENAMENTO DO TTTTERRITÓRIOERRITÓRIOERRITÓRIOERRITÓRIO    ––––    

PPPPRORROGAÇÃO DO PRAZO RORROGAÇÃO DO PRAZO RORROGAÇÃO DO PRAZO RORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDE VIGÊNCIA DAS MEDIDE VIGÊNCIA DAS MEDIDE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DAS PREVENTIVAS DAS PREVENTIVAS DAS PREVENTIVAS 

E DA SUSPENSÃO DO E DA SUSPENSÃO DO E DA SUSPENSÃO DO E DA SUSPENSÃO DO POPOPOPO    DO DO DO DO PNSACVPNSACVPNSACVPNSACV    ----------------------------------------------------------------------------        
    

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

––––    A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do SenhA Câmara tomou conhecimento dos Despachos do SenhA Câmara tomou conhecimento dos Despachos do SenhA Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor or or or 

Presidente, exaradosPresidente, exaradosPresidente, exaradosPresidente, exarados    nas vigésima, vigésima primeira e nas vigésima, vigésima primeira e nas vigésima, vigésima primeira e nas vigésima, vigésima primeira e 

vigésima segunda Modificações às Grandes Opções do Plano vigésima segunda Modificações às Grandes Opções do Plano vigésima segunda Modificações às Grandes Opções do Plano vigésima segunda Modificações às Grandes Opções do Plano 

––––    PPI e AMR e nas vigésima, vigésima primeira e vigésima PPI e AMR e nas vigésima, vigésima primeira e vigésima PPI e AMR e nas vigésima, vigésima primeira e vigésima PPI e AMR e nas vigésima, vigésima primeira e vigésima 

segunda Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e segunda Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e segunda Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e segunda Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 

novenovenovenove    cujos documentos, depoicujos documentos, depoicujos documentos, depoicujos documentos, depois de devidamente rubricados, s de devidamente rubricados, s de devidamente rubricados, s de devidamente rubricados, 

ficam arquivados em pasta própria.ficam arquivados em pasta própria.ficam arquivados em pasta própria.ficam arquivados em pasta própria.    --------------------------------------------------------------------------------        
 

IIIIIIII – Administração e Finanças 
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUM M M M ––––    APROVAÇÃO DA ACTA DAAPROVAÇÃO DA ACTA DAAPROVAÇÃO DA ACTA DAAPROVAÇÃO DA ACTA DA    REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE DE DE DE VINTE E DOIS VINTE E DOIS VINTE E DOIS VINTE E DOIS DE DE DE DE DEZDEZDEZDEZEMBROEMBROEMBROEMBRO    DE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVE::::    ––––    
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por por por por unanimidadunanimidadunanimidadunanimidadeeee, , , , 

aprovar aprovar aprovar aprovar a actaa actaa actaa acta    da reunião ordinária de da reunião ordinária de da reunião ordinária de da reunião ordinária de vinte e doisvinte e doisvinte e doisvinte e dois    de de de de 

Dezembro Dezembro Dezembro 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 ponto da Ordem de Trabalhos.neste ponto da Ordem de Trabalhos.neste ponto da Ordem de Trabalhos.neste 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 DRESUMO DRESUMO DRESUMO DIÁRIO DA TESOURARIAIÁRIO DA TESOURARIAIÁRIO DA TESOURARIAIÁRIO DA TESOURARIA: : : : ––––    

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 onzeonzeonzeonze    

de de de de JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    de dois mil e de dois mil e de dois mil e de dois mil e dezdezdezdez,,,,    do qual a Câmara tomou do qual a Câmara tomou do qual a Câmara tomou do qual a Câmara tomou 

conhecimento.conhecimento.conhecimento.conhecimento.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO QQQQUATRO UATRO UATRO UATRO ––––    PEDIDO DE EMPRÉSTIMOPEDIDO DE EMPRÉSTIMOPEDIDO DE EMPRÉSTIMOPEDIDO DE EMPRÉSTIMO    ––––    CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL 

––––    SOCIEDADE POLISSOCIEDADE POLISSOCIEDADE POLISSOCIEDADE POLIS    LITORAL SUDOESTE LITORAL SUDOESTE LITORAL SUDOESTE LITORAL SUDOESTE ––––    SOCIEDADE PARA SOCIEDADE PARA SOCIEDADE PARA SOCIEDADE PARA 

REREREREQUALIFICAÇÃO E VALORQUALIFICAÇÃO E VALORQUALIFICAÇÃO E VALORQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL DOIZAÇÃO DO LITORAL DOIZAÇÃO DO LITORAL DOIZAÇÃO DO LITORAL DO    SUDOESTE SUDOESTE SUDOESTE SUDOESTE 

ALENTEJANO E COSTA VALENTEJANO E COSTA VALENTEJANO E COSTA VALENTEJANO E COSTA VICENTINAICENTINAICENTINAICENTINA: : : : ––––    Pelo Senhor Presidente, Pelo Senhor Presidente, Pelo Senhor Presidente, Pelo Senhor Presidente, 

foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:    --------------------        

““““PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Considerando que:Considerando que:Considerando que:Considerando que:    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

UUUUMMMM    ––––    Com a recenCom a recenCom a recenCom a recente publicação do Decretote publicação do Decretote publicação do Decretote publicação do Decreto----Lei número Lei número Lei número Lei número 

duzentos e qduzentos e qduzentos e qduzentos e quarenta e quatro barra dois mil e noveuarenta e quatro barra dois mil e noveuarenta e quatro barra dois mil e noveuarenta e quatro barra dois mil e nove, de, de, de, de    vinte vinte vinte vinte 

e doise doise doise dois    de Setembro, foi criada a Sociedade Polis Litoral de Setembro, foi criada a Sociedade Polis Litoral de Setembro, foi criada a Sociedade Polis Litoral de Setembro, foi criada a Sociedade Polis Litoral 

Sudoeste Sudoeste Sudoeste Sudoeste ––––    Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sociedade para a Requalificação e Valorização do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A.    ----------------------------------------------------        

DDDDOISOISOISOIS    ––––    Com a aprovação do protocolo, pelo MunCom a aprovação do protocolo, pelo MunCom a aprovação do protocolo, pelo MunCom a aprovação do protocolo, pelo Município de icípio de icípio de icípio de 

Aljezur, que antecedeu a criação da sociedade, foi por este Aljezur, que antecedeu a criação da sociedade, foi por este Aljezur, que antecedeu a criação da sociedade, foi por este Aljezur, que antecedeu a criação da sociedade, foi por este 

assumiassumiassumiassumido o compromisso de subscriçãodo o compromisso de subscriçãodo o compromisso de subscriçãodo o compromisso de subscrição    dois milhões, duzentos dois milhões, duzentos dois milhões, duzentos dois milhões, duzentos 

e trinta e e trinta e e trinta e e trinta e quatro mil e quatrocentos eurosquatro mil e quatrocentos eurosquatro mil e quatrocentos eurosquatro mil e quatrocentos euros, a ser realizado em , a ser realizado em , a ser realizado em , a ser realizado em 

seis prestações semestrais iguais e sucessivas, devendo a seis prestações semestrais iguais e sucessivas, devendo a seis prestações semestrais iguais e sucessivas, devendo a seis prestações semestrais iguais e sucessivas, devendo a 

primeprimeprimeprimeira ser realizada no momento de constituição da ira ser realizada no momento de constituição da ira ser realizada no momento de constituição da ira ser realizada no momento de constituição da 

sociedade, como previsto no nsociedade, como previsto no nsociedade, como previsto no nsociedade, como previsto no número três, do artigo sexto, do úmero três, do artigo sexto, do úmero três, do artigo sexto, do úmero três, do artigo sexto, do 
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já referido Decretojá referido Decretojá referido Decretojá referido Decreto----Lei número duzentos e quarenta e quatro Lei número duzentos e quarenta e quatro Lei número duzentos e quarenta e quatro Lei número duzentos e quarenta e quatro 

barra dois mil e novebarra dois mil e novebarra dois mil e novebarra dois mil e nove, de, de, de, de    vinte e doisvinte e doisvinte e doisvinte e dois    de Setembrode Setembrode Setembrode Setembro;;;;    ------------------------        

TTTTRÊSRÊSRÊSRÊS    ––––    De acordo com a proposta deDe acordo com a proposta deDe acordo com a proposta deDe acordo com a proposta de    plano estratégico será plano estratégico será plano estratégico será plano estratégico será 

realizado pela sociedade Polis Litoral Sudoeste, investimentos realizado pela sociedade Polis Litoral Sudoeste, investimentos realizado pela sociedade Polis Litoral Sudoeste, investimentos realizado pela sociedade Polis Litoral Sudoeste, investimentos 

no Município de Aljezur de valor superior a no Município de Aljezur de valor superior a no Município de Aljezur de valor superior a no Município de Aljezur de valor superior a cinco vírgula cinco vírgula cinco vírgula cinco vírgula 

quatro milhões de eurosquatro milhões de eurosquatro milhões de eurosquatro milhões de euros;;;;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

QQQQUATROUATROUATROUATRO    ––––    De acordo com os compromissos assumidos, deve De acordo com os compromissos assumidos, deve De acordo com os compromissos assumidos, deve De acordo com os compromissos assumidos, deve 

o Município de Aljezur no ano o Município de Aljezur no ano o Município de Aljezur no ano o Município de Aljezur no ano de de de de dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez, realizar três , realizar três , realizar três , realizar três 

das seis prestações semestrais, uma no inicio do primeiro das seis prestações semestrais, uma no inicio do primeiro das seis prestações semestrais, uma no inicio do primeiro das seis prestações semestrais, uma no inicio do primeiro 

trimestre (relativa a trimestre (relativa a trimestre (relativa a trimestre (relativa a dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove), uma no inicio do ), uma no inicio do ), uma no inicio do ), uma no inicio do 

segundo trimestre e a terceira, no inicio do quarto trimestre;segundo trimestre e a terceira, no inicio do quarto trimestre;segundo trimestre e a terceira, no inicio do quarto trimestre;segundo trimestre e a terceira, no inicio do quarto trimestre;    ----        

CCCCINCOINCOINCOINCO    ––––    O número seis, O número seis, O número seis, O número seis, do artigodo artigodo artigodo artigo    trinta e notrinta e notrinta e notrinta e noveveveve    da Lei da da Lei da da Lei da da Lei da 

Finanças Locais, prevê que, os empréstimos e as Finanças Locais, prevê que, os empréstimos e as Finanças Locais, prevê que, os empréstimos e as Finanças Locais, prevê que, os empréstimos e as 

amortizações destinas exclusivamente ao financiamento de amortizações destinas exclusivamente ao financiamento de amortizações destinas exclusivamente ao financiamento de amortizações destinas exclusivamente ao financiamento de 

projectos, com comparticipações de fundos comunitários, desde projectos, com comparticipações de fundos comunitários, desde projectos, com comparticipações de fundos comunitários, desde projectos, com comparticipações de fundos comunitários, desde 

que o montantque o montantque o montantque o montante máximo do crédito não exceda setenta e e máximo do crédito não exceda setenta e e máximo do crédito não exceda setenta e e máximo do crédito não exceda setenta e 

cinco porcentocinco porcentocinco porcentocinco porcento    do montdo montdo montdo montante da comparticipação pública ante da comparticipação pública ante da comparticipação pública ante da comparticipação pública 

nacional, possam mediante despacho do Snacional, possam mediante despacho do Snacional, possam mediante despacho do Snacional, possam mediante despacho do Senhorenhorenhorenhor    Ministro das Ministro das Ministro das Ministro das 

Finanças ser excepcionados ao nívelFinanças ser excepcionados ao nívelFinanças ser excepcionados ao nívelFinanças ser excepcionados ao nível        existente de existente de existente de existente de 

endividamento global das autarquias;endividamento global das autarquias;endividamento global das autarquias;endividamento global das autarquias;    ----------------------------------------------------------------------------        

SSSSEISEISEISEIS    ––––    Considerando que o Município possui capacidade de Considerando que o Município possui capacidade de Considerando que o Município possui capacidade de Considerando que o Município possui capacidade de 

endividamento bastantendividamento bastantendividamento bastantendividamento bastante.e.e.e.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Proponho que a CâmaProponho que a CâmaProponho que a CâmaProponho que a Câmara Municipal delibere aprovarra Municipal delibere aprovarra Municipal delibere aprovarra Municipal delibere aprovar    aaaa    

solicitação de propostas junto do Banco BPI, Caixa Gsolicitação de propostas junto do Banco BPI, Caixa Gsolicitação de propostas junto do Banco BPI, Caixa Gsolicitação de propostas junto do Banco BPI, Caixa Geral de eral de eral de eral de 

Depósitos, Millenium BCPDepósitos, Millenium BCPDepósitos, Millenium BCPDepósitos, Millenium BCP    e Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, e Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, e Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, e Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, 

para a contratualização de um empréstimo com as seguintes para a contratualização de um empréstimo com as seguintes para a contratualização de um empréstimo com as seguintes para a contratualização de um empréstimo com as seguintes 

características:características:características:características:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    FFFFININININALIDADEALIDADEALIDADEALIDADE: Participação no capital social da Sociedade Polis : Participação no capital social da Sociedade Polis : Participação no capital social da Sociedade Polis : Participação no capital social da Sociedade Polis 

Litoral Sudoeste Litoral Sudoeste Litoral Sudoeste Litoral Sudoeste ––––    Sociedade para a Requalificação e Sociedade para a Requalificação e Sociedade para a Requalificação e Sociedade para a Requalificação e 

Valorização do sudoeste AlValorização do sudoeste AlValorização do sudoeste AlValorização do sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A;entejano e Costa Vicentina, S.A;entejano e Costa Vicentina, S.A;entejano e Costa Vicentina, S.A;    --------        

––––    VVVVAAAAlor:lor:lor:lor:    um milhão, cento e um milhão, cento e um milhão, cento e um milhão, cento e dezassete mil e duzentos euros;dezassete mil e duzentos euros;dezassete mil e duzentos euros;dezassete mil e duzentos euros;        

––––    IIIINDEXANTENDEXANTENDEXANTENDEXANTE: Euribor a : Euribor a : Euribor a : Euribor a seisseisseisseis    meses;meses;meses;meses;    ----------------------------------------------------------------------------        
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––––    PPPPERÍODO DE UTILIZAÇÃOERÍODO DE UTILIZAÇÃOERÍODO DE UTILIZAÇÃOERÍODO DE UTILIZAÇÃO::::    um um um um ano, com carência de capital e ano, com carência de capital e ano, com carência de capital e ano, com carência de capital e 

juros, durante o período de utilização;juros, durante o período de utilização;juros, durante o período de utilização;juros, durante o período de utilização;    ------------------------------------------------------------------------        

––––    PPPPERÍODO DE CARÊNCIAERÍODO DE CARÊNCIAERÍODO DE CARÊNCIAERÍODO DE CARÊNCIA::::    umumumum    ano;ano;ano;ano;    ------------------------------------------------------------------------------------        

––––    PPPPRAZORAZORAZORAZO::::    vintevintevintevinte    anos;anos;anos;anos;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    AAAAMORTIZAÇÃO DE CAPITAMORTIZAÇÃO DE CAPITAMORTIZAÇÃO DE CAPITAMORTIZAÇÃO DE CAPITAL E JUROSL E JUROSL E JUROSL E JUROS::::    setenta e seis psetenta e seis psetenta e seis psetenta e seis prestações restações restações restações 

ppppostecipadas ostecipadas ostecipadas ostecipadas ttttrimerimerimerimestrais, igustrais, igustrais, igustrais, iguais e sucessivas (vinte ais e sucessivas (vinte ais e sucessivas (vinte ais e sucessivas (vinte anos, anos, anos, anos, 

incluindo ano de carência);incluindo ano de carência);incluindo ano de carência);incluindo ano de carência);    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    CCCCRITÉRIO DE RITÉRIO DE RITÉRIO DE RITÉRIO DE AAAADJUDICAÇÃODJUDICAÇÃODJUDICAÇÃODJUDICAÇÃO: As tax: As tax: As tax: As taxas mais favoráveis ao as mais favoráveis ao as mais favoráveis ao as mais favoráveis ao 

Município;Município;Município;Município;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    A adjudicação fica condicionada ao visto do Tribunal de A adjudicação fica condicionada ao visto do Tribunal de A adjudicação fica condicionada ao visto do Tribunal de A adjudicação fica condicionada ao visto do Tribunal de 

Contas.Contas.Contas.Contas.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Mais proponho como prazo limite para recepção das propostas, Mais proponho como prazo limite para recepção das propostas, Mais proponho como prazo limite para recepção das propostas, Mais proponho como prazo limite para recepção das propostas, 

asasasas    quinze horas e trinta minutosquinze horas e trinta minutosquinze horas e trinta minutosquinze horas e trinta minutos    do dia do dia do dia do dia vinte e nove vinte e nove vinte e nove vinte e nove de de de de 

Janeiro do corrente Janeiro do corrente Janeiro do corrente Janeiro do corrente ano.”ano.”ano.”ano.”    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

Proposta.Proposta.Proposta.Proposta.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO CCCCINCINCINCINCO O O O ––––    ANULAÇÃO DO PROCESSOANULAÇÃO DO PROCESSOANULAÇÃO DO PROCESSOANULAÇÃO DO PROCESSO    DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO 

FISCAL NÚMERO NOVE MFISCAL NÚMERO NOVE MFISCAL NÚMERO NOVE MFISCAL NÚMERO NOVE MIL QUINHENTOS E CINQIL QUINHENTOS E CINQIL QUINHENTOS E CINQIL QUINHENTOS E CINQUENTA, UENTA, UENTA, UENTA, 

INSTAURADO EM INSTAURADO EM INSTAURADO EM INSTAURADO EM TRÊS DE DEZEMBRO DE TRÊS DE DEZEMBRO DE TRÊS DE DEZEMBRO DE TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVE, DOIS MIL E NOVE, DOIS MIL E NOVE, DOIS MIL E NOVE, 

SENDO COLOCADO EM DÉSENDO COLOCADO EM DÉSENDO COLOCADO EM DÉSENDO COLOCADO EM DÉBITO O CONHECIMENTO BITO O CONHECIMENTO BITO O CONHECIMENTO BITO O CONHECIMENTO NÚMERO NÚMERO NÚMERO NÚMERO 

MIL OITOCENTOS E UM,MIL OITOCENTOS E UM,MIL OITOCENTOS E UM,MIL OITOCENTOS E UM,    NO VALOR DE CENTO E NO VALOR DE CENTO E NO VALOR DE CENTO E NO VALOR DE CENTO E DOZE DOZE DOZE DOZE 

EUROS E SETENTA E NOEUROS E SETENTA E NOEUROS E SETENTA E NOEUROS E SETENTA E NOVE CÊNTIMOSVE CÊNTIMOSVE CÊNTIMOSVE CÊNTIMOS: : : : ––––    Face ao teor Face ao teor Face ao teor Face ao teor 

constante na Informação número oitenta e cinco, datada de constante na Informação número oitenta e cinco, datada de constante na Informação número oitenta e cinco, datada de constante na Informação número oitenta e cinco, datada de 

vinte e dois de Dezevinte e dois de Dezevinte e dois de Dezevinte e dois de Dezembro de dois mil e nove,mbro de dois mil e nove,mbro de dois mil e nove,mbro de dois mil e nove,    da Secção de da Secção de da Secção de 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, , , , 

proceder à aproceder à aproceder à aproceder à anulação do processo de execução fiscal número nulação do processo de execução fiscal número nulação do processo de execução fiscal número nulação do processo de execução fiscal número 

nove mil quinhentos e cinquentanove mil quinhentos e cinquentanove mil quinhentos e cinquentanove mil quinhentos e cinquenta    e consequentemente ao débito e consequentemente ao débito e consequentemente ao débito e consequentemente ao débito 

que deu origem ao processoque deu origem ao processoque deu origem ao processoque deu origem ao processo, , , , referente ao conreferente ao conreferente ao conreferente ao conhecimento hecimento hecimento hecimento 

número mil oitocentos e três e número mil oitocentos e três e número mil oitocentos e três e número mil oitocentos e três e instaurado em três de instaurado em três de instaurado em três de instaurado em três de 

DezembroDezembroDezembroDezembro    de dois mil e nove,de dois mil e nove,de dois mil e nove,de dois mil e nove,    e e e e rerererecolocacolocacolocacolocarrrr    em débito o em débito o em débito o em débito o 

conhecimento número mil oitocentos e um, no valor de cento conhecimento número mil oitocentos e um, no valor de cento conhecimento número mil oitocentos e um, no valor de cento conhecimento número mil oitocentos e um, no valor de cento 

e doze euros e setenta e nove cêntimose doze euros e setenta e nove cêntimose doze euros e setenta e nove cêntimose doze euros e setenta e nove cêntimos....    ------------------------------------------------------------        
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO SSSSEISEISEISEIS    ––––    PROPOSTA DE REGULAMEPROPOSTA DE REGULAMEPROPOSTA DE REGULAMEPROPOSTA DE REGULAMENTO E TNTO E TNTO E TNTO E TABELA DE ABELA DE ABELA DE ABELA DE 

TAXAS DO MUNICÍPIO DTAXAS DO MUNICÍPIO DTAXAS DO MUNICÍPIO DTAXAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZURE ALJEZURE ALJEZURE ALJEZUR: : : : ––––    A CâmaraA CâmaraA CâmaraA Câmara    deliberou,deliberou,deliberou,deliberou,    

por por por por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    submetersubmetersubmetersubmeter    a inquérito público, nos termos do a inquérito público, nos termos do a inquérito público, nos termos do a inquérito público, nos termos do 

artigo cento e dezoito do Código do Procedimento artigo cento e dezoito do Código do Procedimento artigo cento e dezoito do Código do Procedimento artigo cento e dezoito do Código do Procedimento 

Administrativo, pelo prazo de trinta dias, o Projecto deAdministrativo, pelo prazo de trinta dias, o Projecto deAdministrativo, pelo prazo de trinta dias, o Projecto deAdministrativo, pelo prazo de trinta dias, o Projecto de    

Regulamento e Tabela de TaxRegulamento e Tabela de TaxRegulamento e Tabela de TaxRegulamento e Tabela de Taxas do Município de Aljezuras do Município de Aljezuras do Município de Aljezuras do Município de Aljezur....    ----------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO SSSSETEETEETEETE    ––––    CONSTITUIÇÃO DE FUNDCONSTITUIÇÃO DE FUNDCONSTITUIÇÃO DE FUNDCONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIOOS DE MANEIOOS DE MANEIOOS DE MANEIO: : : : ––––    A A A A 

CâmaraCâmaraCâmaraCâmara    deliberou,deliberou,deliberou,deliberou,    por por por por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, autorizar a constituição de , autorizar a constituição de , autorizar a constituição de , autorizar a constituição de 

trêstrêstrêstrês    Fundos de Maneio, no montante Fundos de Maneio, no montante Fundos de Maneio, no montante Fundos de Maneio, no montante de mil duzentos e de mil duzentos e de mil duzentos e de mil duzentos e 

cinquenta euros, cada, para o ano de dois mil e cinquenta euros, cada, para o ano de dois mil e cinquenta euros, cada, para o ano de dois mil e cinquenta euros, cada, para o ano de dois mil e ddddeeeezzzz, , , , 

destinadestinadestinadestinadosdosdosdos    a serem utilizados pelos seus responsáveis, de a serem utilizados pelos seus responsáveis, de a serem utilizados pelos seus responsáveis, de a serem utilizados pelos seus responsáveis, de 

acordo com o respectivo Regulamento, nomeadamente pelo acordo com o respectivo Regulamento, nomeadamente pelo acordo com o respectivo Regulamento, nomeadamente pelo acordo com o respectivo Regulamento, nomeadamente pelo 

respectivo membro do Órgão Executivorespectivo membro do Órgão Executivorespectivo membro do Órgão Executivorespectivo membro do Órgão Executivo, Senhor Vereador José , Senhor Vereador José , Senhor Vereador José , Senhor Vereador José 

Manuel Lucas Gonçalves, pelo Director de Departamento Manuel Lucas Gonçalves, pelo Director de Departamento Manuel Lucas Gonçalves, pelo Director de Departamento Manuel Lucas Gonçalves, pelo Director de Departamento 

Técnico de Obras e Urbanismo, Senhor Técnico de Obras e Urbanismo, Senhor Técnico de Obras e Urbanismo, Senhor Técnico de Obras e Urbanismo, Senhor João Manuel Beles João Manuel Beles João Manuel Beles João Manuel Beles 

Carreiro e, pelo Chefe de Divisão Administrativa e de Carreiro e, pelo Chefe de Divisão Administrativa e de Carreiro e, pelo Chefe de Divisão Administrativa e de Carreiro e, pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, Senhor José da Silva Gregório.Recursos Humanos, Senhor José da Silva Gregório.Recursos Humanos, Senhor José da Silva Gregório.Recursos Humanos, Senhor José da Silva Gregório.    --------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO OOOOIIIITO TO TO TO ––––    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 delibertomou conhecimento e delibertomou conhecimento e delibertomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:ou como a seguir se indica:ou como a seguir se indica:ou como a seguir se indica:    ------------        

CLUBE CULTURAL E RECCLUBE CULTURAL E RECCLUBE CULTURAL E RECCLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS DREATIVO “OS AMIGOS DREATIVO “OS AMIGOS DREATIVO “OS AMIGOS DA A A A 

CARRAPATEIRA” CARRAPATEIRA” CARRAPATEIRA” CARRAPATEIRA” ––––    SECÇÃO DE PETANCASECÇÃO DE PETANCASECÇÃO DE PETANCASECÇÃO DE PETANCA::::    ––––    Foi apresentado Foi apresentado Foi apresentado Foi apresentado 

o ofício datado de vinte e quatro de Outubro de dois mil e o ofício datado de vinte e quatro de Outubro de dois mil e o ofício datado de vinte e quatro de Outubro de dois mil e o ofício datado de vinte e quatro de Outubro de dois mil e 

nove, enove, enove, enove, envinvinvinviandandandando documentos de despo documentos de despo documentos de despo documentos de despesaesaesaesa    referentes àreferentes àreferentes àreferentes às s s s 

inscrições da modalidainscrições da modalidainscrições da modalidainscrições da modalidade de Petanca, nade de Petanca, nade de Petanca, nade de Petanca, na    época de dois mil e época de dois mil e época de dois mil e época de dois mil e 

novenovenovenove....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , transferir para o transferir para o transferir para o transferir para o Clube Clube Clube Clube 

Cultural e Recreativo “Os Amigos da Carrapateira” Cultural e Recreativo “Os Amigos da Carrapateira” Cultural e Recreativo “Os Amigos da Carrapateira” Cultural e Recreativo “Os Amigos da Carrapateira” ––––    Secção Secção Secção Secção 

de Petancade Petancade Petancade Petanca, uma verba no montante de , uma verba no montante de , uma verba no montante de , uma verba no montante de duzentos e cinquenta duzentos e cinquenta duzentos e cinquenta duzentos e cinquenta 

e cinco euros.e cinco euros.e cinco euros.e cinco euros.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

JUNTA DE FREGUESIJUNTA DE FREGUESIJUNTA DE FREGUESIJUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRAA DE BORDEIRAA DE BORDEIRAA DE BORDEIRA::::    ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentado o apresentado o apresentado o apresentado o 

ofício número quarenta e dois, datado de vinte e dois de ofício número quarenta e dois, datado de vinte e dois de ofício número quarenta e dois, datado de vinte e dois de ofício número quarenta e dois, datado de vinte e dois de 
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Dezembro de dois mil e nove, solicitando a transferência de Dezembro de dois mil e nove, solicitando a transferência de Dezembro de dois mil e nove, solicitando a transferência de Dezembro de dois mil e nove, solicitando a transferência de 

uma verba, no montante de quatro mil seiscentos e quarenta uma verba, no montante de quatro mil seiscentos e quarenta uma verba, no montante de quatro mil seiscentos e quarenta uma verba, no montante de quatro mil seiscentos e quarenta 

e quatro euros, destinada a fazer face a despe quatro euros, destinada a fazer face a despe quatro euros, destinada a fazer face a despe quatro euros, destinada a fazer face a despesas inerentes esas inerentes esas inerentes esas inerentes à à à à 

execução deexecução deexecução deexecução de    várias obras naquela Freguesiavárias obras naquela Freguesiavárias obras naquela Freguesiavárias obras naquela Freguesia, no âmbito do , no âmbito do , no âmbito do , no âmbito do 

Protocolo de Delegação de Protocolo de Delegação de Protocolo de Delegação de Protocolo de Delegação de Competências, referenteCompetências, referenteCompetências, referenteCompetências, referente    ao ano de ao ano de ao ano de ao ano de 

dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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 onze de Janeiroonze de Janeiroonze de Janeiroonze de Janeiro    do corrente do corrente do corrente do corrente 

ano, referente à execução daano, referente à execução daano, referente à execução daano, referente à execução dassss    rererereferidas obrasferidas obrasferidas obrasferidas obras    e atendendo e atendendo e atendendo e atendendo 

que as obras foram executadas no ano de dois mil e nove, que as obras foram executadas no ano de dois mil e nove, que as obras foram executadas no ano de dois mil e nove, que as obras foram executadas no ano de dois mil e nove, 

a Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberou, por , por , por , por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , transferir para a Junta transferir para a Junta transferir para a Junta transferir para a Junta 

de Freguesia de de Freguesia de de Freguesia de de Freguesia de Bordeira Bordeira Bordeira Bordeira a importância de a importância de a importância de a importância de quatro mil quatro mil quatro mil quatro mil 

seiscentos e quseiscentos e quseiscentos e quseiscentos e quarenta e quatro euros.arenta e quatro euros.arenta e quatro euros.arenta e quatro euros.    ------------------------------------------------------------------------        

JUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DE E E E RRRROGILOGILOGILOGIL::::    ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentado o ofício apresentado o ofício apresentado o ofício apresentado o ofício 

número número número número quatrocentos e quarenta e quatroquatrocentos e quarenta e quatroquatrocentos e quarenta e quatroquatrocentos e quarenta e quatro, datado de , datado de , datado de , datado de vinte e vinte e vinte e vinte e 

três de Dezembro de dois mil e novetrês de Dezembro de dois mil e novetrês de Dezembro de dois mil e novetrês de Dezembro de dois mil e nove, solicitando a , solicitando a , solicitando a , solicitando a 

transferência de utransferência de utransferência de utransferência de uma verba, no montante de quinzema verba, no montante de quinzema verba, no montante de quinzema verba, no montante de quinze    mil mil mil mil 

duzduzduzduzentos e entos e entos e entos e ooooitenta e seis itenta e seis itenta e seis itenta e seis euroseuroseuroseuros    e oitenta e seis cêntimose oitenta e seis cêntimose oitenta e seis cêntimose oitenta e seis cêntimos, , , , 

destinada a fazer face a despesas inerentes destinada a fazer face a despesas inerentes destinada a fazer face a despesas inerentes destinada a fazer face a despesas inerentes à execução deà execução deà execução deà execução de    

várias obras naquela Freguesiavárias obras naquela Freguesiavárias obras naquela Freguesiavárias obras naquela Freguesia, no âmbito do Protocolo de , no âmbito do Protocolo de , no âmbito do Protocolo de , no âmbito do Protocolo de 

Delegação de Competências, referente ao ano de dois mil e Delegação de Competências, referente ao ano de dois mil e Delegação de Competências, referente ao ano de dois mil e Delegação de Competências, referente ao ano de dois mil e 

nove.nove.nove.nove.----    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Tendo por base a informaçãoTendo por base a informaçãoTendo por base a informaçãoTendo por base a informação    do Director do Departamento de do Director do Departamento de do Director do Departamento de 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 onze de Janeiroonze de Janeiroonze de Janeiroonze de Janeiro    do corrente do corrente do corrente do corrente 

ano, referente à execução daano, referente à execução daano, referente à execução daano, referente à execução dassss    rererereferidas obrasferidas obrasferidas obrasferidas obras    e atendendo e atendendo e atendendo e atendendo 

que as obras foram executadas no ano de dois mil e noveque as obras foram executadas no ano de dois mil e noveque as obras foram executadas no ano de dois mil e noveque as obras foram executadas no ano de dois mil e nove, , , , 

a Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberou, por , por , por , por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , transferir paratransferir paratransferir paratransferir para    a Junta a Junta a Junta a Junta 

de Freguesia dede Freguesia dede Freguesia dede Freguesia de    RogilRogilRogilRogil    a importância de quinze mil duzentos e a importância de quinze mil duzentos e a importância de quinze mil duzentos e a importância de quinze mil duzentos e 

oitenta e seis eurosoitenta e seis eurosoitenta e seis eurosoitenta e seis euros    e oitenta e seis cêntimos.e oitenta e seis cêntimos.e oitenta e seis cêntimos.e oitenta e seis cêntimos.    --------------------------------------------        

ALGAR ALGAR ALGAR ALGAR ––––    VALORIZAÇÃO E TRATAMVALORIZAÇÃO E TRATAMVALORIZAÇÃO E TRATAMVALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS ENTO DE RESÍDUOS ENTO DE RESÍDUOS ENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS, SASÓLIDOS, SASÓLIDOS, SASÓLIDOS, SA::::    ––––    Foi apresentado o fax número cinco mil e Foi apresentado o fax número cinco mil e Foi apresentado o fax número cinco mil e Foi apresentado o fax número cinco mil e 

treze, datado de vinte e seis de Deztreze, datado de vinte e seis de Deztreze, datado de vinte e seis de Deztreze, datado de vinte e seis de Dezembro de dois mil e embro de dois mil e embro de dois mil e embro de dois mil e 
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nove, informando da entrada em vigor do novo tarifário a nove, informando da entrada em vigor do novo tarifário a nove, informando da entrada em vigor do novo tarifário a nove, informando da entrada em vigor do novo tarifário a 

vigorar a partir de um de Janeiro do corrente ano, referente à vigorar a partir de um de Janeiro do corrente ano, referente à vigorar a partir de um de Janeiro do corrente ano, referente à vigorar a partir de um de Janeiro do corrente ano, referente à 

Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.Taxa de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos.    --------------------------------------------        

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

UNIVERSIDADE DE ÉVORUNIVERSIDADE DE ÉVORUNIVERSIDADE DE ÉVORUNIVERSIDADE DE ÉVORA A A A ––––    CENTRO INTERDISCIPLICENTRO INTERDISCIPLICENTRO INTERDISCIPLICENTRO INTERDISCIPLINAR DNAR DNAR DNAR DE E E E 

HISTÓRIA, CULTURAS EHISTÓRIA, CULTURAS EHISTÓRIA, CULTURAS EHISTÓRIA, CULTURAS E    SOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADESSOCIEDADES::::    ––––    Foi apresentada a Foi apresentada a Foi apresentada a Foi apresentada a 

carta datada de dezassete de Dezembro de dois mil e nove, carta datada de dezassete de Dezembro de dois mil e nove, carta datada de dezassete de Dezembro de dois mil e nove, carta datada de dezassete de Dezembro de dois mil e nove, 

solicitando o apoio desta Autarquia àsolicitando o apoio desta Autarquia àsolicitando o apoio desta Autarquia àsolicitando o apoio desta Autarquia à    edição da obra: “Da edição da obra: “Da edição da obra: “Da edição da obra: “Da 

ComuniComuniComuniComunicação ao Sistema de Informação: cação ao Sistema de Informação: cação ao Sistema de Informação: cação ao Sistema de Informação: O Santo Ofício e o O Santo Ofício e o O Santo Ofício e o O Santo Ofício e o 

Algarve (Algarve (Algarve (Algarve (mil e setecentos mil e setecentos mil e setecentos mil e setecentos ––––    mil setecentos e cinquentamil setecentos e cinquentamil setecentos e cinquentamil setecentos e cinquenta)”)”)”)”, , , , 

através da aquisição de cinquenta exeatravés da aquisição de cinquenta exeatravés da aquisição de cinquenta exeatravés da aquisição de cinquenta exemplares a preço de mplares a preço de mplares a preço de mplares a preço de 

custo.custo.custo.custo.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , comunicar que de comunicar que de comunicar que de comunicar que de 

momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.    --------------------        

ORQUESTRA DO ALGARVEORQUESTRA DO ALGARVEORQUESTRA DO ALGARVEORQUESTRA DO ALGARVE: : : : ––––    Foi apresentado o eFoi apresentado o eFoi apresentado o eFoi apresentado o e----mail mail mail mail 

dadadadatado de catorze de Dezembro de dois mil e nove, enviando tado de catorze de Dezembro de dois mil e nove, enviando tado de catorze de Dezembro de dois mil e nove, enviando tado de catorze de Dezembro de dois mil e nove, enviando 

mmmminuta de inuta de inuta de inuta de PPPProtocolorotocolorotocolorotocolo    a estabelecer entre o a estabelecer entre o a estabelecer entre o a estabelecer entre o Municipio de AljezurMunicipio de AljezurMunicipio de AljezurMunicipio de Aljezur    

e a Associação Musical do Algarve, no âmbito da dinamização e a Associação Musical do Algarve, no âmbito da dinamização e a Associação Musical do Algarve, no âmbito da dinamização e a Associação Musical do Algarve, no âmbito da dinamização 

artística da Orquestra do Algarve.artística da Orquestra do Algarve.artística da Orquestra do Algarve.artística da Orquestra do Algarve.    ------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , comcomcomcomunicar que de unicar que de unicar que de unicar que de 

momento não lhe é possível subscrever o protocolo remetido momento não lhe é possível subscrever o protocolo remetido momento não lhe é possível subscrever o protocolo remetido momento não lhe é possível subscrever o protocolo remetido 

pela Orquestra do Algarve.pela Orquestra do Algarve.pela Orquestra do Algarve.pela Orquestra do Algarve.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

SANTA CASA DA MISERISANTA CASA DA MISERISANTA CASA DA MISERISANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZURCÓRDIA DE ALJEZURCÓRDIA DE ALJEZURCÓRDIA DE ALJEZUR::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número trezentos e vinte e cinco, datado apresentado o ofício número trezentos e vinte e cinco, datado apresentado o ofício número trezentos e vinte e cinco, datado apresentado o ofício número trezentos e vinte e cinco, datado 

de dezoito de Novembro de dois mil e nove, enviade dezoito de Novembro de dois mil e nove, enviade dezoito de Novembro de dois mil e nove, enviade dezoito de Novembro de dois mil e nove, enviando para ndo para ndo para ndo para 

conhecimento cconhecimento cconhecimento cconhecimento cóóóópia do pia do pia do pia do Processo nProcesso nProcesso nProcesso número cento e oitenta e oito úmero cento e oitenta e oito úmero cento e oitenta e oito úmero cento e oitenta e oito 

barra dois mil e um, barra dois mil e um, barra dois mil e um, barra dois mil e um, do do do do PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro    JuízJuízJuízJuízo do Tribunal Judicial de o do Tribunal Judicial de o do Tribunal Judicial de o do Tribunal Judicial de 

LagosLagosLagosLagos....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

SECRETARIA DE ESTADOSECRETARIA DE ESTADOSECRETARIA DE ESTADOSECRETARIA DE ESTADO    DO AMBIENTEDO AMBIENTEDO AMBIENTEDO AMBIENTE::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número quatro mil quinhentos e dofício número quatro mil quinhentos e dofício número quatro mil quinhentos e dofício número quatro mil quinhentos e dezoito, datado de ezoito, datado de ezoito, datado de ezoito, datado de 

dezasseis de Dezembro de dois mil e nove, enviando dezasseis de Dezembro de dois mil e nove, enviando dezasseis de Dezembro de dois mil e nove, enviando dezasseis de Dezembro de dois mil e nove, enviando 
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informação acerca da informação acerca da informação acerca da informação acerca da Portaria nPortaria nPortaria nPortaria número mil duzentos e quarenta úmero mil duzentos e quarenta úmero mil duzentos e quarenta úmero mil duzentos e quarenta 

e cinco barra dois mil e novee cinco barra dois mil e novee cinco barra dois mil e novee cinco barra dois mil e nove, de , de , de , de trezetrezetrezetreze    de Outubro de Outubro de Outubro de Outubro ––––    Taxas Taxas Taxas Taxas 

devidas pelos actos e sdevidas pelos actos e sdevidas pelos actos e sdevidas pelos actos e serviços prestados pelo ICNB, IPerviços prestados pelo ICNB, IPerviços prestados pelo ICNB, IPerviços prestados pelo ICNB, IP....    ----------------        

No âmbito No âmbito No âmbito No âmbito do ofício ndo ofício ndo ofício ndo ofício número quatro mil quinhentos e dezoitoúmero quatro mil quinhentos e dezoitoúmero quatro mil quinhentos e dezoitoúmero quatro mil quinhentos e dezoito, , , , 

de de de de dezasseis de Dezembro de dois mil e novedezasseis de Dezembro de dois mil e novedezasseis de Dezembro de dois mil e novedezasseis de Dezembro de dois mil e nove, da Secretaria , da Secretaria , da Secretaria , da Secretaria 

de Estado do Ambiente, sendo solicitado o contributo quanto à de Estado do Ambiente, sendo solicitado o contributo quanto à de Estado do Ambiente, sendo solicitado o contributo quanto à de Estado do Ambiente, sendo solicitado o contributo quanto à 

iniciativa legislativa em causa, a Câmara Municipal de Aljezur iniciativa legislativa em causa, a Câmara Municipal de Aljezur iniciativa legislativa em causa, a Câmara Municipal de Aljezur iniciativa legislativa em causa, a Câmara Municipal de Aljezur 

delibera por unanimidadelibera por unanimidadelibera por unanimidadelibera por unanimidade, comunicar:de, comunicar:de, comunicar:de, comunicar:    ----------------------------------------------------------------------------        

Um Um Um Um ––––    Em circunstância alguma, a aplicação de taxas devidas Em circunstância alguma, a aplicação de taxas devidas Em circunstância alguma, a aplicação de taxas devidas Em circunstância alguma, a aplicação de taxas devidas 

pelos actos e serviços prestados pelo ICNB, pode configurar pelos actos e serviços prestados pelo ICNB, pode configurar pelos actos e serviços prestados pelo ICNB, pode configurar pelos actos e serviços prestados pelo ICNB, pode configurar 

uma obrigação dos cidadãos para o financiamento do ICNB e uma obrigação dos cidadãos para o financiamento do ICNB e uma obrigação dos cidadãos para o financiamento do ICNB e uma obrigação dos cidadãos para o financiamento do ICNB e 

muito particularmente o financiamento da conservação da muito particularmente o financiamento da conservação da muito particularmente o financiamento da conservação da muito particularmente o financiamento da conservação da 

biodivebiodivebiodivebiodiversidade e valores naturais em presença nos parques rsidade e valores naturais em presença nos parques rsidade e valores naturais em presença nos parques rsidade e valores naturais em presença nos parques 

naturais.naturais.naturais.naturais.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Dois Dois Dois Dois ––––    A aplicação de exorbitantes taxas pela emissão de A aplicação de exorbitantes taxas pela emissão de A aplicação de exorbitantes taxas pela emissão de A aplicação de exorbitantes taxas pela emissão de 

pareceres por parte do ICNB constitui, em nossa opinião, um pareceres por parte do ICNB constitui, em nossa opinião, um pareceres por parte do ICNB constitui, em nossa opinião, um pareceres por parte do ICNB constitui, em nossa opinião, um 

desrespeito quer pelas populações, quer pelas Autarquias, pelo desrespeito quer pelas populações, quer pelas Autarquias, pelo desrespeito quer pelas populações, quer pelas Autarquias, pelo desrespeito quer pelas populações, quer pelas Autarquias, pelo 

que não concorque não concorque não concorque não concordamos com a sua aplicação;damos com a sua aplicação;damos com a sua aplicação;damos com a sua aplicação;    ----------------------------------------------------        

Três Três Três Três ––––    O financiamento do ICNB nunca poderá ser feito à O financiamento do ICNB nunca poderá ser feito à O financiamento do ICNB nunca poderá ser feito à O financiamento do ICNB nunca poderá ser feito à 

custa dos “elos mais fracos” desta cadeia, ou seja, as custa dos “elos mais fracos” desta cadeia, ou seja, as custa dos “elos mais fracos” desta cadeia, ou seja, as custa dos “elos mais fracos” desta cadeia, ou seja, as 

populações residentes.populações residentes.populações residentes.populações residentes.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Quatro Quatro Quatro Quatro ––––    As Áreas  Protegidas e o ICNB deverão, de uma As Áreas  Protegidas e o ICNB deverão, de uma As Áreas  Protegidas e o ICNB deverão, de uma As Áreas  Protegidas e o ICNB deverão, de uma 

vez por todas, ser equacionadas numa vvez por todas, ser equacionadas numa vvez por todas, ser equacionadas numa vvez por todas, ser equacionadas numa verdadeira e erdadeira e erdadeira e erdadeira e 

responsável política pública, no seio do Ministério do Ambiente.responsável política pública, no seio do Ministério do Ambiente.responsável política pública, no seio do Ministério do Ambiente.responsável política pública, no seio do Ministério do Ambiente.        

Cinco Cinco Cinco Cinco ––––    É grotesco constatar que tal iniciativa legislativa, É grotesco constatar que tal iniciativa legislativa, É grotesco constatar que tal iniciativa legislativa, É grotesco constatar que tal iniciativa legislativa, 

proporcione ao ICNB ganhos exorbitantes, quando são as proporcione ao ICNB ganhos exorbitantes, quando são as proporcione ao ICNB ganhos exorbitantes, quando são as proporcione ao ICNB ganhos exorbitantes, quando são as 

Autarquias que promovem, quase na sua totalidade, os Autarquias que promovem, quase na sua totalidade, os Autarquias que promovem, quase na sua totalidade, os Autarquias que promovem, quase na sua totalidade, os 

processosprocessosprocessosprocessos    administrativos conducentes aos licenciamentos e administrativos conducentes aos licenciamentos e administrativos conducentes aos licenciamentos e administrativos conducentes aos licenciamentos e 

utilizações.utilizações.utilizações.utilizações.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Seis Seis Seis Seis ––––    Tais taxas, a serem estabelecidas, deverão Tais taxas, a serem estabelecidas, deverão Tais taxas, a serem estabelecidas, deverão Tais taxas, a serem estabelecidas, deverão 

obrigatoriamente, tal como se impõe aos municípios, ser obrigatoriamente, tal como se impõe aos municípios, ser obrigatoriamente, tal como se impõe aos municípios, ser obrigatoriamente, tal como se impõe aos municípios, ser 
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fundamentadas em relação ao custo final, corrigindo assim o fundamentadas em relação ao custo final, corrigindo assim o fundamentadas em relação ao custo final, corrigindo assim o fundamentadas em relação ao custo final, corrigindo assim o 

abuso e aleatoriedade de qabuso e aleatoriedade de qabuso e aleatoriedade de qabuso e aleatoriedade de que foram alvo nesta portaria.ue foram alvo nesta portaria.ue foram alvo nesta portaria.ue foram alvo nesta portaria.    ----------------        

Sete Sete Sete Sete ––––    Finalmente entende ainda esta Autarquia, qFinalmente entende ainda esta Autarquia, qFinalmente entende ainda esta Autarquia, qFinalmente entende ainda esta Autarquia, que para ue para ue para ue para 

além do atrás expandidoalém do atrás expandidoalém do atrás expandidoalém do atrás expandido    e que deve ter repercussão na e que deve ter repercussão na e que deve ter repercussão na e que deve ter repercussão na 

eventual reformulação da portaria, o Ministério do Ambiente eventual reformulação da portaria, o Ministério do Ambiente eventual reformulação da portaria, o Ministério do Ambiente eventual reformulação da portaria, o Ministério do Ambiente 

deverá dar conta à ANMP bem como a todas as Câmaras deverá dar conta à ANMP bem como a todas as Câmaras deverá dar conta à ANMP bem como a todas as Câmaras deverá dar conta à ANMP bem como a todas as Câmaras 

MuMuMuMunicipais em zonas de Parques Naturais/Áreas Protegidas, nicipais em zonas de Parques Naturais/Áreas Protegidas, nicipais em zonas de Parques Naturais/Áreas Protegidas, nicipais em zonas de Parques Naturais/Áreas Protegidas, 

das alterações efectuadas, muito antes da publicação da das alterações efectuadas, muito antes da publicação da das alterações efectuadas, muito antes da publicação da das alterações efectuadas, muito antes da publicação da 

revisão da Portrevisão da Portrevisão da Portrevisão da Portariaariaariaaria    nnnnúmero mil duzentos e quarenta e cinco úmero mil duzentos e quarenta e cinco úmero mil duzentos e quarenta e cinco úmero mil duzentos e quarenta e cinco 

barra dois mil e novebarra dois mil e novebarra dois mil e novebarra dois mil e nove, , , , pelo que, pelo que, pelo que, pelo que, delibera ainda esta Câmara, delibera ainda esta Câmara, delibera ainda esta Câmara, delibera ainda esta Câmara, 

suscitar no seio da ANMPsuscitar no seio da ANMPsuscitar no seio da ANMPsuscitar no seio da ANMP    ––––    Secção de Municípios com Áreas Secção de Municípios com Áreas Secção de Municípios com Áreas Secção de Municípios com Áreas 

Protegidas, análise e discussão desta matéria, com a Protegidas, análise e discussão desta matéria, com a Protegidas, análise e discussão desta matéria, com a Protegidas, análise e discussão desta matéria, com a 

respectiva tutela.respectiva tutela.respectiva tutela.respectiva tutela.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da 

presente deliberação às seguintes entidades:presente deliberação às seguintes entidades:presente deliberação às seguintes entidades:presente deliberação às seguintes entidades:    --------------------------------------------------------        

––––    Governo Civil do Distrito de Faro;Governo Civil do Distrito de Faro;Governo Civil do Distrito de Faro;Governo Civil do Distrito de Faro;    ----------------------------------------------------------------------------        

––––    ICNB;ICNB;ICNB;ICNB;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro;Ministro;Ministro;Ministro;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da 

República.República.República.República.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

ASSOCIAÇÃO DE CHEFIAASSOCIAÇÃO DE CHEFIAASSOCIAÇÃO DE CHEFIAASSOCIAÇÃO DE CHEFIAS DOS BOMBEIROS DO AS DOS BOMBEIROS DO AS DOS BOMBEIROS DO AS DOS BOMBEIROS DO ALGARVELGARVELGARVELGARVE::::    ––––    

Foi apresentado o ofício sem número e sem data, procedendo Foi apresentado o ofício sem número e sem data, procedendo Foi apresentado o ofício sem número e sem data, procedendo Foi apresentado o ofício sem número e sem data, procedendo 

à aà aà aà apresentação de Plano de Actividadespresentação de Plano de Actividadespresentação de Plano de Actividadespresentação de Plano de Actividades    para dois mil e dez para dois mil e dez para dois mil e dez para dois mil e dez 

e solicitando a atribuição de um subsídioe solicitando a atribuição de um subsídioe solicitando a atribuição de um subsídioe solicitando a atribuição de um subsídio, destinado a , destinado a , destinado a , destinado a apoiar apoiar apoiar apoiar 

o desenvolvimento das actividades que a Associação de o desenvolvimento das actividades que a Associação de o desenvolvimento das actividades que a Associação de o desenvolvimento das actividades que a Associação de 

propõe.propõe.propõe.propõe.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar que de , comunicar que de , comunicar que de , comunicar que de 

momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o apoio solicitado.    --------------------        

AMAL AMAL AMAL AMAL ––––    COMUNIDADE INCOMUNIDADE INCOMUNIDADE INCOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGATERMUNICIPAL DO ALGATERMUNICIPAL DO ALGATERMUNICIPAL DO ALGARVERVERVERVE: : : : ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentada a Proposta número vinte e um barra CE barra apresentada a Proposta número vinte e um barra CE barra apresentada a Proposta número vinte e um barra CE barra apresentada a Proposta número vinte e um barra CE barra 

dois mil e nove, acerca do dois mil e nove, acerca do dois mil e nove, acerca do dois mil e nove, acerca do Projecto Projecto Projecto Projecto ““““PyrosudoePyrosudoePyrosudoePyrosudoe”.”.”.”.    ------------------------------------        
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A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , aprovar a proposta aprovar a proposta aprovar a proposta aprovar a proposta 

acima identificada e acima identificada e acima identificada e acima identificada e aderir ao Projecto “Pyrosudaderir ao Projecto “Pyrosudaderir ao Projecto “Pyrosudaderir ao Projecto “Pyrosudooooe” transferie” transferie” transferie” transferindndndndoooo    

para a AMAL o valor de dois mil cento e oitenta e sete para a AMAL o valor de dois mil cento e oitenta e sete para a AMAL o valor de dois mil cento e oitenta e sete para a AMAL o valor de dois mil cento e oitenta e sete 

euros e cinquenta cêntimos, no ano de dois mil e dez e o euros e cinquenta cêntimos, no ano de dois mil e dez e o euros e cinquenta cêntimos, no ano de dois mil e dez e o euros e cinquenta cêntimos, no ano de dois mil e dez e o 

mesmo valor no ano de dois mil e onzemesmo valor no ano de dois mil e onzemesmo valor no ano de dois mil e onzemesmo valor no ano de dois mil e onze....    ------------------------------------------------------------        

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

apresentada a Proposta número catorze barra CE barrapresentada a Proposta número catorze barra CE barrapresentada a Proposta número catorze barra CE barrapresentada a Proposta número catorze barra CE barra dois a dois a dois a dois 

mil e nove, acerca da dmil e nove, acerca da dmil e nove, acerca da dmil e nove, acerca da determinação dos valores das eterminação dos valores das eterminação dos valores das eterminação dos valores das senhas senhas senhas senhas 

de presença dos membrde presença dos membrde presença dos membrde presença dos membros da Assembleia Intermunicipalos da Assembleia Intermunicipalos da Assembleia Intermunicipalos da Assembleia Intermunicipal....    --------------------        

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

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

apresentada a Proposta número quinze barra CE barra dois apresentada a Proposta número quinze barra CE barra dois apresentada a Proposta número quinze barra CE barra dois apresentada a Proposta número quinze barra CE barra dois 

mil e mil e mil e mil e nove, acerca da fnove, acerca da fnove, acerca da fnove, acerca da fixação das ixação das ixação das ixação das ccccontribuiontribuiontribuiontribuições dos ções dos ções dos ções dos 

Municípios para a AMALMunicípios para a AMALMunicípios para a AMALMunicípios para a AMAL, durante o ano de dois mil e dez., durante o ano de dois mil e dez., durante o ano de dois mil e dez., durante o ano de dois mil e dez.    ----        

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade    

concordar com o valor da contribuiçconcordar com o valor da contribuiçconcordar com o valor da contribuiçconcordar com o valor da contribuiçãoãoãoão    financeira do Município financeira do Município financeira do Município financeira do Município 

para a AMAL, para a AMAL, para a AMAL, para a AMAL, para dois mil e dezpara dois mil e dezpara dois mil e dezpara dois mil e dez,,,,    no valor no valor no valor no valor mensal mensal mensal mensal de mil de mil de mil de mil 

novecentos e dez euros, referente à Contribuição Financeira e novecentos e dez euros, referente à Contribuição Financeira e novecentos e dez euros, referente à Contribuição Financeira e novecentos e dez euros, referente à Contribuição Financeira e 

no valor anual de no valor anual de no valor anual de no valor anual de quinhentos e oitenta e nove euros, quinhentos e oitenta e nove euros, quinhentos e oitenta e nove euros, quinhentos e oitenta e nove euros, 

referente à Contribuição Financeira Suplementar para referente à Contribuição Financeira Suplementar para referente à Contribuição Financeira Suplementar para referente à Contribuição Financeira Suplementar para 

cumprimento dos compromissos assumidos com a Associação cumprimento dos compromissos assumidos com a Associação cumprimento dos compromissos assumidos com a Associação cumprimento dos compromissos assumidos com a Associação 

Centro dCentro dCentro dCentro de Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve e Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve e Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve e Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve ----    

CIMAALCIMAALCIMAALCIMAAL....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

Foram apresentadas Foram apresentadas Foram apresentadas Foram apresentadas cópias dcópias dcópias dcópias das mas mas mas minutas das actas ninutas das actas ninutas das actas ninutas das actas númeroúmeroúmeroúmerossss    

nove e dez de nove de Novembro de dois mil e novenove e dez de nove de Novembro de dois mil e novenove e dez de nove de Novembro de dois mil e novenove e dez de nove de Novembro de dois mil e nove, das , das , das , das 

reuniões doreuniões doreuniões doreuniões do    Conselho ExecuConselho ExecuConselho ExecuConselho Executivotivotivotivo    realizadarealizadarealizadarealizadas no dia nove de s no dia nove de s no dia nove de s no dia nove de 

NovembroNovembroNovembroNovembro    de dois mil e novede dois mil e novede dois mil e novede dois mil e nove....    --------------------------------------------------------------------------------------------        

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 trezentos e quatronúmero trezentos e quatronúmero trezentos e quatronúmero trezentos e quatro, datado de , datado de , datado de , datado de catorze de Dezembrocatorze de Dezembrocatorze de Dezembrocatorze de Dezembro    

dddde dois mil e novee dois mil e novee dois mil e novee dois mil e nove, , , , enviando cópiaenviando cópiaenviando cópiaenviando cópia    da factura número seis da factura número seis da factura número seis da factura número seis 
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mil quatrocentos e mil quatrocentos e mil quatrocentos e mil quatrocentos e vinte e três, no valor de trinta e três mil vinte e três, no valor de trinta e três mil vinte e três, no valor de trinta e três mil vinte e três, no valor de trinta e três mil 

trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito 

cêntimos, da empresa Humberto Pimentel Esteves & Filhos, cêntimos, da empresa Humberto Pimentel Esteves & Filhos, cêntimos, da empresa Humberto Pimentel Esteves & Filhos, cêntimos, da empresa Humberto Pimentel Esteves & Filhos, 

Lda, referente à empreitada de construção da Creche de Lda, referente à empreitada de construção da Creche de Lda, referente à empreitada de construção da Creche de Lda, referente à empreitada de construção da Creche de 

Odeceixe e Odeceixe e Odeceixe e Odeceixe e solicitando solicitando solicitando solicitando um adiantamento um adiantamento um adiantamento um adiantamento da refeda refeda refeda referida verba para rida verba para rida verba para rida verba para 

liquidação da mesma.liquidação da mesma.liquidação da mesma.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 acompanhado do acompanhado do acompanhado do AAAAuto de uto de uto de uto de MMMMedição número edição número edição número edição número cinccinccinccincoooo, 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 trinta e três mitrinta e três mitrinta e três mitrinta e três mil l l l 

trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e oito 

cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos, para fazer face ao pagamento da referida factura., para fazer face ao pagamento da referida factura., para fazer face ao pagamento da referida factura., para fazer face ao pagamento da 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, logo que, o transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o 

Programa ParesPrograma ParesPrograma ParesPrograma Pares    IIIIIIII    prprprpromova o devido pagamento da factura.omova o devido pagamento da factura.omova o devido pagamento da factura.omova 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 trezentos e trêsnúmero trezentos e trêsnúmero trezentos e trêsnúmero trezentos e três, datado de , datado de , datado de , datado de catorze de Dezembrocatorze de Dezembrocatorze de Dezembrocatorze de Dezembro    dddde e e e 

dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove, , , , enviando cópiaenviando cópiaenviando cópiaenviando cópia    da factura número da factura número da factura número da factura número 

quatrocentos e trinta e um, no valor de onze mil cento e quatrocentos e trinta e um, no valor de onze mil cento e quatrocentos e trinta e um, no valor de onze mil cento e quatrocentos e trinta e um, no valor de onze mil cento e 

treze euros e trinta e nove cêntimos, da empresa Mafaldo & treze euros e trinta e nove cêntimos, da empresa Mafaldo & treze euros e trinta e nove cêntimos, da empresa Mafaldo & treze euros e trinta e nove cêntimos, da empresa Mafaldo & 

Vilhena Construção Civil, Lda, referente à empreitada de Vilhena Construção Civil, Lda, referente à empreitada de Vilhena Construção Civil, Lda, referente à empreitada de Vilhena Construção Civil, Lda, referente à empreitada de 

Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição de novo Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição de novo Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição de novo Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição de novo 

Equipamento de CoziEquipamento de CoziEquipamento de CoziEquipamento de Cozinha da Casa da Criança de Rogilnha da Casa da Criança de Rogilnha da Casa da Criança de Rogilnha da Casa da Criança de Rogil, no , no , no , no 

âmbito do Programa MASES e âmbito do Programa MASES e âmbito do Programa MASES e âmbito do Programa MASES e solicsolicsolicsolicitando itando itando itando um adiantamento um adiantamento um adiantamento um adiantamento da da da da 

referida verba para liquidação da mesma.referida verba para liquidação da mesma.referida verba para liquidação da mesma.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 acompanhado do acompanhado do acompanhado do AAAAuto de uto de uto de uto de MMMMedição número edição número edição número edição número umumumum, 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 mdo Rogil uma verba, no mdo Rogil uma verba, no mdo Rogil uma verba, no montante de ontante de ontante de ontante de onze mil cento e treze onze mil cento e treze onze mil cento e treze onze mil cento e treze 

euros e trinta e nove cêntimoseuros e trinta e nove cêntimoseuros e trinta e nove cêntimoseuros e trinta e nove cêntimos, para fazer face ao pagamento , para fazer face ao pagamento , para fazer face ao pagamento , para fazer face ao pagamento 

da referida factura.da referida factura.da referida factura.da referida factura.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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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, logo que, o transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o transferido deverá ser devolvido a esta Autarquia, logo que, o 

Centro Distrital de Centro Distrital de Centro Distrital de Centro Distrital de Segurança Social de FaroSegurança Social de FaroSegurança Social de FaroSegurança Social de Faro    promova o promova o promova o promova o 

devido pagamento da factura.devido pagamento da factura.devido pagamento da factura.devido pagamento da factura.    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

número trezentos e seisnúmero trezentos e seisnúmero trezentos e seisnúmero trezentos e seis, datado de , datado de , datado de , datado de quinze de Dezembroquinze de Dezembroquinze de Dezembroquinze de Dezembro    dddde e e e 

dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove, , , , enviando enviando enviando enviando para conhecimento para conhecimento para conhecimento para conhecimento cópiacópiacópiacópia    de de de de 

facturasfacturasfacturasfacturas    no montante de onzeno montante de onzeno montante de onzeno montante de onze    mil duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco 

euros e quarenta e nove cêntimos, relativas a despesas euros e quarenta e nove cêntimos, relativas a despesas euros e quarenta e nove cêntimos, relativas a despesas euros e quarenta e nove cêntimos, relativas a despesas 

inerentes à iinerentes à iinerentes à iinerentes à instalação da Sala de Berçário na Crechenstalação da Sala de Berçário na Crechenstalação da Sala de Berçário na Crechenstalação da Sala de Berçário na Creche    de de de de 

Aljezur.Aljezur.Aljezur.Aljezur.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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: : : : ––––    A A A A 

Câmara deliberou, porCâmara deliberou, porCâmara deliberou, porCâmara deliberou, por    unanimidunanimidunanimidunanimidade, revogar a parte da ade, revogar a parte da ade, revogar a parte da ade, revogar a parte da 

deliberação de Câmara tomada em sete de Outubro de dois deliberação de Câmara tomada em sete de Outubro de dois deliberação de Câmara tomada em sete de Outubro de dois deliberação de Câmara tomada em sete de Outubro de dois 

mil e oito, referente à transferência da verba de duzentos e mil e oito, referente à transferência da verba de duzentos e mil e oito, referente à transferência da verba de duzentos e mil e oito, referente à transferência da verba de duzentos e 

trinta e sete mil euros, para os pagamentos finais do trinta e sete mil euros, para os pagamentos finais do trinta e sete mil euros, para os pagamentos finais do trinta e sete mil euros, para os pagamentos finais do 

Programa AGRIS, três ponto quatro, por não serem devidos.Programa AGRIS, três ponto quatro, por não serem devidos.Programa AGRIS, três ponto quatro, por não serem devidos.Programa AGRIS, três ponto quatro, por não serem devidos.    ----        

CACACACASA DA CRIANÇA DO ROGSA DA CRIANÇA DO ROGSA DA CRIANÇA DO ROGSA DA CRIANÇA DO ROGILILILIL::::    ––––    Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício 

número trêsnúmero trêsnúmero trêsnúmero três, datado de , datado de , datado de , datado de cinco de Janeiro do corrente anocinco de Janeiro do corrente anocinco de Janeiro do corrente anocinco de Janeiro do corrente ano, , , , 

enviando cópiaenviando cópiaenviando cópiaenviando cópia    da factura número quatrocentos e trinta e dois, da factura número quatrocentos e trinta e dois, da factura número quatrocentos e trinta e dois, da factura número quatrocentos e trinta e dois, 

no valor de três mil seiscentos e quarenta e cinco euros, da no valor de três mil seiscentos e quarenta e cinco euros, da no valor de três mil seiscentos e quarenta e cinco euros, da no valor de três mil seiscentos e quarenta e cinco euros, da 

empresa Mafaldo & Vilhenempresa Mafaldo & Vilhenempresa Mafaldo & Vilhenempresa Mafaldo & Vilhena Construção Civil, Lda, referente à a Construção Civil, Lda, referente à a Construção Civil, Lda, referente à a Construção Civil, Lda, referente à 

empreitada de empreitada de empreitada de empreitada de Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição Ampliação e Renovação da Cozinha e Aquisição 

de novo Equipamento de Cozide novo Equipamento de Cozide novo Equipamento de Cozide novo Equipamento de Cozinha da Casa da Criança de nha da Casa da Criança de nha da Casa da Criança de nha da Casa da Criança de 

Rogil, no âmbito do Programa MASES e Rogil, no âmbito do Programa MASES e Rogil, no âmbito do Programa MASES e Rogil, no âmbito do Programa MASES e solicitando solicitando solicitando solicitando um um um um 

adiantamento adiantamento adiantamento adiantamento da referida verba para liquidação da mesmada referida verba para liquidação da mesmada referida verba para liquidação da mesmada 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 acompanhado do acompanhado do acompanhado do AAAAuto de uto de uto de uto de MMMMedição número edição número edição número edição número doisdoisdoisdois, a Câmara, a Câmara, a Câmara, a Câmara    

deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança deliberou, por unanimidade, transferir para a Casa da Criança 

do Rogil uma verba, no montante de três mil seiscentos e do Rogil uma verba, no montante de três mil seiscentos e do Rogil uma verba, no montante de três mil seiscentos e do Rogil uma verba, no montante de três mil seiscentos e 
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quarenta e cinco euros, para fquarenta e cinco euros, para fquarenta e cinco euros, para fquarenta e cinco euros, para fazer face ao pagamento da azer face ao pagamento da azer face ao pagamento da azer face ao pagamento da 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, queMais foi deliberado, por unanimidade, queMais foi deliberado, por unanimidade, queMais foi deliberado, por unanimidade, que    o valor agora o valor agora o valor agora o valor agora 

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

Centro Distrital de Segurança Social de FaroCentro Distrital de Segurança Social de FaroCentro Distrital de Segurança Social de FaroCentro Distrital de Segurança Social de Faro    promova o promova o promova o promova o 

devido pagamento da factura.devido pagamento da factura.devido pagamento da factura.devido pagamento da factura.    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO NNNNOVEOVEOVEOVE    ––––    LAWRENCE JOHN QUIRKLAWRENCE JOHN QUIRKLAWRENCE JOHN QUIRKLAWRENCE JOHN QUIRK::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

requerimentorequerimentorequerimentorequerimento    em que em que em que em que Lawrence John QuirkLawrence John QuirkLawrence John QuirkLawrence John Quirk, residente em , residente em , residente em , residente em 

Monte Branco Monte Branco Monte Branco Monte Branco ––––    Carriçal, exercendo a actividade de Carriçal, exercendo a actividade de Carriçal, exercendo a actividade de Carriçal, exercendo a actividade de Agricultor Agricultor Agricultor Agricultor 

BiBiBiBiológico, vem requerer a concessão de cartão de Vendedor ológico, vem requerer a concessão de cartão de Vendedor ológico, vem requerer a concessão de cartão de Vendedor ológico, vem requerer a concessão de cartão de Vendedor 

Produtor para venda de produtos agrProdutor para venda de produtos agrProdutor para venda de produtos agrProdutor para venda de produtos agrícolas e frutícolas, no ícolas e frutícolas, no ícolas e frutícolas, no ícolas e frutícolas, no 

Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova ––––    Aljezur.Aljezur.Aljezur.Aljezur.    ------------------------        

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 

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

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDEZ EZ EZ EZ ––––    PROTOCOLO ESTABELECIPROTOCOLO ESTABELECIPROTOCOLO ESTABELECIPROTOCOLO ESTABELECIDO COM A ASSOCIAÇÃO DO COM A ASSOCIAÇÃO DO COM A ASSOCIAÇÃO DO COM A ASSOCIAÇÃO 

DE MARISCADORESDE MARISCADORESDE MARISCADORESDE MARISCADORES    DA COSTA VICENTINA EDA COSTA VICENTINA EDA COSTA VICENTINA EDA COSTA VICENTINA E    SUDOESTE SUDOESTE SUDOESTE SUDOESTE 

ALENTEALENTEALENTEALENTEJANO E ASSOCIAÇÃO DEJANO E ASSOCIAÇÃO DEJANO E ASSOCIAÇÃO DEJANO E ASSOCIAÇÃO DE    PESCADORES DO PORTINPESCADORES DO PORTINPESCADORES DO PORTINPESCADORES DO PORTINHO HO HO HO 

DA ARRIFANA E COSTA DA ARRIFANA E COSTA DA ARRIFANA E COSTA DA ARRIFANA E COSTA VICENTINAVICENTINAVICENTINAVICENTINA::::    ––––    Foi apresentada a Foi apresentada a Foi apresentada a Foi apresentada a 

InformaçãoInformaçãoInformaçãoInformação    da Secção de Contabilidade e Finanças, datada de da Secção de Contabilidade e Finanças, datada de da Secção de Contabilidade e Finanças, datada de da Secção de Contabilidade e Finanças, datada de 

vivivivinte e nove de Dezembro de dois mil e nove, referente ao nte e nove de Dezembro de dois mil e nove, referente ao nte e nove de Dezembro de dois mil e nove, referente ao nte e nove de Dezembro de dois mil e nove, referente ao 

Protocolo estabelecido com a Associação de Protocolo estabelecido com a Associação de Protocolo estabelecido com a Associação de Protocolo estabelecido com a Associação de Mariscadores da Mariscadores da Mariscadores da Mariscadores da 

Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano e Associação de Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano e Associação de Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano e Associação de Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano e Associação de 

Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa VicentinaPescadores do Portinho da Arrifana e Costa VicentinaPescadores do Portinho da Arrifana e Costa VicentinaPescadores do Portinho da Arrifana e Costa Vicentina....    ------------------------        

Não obstante a informação que Não obstante a informação que Não obstante a informação que Não obstante a informação que recaiurecaiurecaiurecaiu    sobre o assunto, a sobre o assunto, a sobre o assunto, a sobre o assunto, a 

Câmara Câmara Câmara Câmara deliberou, pordeliberou, pordeliberou, pordeliberou, por    maioria com as abstenções dos maioria com as abstenções dos maioria com as abstenções dos maioria com as abstenções dos 

Senhores Vereadores AntSenhores Vereadores AntSenhores Vereadores AntSenhores Vereadores António Carvalho e Rosa Cigarra,ónio Carvalho e Rosa Cigarra,ónio Carvalho e Rosa Cigarra,ónio Carvalho e Rosa Cigarra,    ratificar ratificar ratificar ratificar 

as verbas já transferidas para a Associação referentes aos as verbas já transferidas para a Associação referentes aos as verbas já transferidas para a Associação referentes aos as verbas já transferidas para a Associação referentes aos 

meses de Janeiro a Outubro de dois mil e novemeses de Janeiro a Outubro de dois mil e novemeses de Janeiro a Outubro de dois mil e novemeses de Janeiro a Outubro de dois mil e nove, no valor de , no valor de , no valor de , no valor de 

vinte e cinco mil eurosvinte e cinco mil eurosvinte e cinco mil eurosvinte e cinco mil euros....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Mais Mais Mais Mais foi deliberado, por foi deliberado, por foi deliberado, por foi deliberado, por maioria com as abstenções dos maioria com as abstenções dos maioria com as abstenções dos maioria com as abstenções dos 

Senhores VereadorSenhores VereadorSenhores VereadorSenhores Vereadores António Carvalho e Rosa Cigarra, es António Carvalho e Rosa Cigarra, es António Carvalho e Rosa Cigarra, es António Carvalho e Rosa Cigarra, 
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autorizar o pagamento dos valores relativos a Novembro e autorizar o pagamento dos valores relativos a Novembro e autorizar o pagamento dos valores relativos a Novembro e autorizar o pagamento dos valores relativos a Novembro e 

Dezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e nove, no valor de cinco mil euros, no valor de cinco mil euros, no valor de cinco mil euros, no valor de cinco mil euros....    ----        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO OOOONZENZENZENZE    ––––    ASSOCIAÇÃO DE PRODUTASSOCIAÇÃO DE PRODUTASSOCIAÇÃO DE PRODUTASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA BATATAORES DA BATATAORES DA BATATAORES DA BATATA----

DOCE DE ALJEZUR DOCE DE ALJEZUR DOCE DE ALJEZUR DOCE DE ALJEZUR ––––    PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO::::    ––––    A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara deliberou, deliberou, deliberou, deliberou, 

por por por por uuuunanimidadenanimidadenanimidadenanimidade,,,,    retirar o presente assunto da Ordem de retirar o presente assunto da Ordem de retirar o presente assunto da Ordem de retirar o presente assunto da Ordem de 

Trabalhos.Trabalhos.Trabalhos.Trabalhos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOZEOZEOZEOZE    ––––    APOIO A ASSOCIAÇÕES APOIO A ASSOCIAÇÕES APOIO A ASSOCIAÇÕES APOIO A ASSOCIAÇÕES ––––    CONCESSÃO DE CONCESSÃO DE CONCESSÃO DE CONCESSÃO DE 

SUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOSSUBSÍDIOS::::    ––––    Pelo Senhor Presidente, foi apresentada a Pelo Senhor Presidente, foi apresentada a Pelo Senhor Presidente, foi apresentada a Pelo Senhor Presidente, foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve:Proposta que a seguir se transcreve:Proposta que a seguir se transcreve:Proposta que a seguir se transcreve:    ----------------------------------------------------------------------------        

    

““““PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
AAAAPOIO AO ASSOCIATIVISPOIO AO ASSOCIATIVISPOIO AO ASSOCIATIVISPOIO AO ASSOCIATIVISMO E OUTRAS INSTITUMO E OUTRAS INSTITUMO E OUTRAS INSTITUMO E OUTRAS INSTITUIÇÕESIÇÕESIÇÕESIÇÕES    ––––    
RATIFICAÇÃO DE APOIORATIFICAÇÃO DE APOIORATIFICAÇÃO DE APOIORATIFICAÇÃO DE APOIOSSSS    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara Municipal vem atribuindo ao longo dos últimos anos A Câmara Municipal vem atribuindo ao longo dos últimos anos A Câmara Municipal vem atribuindo ao longo dos últimos anos A Câmara Municipal vem atribuindo ao longo dos últimos anos 

apoios financeiros a diversas colectividades e Instituições. apoios financeiros a diversas colectividades e Instituições. apoios financeiros a diversas colectividades e Instituições. apoios financeiros a diversas colectividades e Instituições. 

Atendendo que esses apoios foram concedidos por executivos Atendendo que esses apoios foram concedidos por executivos Atendendo que esses apoios foram concedidos por executivos Atendendo que esses apoios foram concedidos por executivos 

anteriores, impõeanteriores, impõeanteriores, impõeanteriores, impõe----se que a actual Câmara se pse que a actual Câmara se pse que a actual Câmara se pse que a actual Câmara se pronuncie sobre ronuncie sobre ronuncie sobre ronuncie sobre 

os mesmos.os mesmos.os mesmos.os mesmos.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Assim sendo, anexo mapa resumo dos apoios que a Câmara Assim sendo, anexo mapa resumo dos apoios que a Câmara Assim sendo, anexo mapa resumo dos apoios que a Câmara Assim sendo, anexo mapa resumo dos apoios que a Câmara 

Municipal vem concedendo às referidas Associações/Instituições, Municipal vem concedendo às referidas Associações/Instituições, Municipal vem concedendo às referidas Associações/Instituições, Municipal vem concedendo às referidas Associações/Instituições, 

propondo que se ratifique todos esses apoios, nos montantes propondo que se ratifique todos esses apoios, nos montantes propondo que se ratifique todos esses apoios, nos montantes propondo que se ratifique todos esses apoios, nos montantes 

e formas em que foram atribuídos, anexando igualmee formas em que foram atribuídos, anexando igualmee formas em que foram atribuídos, anexando igualmee formas em que foram atribuídos, anexando igualmente, nos nte, nos nte, nos nte, nos 

casos em que existem protocolos, para conhecimento, cópia casos em que existem protocolos, para conhecimento, cópia casos em que existem protocolos, para conhecimento, cópia casos em que existem protocolos, para conhecimento, cópia 

dos mesmosdos mesmosdos mesmosdos mesmos....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

NNNNão obstante a propostaão obstante a propostaão obstante a propostaão obstante a proposta, a Câmara de Aljezur arroga, a Câmara de Aljezur arroga, a Câmara de Aljezur arroga, a Câmara de Aljezur arroga----se ao se ao se ao se ao 

direito de cessar, ou introduzir alterações caso se justifique e direito de cessar, ou introduzir alterações caso se justifique e direito de cessar, ou introduzir alterações caso se justifique e direito de cessar, ou introduzir alterações caso se justifique e 

seja esse o entendimento, no curto ou médio prazo.”seja esse o entendimento, no curto ou médio prazo.”seja esse o entendimento, no curto ou médio prazo.”seja esse o entendimento, no curto ou médio prazo.”------------------------

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

----    

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

PropostaPropostaPropostaProposta....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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IIIIIIIIIIII    ––––    Acção Social    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    BEATRIZ CRISTINA NASBEATRIZ CRISTINA NASBEATRIZ CRISTINA NASBEATRIZ CRISTINA NASCIMENTO SILVA CIMENTO SILVA CIMENTO SILVA CIMENTO SILVA ––––    

CANDIDATURA A APOIO CANDIDATURA A APOIO CANDIDATURA A APOIO CANDIDATURA A APOIO SÓCIOSÓCIOSÓCIOSÓCIO----EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO::::    ––––    No seguimento No seguimento No seguimento No seguimento 

da deliberação dda deliberação dda deliberação dda deliberação de e e e onzeonzeonzeonze    de Agosto do corrente ano, foi de Agosto do corrente ano, foi de Agosto do corrente ano, foi de Agosto do corrente ano, foi 

apresentada a declaração da Segurança Social em como Sara apresentada a declaração da Segurança Social em como Sara apresentada a declaração da Segurança Social em como Sara apresentada a declaração da Segurança Social em como Sara 

Cristina Silva Francisco, Cristina Silva Francisco, Cristina Silva Francisco, Cristina Silva Francisco, encarregadencarregadencarregadencarregadaaaa    de educação da aluna de educação da aluna de educação da aluna de educação da aluna 

Beatriz Cristina Nascimento Silva, é beneficiária do Rendimento Beatriz Cristina Nascimento Silva, é beneficiária do Rendimento Beatriz Cristina Nascimento Silva, é beneficiária do Rendimento Beatriz Cristina Nascimento Silva, é beneficiária do Rendimento 

Social de Inserção.Social de Inserção.Social de Inserção.Social de Inserção.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Face à declaraçãFace à declaraçãFace à declaraçãFace à declaração apresentada, a o apresentada, a o apresentada, a o apresentada, a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    atribuir o escalão A, à atribuir o escalão A, à atribuir o escalão A, à atribuir o escalão A, à aluna aluna aluna aluna Beatriz Cristina Beatriz Cristina Beatriz Cristina Beatriz Cristina 

Nascimento Silva.Nascimento Silva.Nascimento Silva.Nascimento Silva.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOISOISOISOIS    ––––    LORENA AMORIM DA SILLORENA AMORIM DA SILLORENA AMORIM DA SILLORENA AMORIM DA SILVA VA VA VA ––––    CANDIDATURA A CANDIDATURA A CANDIDATURA A CANDIDATURA A 

APOIO SÓCIOAPOIO SÓCIOAPOIO SÓCIOAPOIO SÓCIO----EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO::::    ––––    Foi apresentado ofício número Foi apresentado ofício número Foi apresentado ofício número Foi apresentado ofício número 

dois mil e setenta e cinco, datdois mil e setenta e cinco, datdois mil e setenta e cinco, datdois mil e setenta e cinco, datado de vinte e três de ado de vinte e três de ado de vinte e três de ado de vinte e três de 

Dezembro de dois mil e nove, eDezembro de dois mil e nove, eDezembro de dois mil e nove, eDezembro de dois mil e nove, envinvinvinviandandandando o o o oooo    Boletim de Boletim de Boletim de Boletim de 

CandCandCandCandidatura idatura idatura idatura a apoio sócioa apoio sócioa apoio sócioa apoio sócio----educativoeducativoeducativoeducativo, da aluna Lorena Amorim , da aluna Lorena Amorim , da aluna Lorena Amorim , da aluna Lorena Amorim 

da Silva.da Silva.da Silva.da Silva.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, fixar o escalão A, para , fixar o escalão A, para , fixar o escalão A, para , fixar o escalão A, para 

a aluna a aluna a aluna a aluna Lorena Amorim da SilvaLorena Amorim da SilvaLorena Amorim da SilvaLorena Amorim da Silva....    ------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊS RÊS RÊS RÊS ––––    MOMIMOMIMOMIMOMINA BEGUN NA BEGUN NA BEGUN NA BEGUN ––––    CANDIDATURA A APOIO CANDIDATURA A APOIO CANDIDATURA A APOIO CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIOSÓCIOSÓCIOSÓCIO----EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO: : : : ––––    NoNoNoNo    seguimento da deliberação de seguimento da deliberação de seguimento da deliberação de seguimento da deliberação de onzeonzeonzeonze    

de Agosto do corrente ano, foi apresentada a exposição dde Agosto do corrente ano, foi apresentada a exposição dde Agosto do corrente ano, foi apresentada a exposição dde Agosto do corrente ano, foi apresentada a exposição de e e e 

Moklis Miah, Moklis Miah, Moklis Miah, Moklis Miah, encarregado de educação da alunaencarregado de educação da alunaencarregado de educação da alunaencarregado de educação da aluna    Momina Momina Momina Momina 

BegunBegunBegunBegun, solicitando a alteração do escalão atribuído à sua , solicitando a alteração do escalão atribuído à sua , solicitando a alteração do escalão atribuído à sua , solicitando a alteração do escalão atribuído à sua filha, filha, filha, filha, 

por se encontrar desempregado, o que causa grandes por se encontrar desempregado, o que causa grandes por se encontrar desempregado, o que causa grandes por se encontrar desempregado, o que causa grandes 

dificuldades económicas no seu agregado familiar.dificuldades económicas no seu agregado familiar.dificuldades económicas no seu agregado familiar.dificuldades económicas no seu agregado familiar.    ----------------------------------------        

Face à exposição apresentada, a Face à exposição apresentada, a Face à exposição apresentada, a Face à exposição apresentada, a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    atribuir o escalão A, à aluna atribuir o escalão A, à aluna atribuir o escalão A, à aluna atribuir o escalão A, à aluna Momina BegunMomina BegunMomina BegunMomina Begun, a , a , a , a 

frequentar o Jardimfrequentar o Jardimfrequentar o Jardimfrequentar o Jardim----dededede----Infância deInfância deInfância deInfância de    Odeceixe.Odeceixe.Odeceixe.Odeceixe.    ----------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO QQQQUATROUATROUATROUATRO    ––––    MEDIDA CINCO DAS ACÇMEDIDA CINCO DAS ACÇMEDIDA CINCO DAS ACÇMEDIDA CINCO DAS ACÇÕES ÕES ÕES ÕES 

SUPLEMENTARES NO ÂMBSUPLEMENTARES NO ÂMBSUPLEMENTARES NO ÂMBSUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL ITO DA ACÇÃO SOCIAL ITO DA ACÇÃO SOCIAL ITO DA ACÇÃO SOCIAL ––––    
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PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA::::    ––––    PelPelPelPelaaaa    SSSSenhorenhorenhorenhoraaaa    Vereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima Neto    foi foi foi foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:    --------------------------------        

““““PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
PROTOCOLO DE COLABORPROTOCOLO DE COLABORPROTOCOLO DE COLABORPROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCAÇÃO COM A CONFERÊNCAÇÃO COM A CONFERÊNCAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSIA DE NOSIA DE NOSIA DE NOSSA SA SA SA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMSENHORA D’ALVA NO ÂMSENHORA D’ALVA NO ÂMSENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMBITO DO APOIO ÀS FAMBITO DO APOIO ÀS FAMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ÍLIAS SOCIAL E ÍLIAS SOCIAL E ÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAECONOMICAMENTE DESFAECONOMICAMENTE DESFAECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CVORECIDAS E MEDIDA CVORECIDAS E MEDIDA CVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS INCO DAS INCO DAS INCO DAS 
ACÇÕES SUPLEMENTAR NACÇÕES SUPLEMENTAR NACÇÕES SUPLEMENTAR NACÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOO ÂMBITO DA ACÇÃO SOO ÂMBITO DA ACÇÃO SOO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIALCIALCIALCIAL--------------------------------        

Considerando que o protocolo estabelecido com cada uma das Considerando que o protocolo estabelecido com cada uma das Considerando que o protocolo estabelecido com cada uma das Considerando que o protocolo estabelecido com cada uma das 

Conferências da Associação S. Vicente de PauConferências da Associação S. Vicente de PauConferências da Associação S. Vicente de PauConferências da Associação S. Vicente de Paulo que no lo que no lo que no lo que no 

concelho desenvolvem apoio social, estabelece a atribuição de concelho desenvolvem apoio social, estabelece a atribuição de concelho desenvolvem apoio social, estabelece a atribuição de concelho desenvolvem apoio social, estabelece a atribuição de 

um subsídio mensal até um subsídio mensal até um subsídio mensal até um subsídio mensal até quinhentos eurosquinhentos eurosquinhentos eurosquinhentos euros    para fazer face a para fazer face a para fazer face a para fazer face a 

apoios mais urgentes e inadiáveis, às pessoas e famílias do apoios mais urgentes e inadiáveis, às pessoas e famílias do apoios mais urgentes e inadiáveis, às pessoas e famílias do apoios mais urgentes e inadiáveis, às pessoas e famílias do 

concelho de Aljezur;concelho de Aljezur;concelho de Aljezur;concelho de Aljezur;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Considerando ainda que a atribuição do subsíConsiderando ainda que a atribuição do subsíConsiderando ainda que a atribuição do subsíConsiderando ainda que a atribuição do subsídio implica a dio implica a dio implica a dio implica a 

apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados;apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados;apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados;apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados;    --------        

PPPPROPONHOROPONHOROPONHOROPONHO::::    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Que seja aprovado o relatório dos apoios Que seja aprovado o relatório dos apoios Que seja aprovado o relatório dos apoios Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela prestados pela prestados pela prestados pela 

Conferência de NConferência de NConferência de NConferência de Nª Srª Srª Srª Sra.a.a.a.    d’Alvad’Alvad’Alvad’Alva, relativo ao mês de Novembro , relativo ao mês de Novembro , relativo ao mês de Novembro , relativo ao mês de Novembro 

de de de de dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove, em anexo;, em anexo;, em anexo;, em anexo;    ----------------------------------------------------------------------------------------        

Que seja transferida pQue seja transferida pQue seja transferida pQue seja transferida para ara ara ara a Conferência de Na Conferência de Na Conferência de Na Conferência de Nª Srª Srª Srª Sraaaa. . . . d’Alvad’Alvad’Alvad’Alva    a a a a 

verba de trezentos e vinte e oito euros e vinte e nove verba de trezentos e vinte e oito euros e vinte e nove verba de trezentos e vinte e oito euros e vinte e nove verba de trezentos e vinte e oito euros e vinte e nove 

cêntimos, referente aos apoios atribuídoscêntimos, referente aos apoios atribuídoscêntimos, referente aos apoios atribuídoscêntimos, referente aos apoios atribuídos....””””    ------------------------------------------------------------        

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

Proposta.Proposta.Proposta.Proposta.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
    

III III III III – Água e Saneamento 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    ANNE MARIE ROBERTEANNE MARIE ROBERTEANNE MARIE ROBERTEANNE MARIE ROBERTE    BONNAFOUSBONNAFOUSBONNAFOUSBONNAFOUS::::    ––––    A A A A Câmara Câmara Câmara Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    retirar o presente assunto da retirar o presente assunto da retirar o presente assunto da retirar o presente assunto da 

Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.Ordem de Trabalhos.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ÁGUA ––––    ROTURA NA REDE PRIVAROTURA NA REDE PRIVAROTURA NA REDE PRIVAROTURA NA REDE PRIVADA DA DA DA 

DE ABASTECIMENTO DE DE ABASTECIMENTO DE DE ABASTECIMENTO DE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAÁGUAÁGUAÁGUA::::    ––––    Pelo Senhor VicePelo Senhor VicePelo Senhor VicePelo Senhor Vice----

Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir se Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir se Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir se Presidente, foi apresentada a Proposta que a seguir se 

ttttranscreve:ranscreve:ranscreve:ranscreve:    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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““““PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ÁGUA TARIFA DE ÁGUA ––––    ROTURA NA REDE PRIVAROTURA NA REDE PRIVAROTURA NA REDE PRIVAROTURA NA REDE PRIVADA DE DA DE DA DE DA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUABASTECIMENTO DE ÁGUABASTECIMENTO DE ÁGUABASTECIMENTO DE ÁGUAAAA    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Confrontada por inúmeras vezes, por consumidores vitimas de Confrontada por inúmeras vezes, por consumidores vitimas de Confrontada por inúmeras vezes, por consumidores vitimas de Confrontada por inúmeras vezes, por consumidores vitimas de 

roturas no sistema interno na rede de abastecimento de água, roturas no sistema interno na rede de abastecimento de água, roturas no sistema interno na rede de abastecimento de água, roturas no sistema interno na rede de abastecimento de água, 

a Câmara Municipal em sua reunião de oito de Aa Câmara Municipal em sua reunião de oito de Aa Câmara Municipal em sua reunião de oito de Aa Câmara Municipal em sua reunião de oito de Agosto de gosto de gosto de gosto de 

dois mil e seis, deliberou, aplicar aos consumos de água dois mil e seis, deliberou, aplicar aos consumos de água dois mil e seis, deliberou, aplicar aos consumos de água dois mil e seis, deliberou, aplicar aos consumos de água 

elevados, originados por roturas nos referidos sistemas de elevados, originados por roturas nos referidos sistemas de elevados, originados por roturas nos referidos sistemas de elevados, originados por roturas nos referidos sistemas de 

água, devidamente comprovadas e apresentado o respectivo água, devidamente comprovadas e apresentado o respectivo água, devidamente comprovadas e apresentado o respectivo água, devidamente comprovadas e apresentado o respectivo 

documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de 

oitenta cêntimos, oitenta cêntimos, oitenta cêntimos, oitenta cêntimos, por metro cúbico e relativamente à tarifa de por metro cúbico e relativamente à tarifa de por metro cúbico e relativamente à tarifa de por metro cúbico e relativamente à tarifa de 

resíduos sólidos aplicar o valor médio pago no ano resíduos sólidos aplicar o valor médio pago no ano resíduos sólidos aplicar o valor médio pago no ano resíduos sólidos aplicar o valor médio pago no ano 

imediatamente anterior.imediatamente anterior.imediatamente anterior.imediatamente anterior.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Esta decisão pretendeu corrigir a eventual injustiça pelo valor Esta decisão pretendeu corrigir a eventual injustiça pelo valor Esta decisão pretendeu corrigir a eventual injustiça pelo valor Esta decisão pretendeu corrigir a eventual injustiça pelo valor 

a pagar pelo consumidor, por ele não ser proveniente de um a pagar pelo consumidor, por ele não ser proveniente de um a pagar pelo consumidor, por ele não ser proveniente de um a pagar pelo consumidor, por ele não ser proveniente de um 

consumo inteconsumo inteconsumo inteconsumo intencional, mas sim de um mero acidente. Injustiça ncional, mas sim de um mero acidente. Injustiça ncional, mas sim de um mero acidente. Injustiça ncional, mas sim de um mero acidente. Injustiça 

ainda mais evidente quanto ao pagamento de resíduos sólidos, ainda mais evidente quanto ao pagamento de resíduos sólidos, ainda mais evidente quanto ao pagamento de resíduos sólidos, ainda mais evidente quanto ao pagamento de resíduos sólidos, 

indexada ao consumo de água.indexada ao consumo de água.indexada ao consumo de água.indexada ao consumo de água.    --------------------------------------------------------------------------------------------        

Considerando que a responsabilidade dos consumidores nunca Considerando que a responsabilidade dos consumidores nunca Considerando que a responsabilidade dos consumidores nunca Considerando que a responsabilidade dos consumidores nunca 

pode ser afastada e que o Município não pode deixar de pode ser afastada e que o Município não pode deixar de pode ser afastada e que o Município não pode deixar de pode ser afastada e que o Município não pode deixar de 

cobcobcobcobrar a água que foi fornecida, até aprovação do novo rar a água que foi fornecida, até aprovação do novo rar a água que foi fornecida, até aprovação do novo rar a água que foi fornecida, até aprovação do novo 

Regulamento e Tabela de Taxas do Municipio, proponho sobre Regulamento e Tabela de Taxas do Municipio, proponho sobre Regulamento e Tabela de Taxas do Municipio, proponho sobre Regulamento e Tabela de Taxas do Municipio, proponho sobre 

o assunto o seguinte:o assunto o seguinte:o assunto o seguinte:o assunto o seguinte:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

UUUUMMMM    ––––    Aplicar aos consumos de água elevados, originados por Aplicar aos consumos de água elevados, originados por Aplicar aos consumos de água elevados, originados por Aplicar aos consumos de água elevados, originados por 

roturas nos sistemas privados de abastecimento de água, roturas nos sistemas privados de abastecimento de água, roturas nos sistemas privados de abastecimento de água, roturas nos sistemas privados de abastecimento de água, 

devidamdevidamdevidamdevidamente comprovadas e apresentado o respectivo ente comprovadas e apresentado o respectivo ente comprovadas e apresentado o respectivo ente comprovadas e apresentado o respectivo 

documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de documento comprovativo de reparação, uma tarifa fixa de 

oitenta cêntimos, por metro cúbico e relativamente à tarifa de oitenta cêntimos, por metro cúbico e relativamente à tarifa de oitenta cêntimos, por metro cúbico e relativamente à tarifa de oitenta cêntimos, por metro cúbico e relativamente à tarifa de 

resíduos sólidos do referido período, aplicar o valor médio resíduos sólidos do referido período, aplicar o valor médio resíduos sólidos do referido período, aplicar o valor médio resíduos sólidos do referido período, aplicar o valor médio 

pago nopago nopago nopago nossss    doze meses imediatamentedoze meses imediatamentedoze meses imediatamentedoze meses imediatamente    anteriores ou em caso anteriores ou em caso anteriores ou em caso anteriores ou em caso 

de contrato com tempo inferior, ao valor médio da duração do de contrato com tempo inferior, ao valor médio da duração do de contrato com tempo inferior, ao valor médio da duração do de contrato com tempo inferior, ao valor médio da duração do 

mesmo;mesmo;mesmo;mesmo;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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DDDDOISOISOISOIS    ––––    Não serão contempladas com o referido no número Não serão contempladas com o referido no número Não serão contempladas com o referido no número Não serão contempladas com o referido no número 

um, as roturas dos sistemas eventualmente ligadas ao objecto um, as roturas dos sistemas eventualmente ligadas ao objecto um, as roturas dos sistemas eventualmente ligadas ao objecto um, as roturas dos sistemas eventualmente ligadas ao objecto 

do contrato de fornecimento de águado contrato de fornecimento de águado contrato de fornecimento de águado contrato de fornecimento de água.”.”.”.”    --------------------------------------------------------------------        

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

Proposta.Proposta.Proposta.Proposta.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
    

IV IV IV IV ––––    Habitação e Urbanização    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    CONCURSO PARA ATRIBUCONCURSO PARA ATRIBUCONCURSO PARA ATRIBUCONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE NÚMERO IÇÃO DO LOTE NÚMERO IÇÃO DO LOTE NÚMERO IÇÃO DO LOTE NÚMERO 

TREZE NO LOTEAMENTO TREZE NO LOTEAMENTO TREZE NO LOTEAMENTO TREZE NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VMUNICIPAL DE MARIA VMUNICIPAL DE MARIA VMUNICIPAL DE MARIA VINAGREINAGREINAGREINAGRE::::    ––––    

Na sequência da deliberação de Na sequência da deliberação de Na sequência da deliberação de Na sequência da deliberação de dez de Dezembro de dois mil dez de Dezembro de dois mil dez de Dezembro de dois mil dez de Dezembro de dois mil 

e novee novee novee nove,,,,    ttttendo a Câmara colocado a concurso a atribuição endo a Câmara colocado a concurso a atribuição endo a Câmara colocado a concurso a atribuição endo a Câmara colocado a concurso a atribuição do do do do 

Lote Lote Lote Lote trezetrezetrezetreze, sito no Loteamento , sito no Loteamento , sito no Loteamento , sito no Loteamento Municipal de Maria VinagreMunicipal de Maria VinagreMunicipal de Maria VinagreMunicipal de Maria Vinagre, , , , aoaoaoao    

quaquaquaquallll    podiam concorrer os candidatos que reunissem as podiam concorrer os candidatos que reunissem as podiam concorrer os candidatos que reunissem as podiam concorrer os candidatos que reunissem as 

condições previstas condições previstas condições previstas condições previstas na alínea cna alínea cna alínea cna alínea c),),),),    do do do do artigo terceiroartigo terceiroartigo terceiroartigo terceiro    conjugado conjugado conjugado conjugado 

com o ncom o ncom o ncom o número umúmero umúmero umúmero um    e alínee alínee alínee alíneasasasas    c) e d)c) e d)c) e d)c) e d), do número dois, do , do número dois, do , do número dois, do , do número dois, do 

artigo sétimo artigo sétimo artigo sétimo artigo sétimo (estar inscrito na Bolsa de Candidatos, não (estar inscrito na Bolsa de Candidatos, não (estar inscrito na Bolsa de Candidatos, não (estar inscrito na Bolsa de Candidatos, não 

casados, divorciados, solteiros e viúvos, residentes e casados, divorciados, solteiros e viúvos, residentes e casados, divorciados, solteiros e viúvos, residentes e casados, divorciados, solteiros e viúvos, residentes e 

recenseados no concelho de Aljezur e que não possuam recenseados no concelho de Aljezur e que não possuam recenseados no concelho de Aljezur e que não possuam recenseados no concelho de Aljezur e que não possuam 

habitação própria ou terreno apto para construção de habitação própria ou terreno apto para construção de habitação própria ou terreno apto para construção de habitação própria ou terreno apto para construção de 

habitaçãohabitaçãohabitaçãohabitação) do Regulamento) do Regulamento) do Regulamento) do Regulamento    para Venda de Lotes para para Venda de Lotes para para Venda de Lotes para para Venda de Lotes para 

Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais ––––    

Residentes no ConcelhoResidentes no ConcelhoResidentes no ConcelhoResidentes no Concelho, respectivamente,, respectivamente,, respectivamente,, respectivamente,    verificouverificouverificouverificou----se que,se que,se que,se que,    

estava estava estava estava inscritinscritinscritinscrita na Bolsa de Candidatos e mostroua na Bolsa de Candidatos e mostroua na Bolsa de Candidatos e mostroua na Bolsa de Candidatos e mostrou    inteinteinteinteresse em resse em resse em resse em 

participar no concursoparticipar no concursoparticipar no concursoparticipar no concurso    a a a a candidatacandidatacandidatacandidata    DulceDulceDulceDulce    Cristina Sílvia Cristina Sílvia Cristina Sílvia Cristina Sílvia 

PatríciPatríciPatríciPatrício.o.o.o.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Uma vez que só existia um candidato a concurso, a Câmara Uma vez que só existia um candidato a concurso, a Câmara Uma vez que só existia um candidato a concurso, a Câmara Uma vez que só existia um candidato a concurso, a Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, atribuir o Lote número , atribuir o Lote número , atribuir o Lote número , atribuir o Lote número trezetrezetrezetreze    à à à à 

candidatacandidatacandidatacandidata    Dulce Cristina Sílvia PatrícioDulce Cristina Sílvia PatrícioDulce Cristina Sílvia PatrícioDulce Cristina Sílvia Patrício, residente em , residente em , residente em , residente em Monte da Monte da Monte da Monte da 

Vinha Vinha Vinha Vinha ––––    Alfambras, Alfambras, Alfambras, Alfambras, freguesia e freguesia e freguesia e freguesia e MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljede Aljede Aljede Aljezur.zur.zur.zur.    ----------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    CONCURSO PARA ATRIBUCONCURSO PARA ATRIBUCONCURSO PARA ATRIBUCONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE IÇÃO DO LOTE IÇÃO DO LOTE IÇÃO DO LOTE 

NÚMERO DEZASSEIS NO NÚMERO DEZASSEIS NO NÚMERO DEZASSEIS NO NÚMERO DEZASSEIS NO LOTEAMENTO MUNICIPALLOTEAMENTO MUNICIPALLOTEAMENTO MUNICIPALLOTEAMENTO MUNICIPAL    DE MARIA DE MARIA DE MARIA DE MARIA 

VINAGREVINAGREVINAGREVINAGRE::::    ––––    Na sequência da deliberação de Na sequência da deliberação de Na sequência da deliberação de Na sequência da deliberação de dez de dez de dez de dez de 
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Dezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e nove,,,,    ttttendo a Câmara colocado a endo a Câmara colocado a endo a Câmara colocado a endo a Câmara colocado a 

concurso a atribuição concurso a atribuição concurso a atribuição concurso a atribuição do Lotedo Lotedo Lotedo Lote    dezasseis, dezasseis, dezasseis, dezasseis, sito no Lsito no Lsito no Lsito no Loteamento oteamento oteamento oteamento 

Municipal de Maria Vinagre Municipal de Maria Vinagre Municipal de Maria Vinagre Municipal de Maria Vinagre ––––    RogilRogilRogilRogil, , , , ao quaao quaao quaao quallll    podiam concorrer podiam concorrer podiam concorrer podiam concorrer 

os candidatos que reunissem as condições previstas os candidatos que reunissem as condições previstas os candidatos que reunissem as condições previstas os candidatos que reunissem as condições previstas na na na na alíneaalíneaalíneaalínea    

a)a)a)a),,,,    do do do do aaaartrtrtrtigo terceiroigo terceiroigo terceiroigo terceiro    conjugado com o nconjugado com o nconjugado com o nconjugado com o número umúmero umúmero umúmero um    e alínee alínee alínee alíneas as as as 

a)a)a)a)    e d)e d)e d)e d),,,,    do ndo ndo ndo número dois,úmero dois,úmero dois,úmero dois,    do do do do aaaartrtrtrtigo sétimo igo sétimo igo sétimo igo sétimo (estar inscrito na (estar inscrito na (estar inscrito na (estar inscrito na 

BolsBolsBolsBolsa de Candidatos, casados ou situação equiparada, com a de Candidatos, casados ou situação equiparada, com a de Candidatos, casados ou situação equiparada, com a de Candidatos, casados ou situação equiparada, com 

agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no 

concelho de Aljezur e que não possuam habitação própria ou concelho de Aljezur e que não possuam habitação própria ou concelho de Aljezur e que não possuam habitação própria ou concelho de Aljezur e que não possuam habitação própria ou 

terreno apto para construção de habitação) do Regulamentoterreno apto para construção de habitação) do Regulamentoterreno apto para construção de habitação) do Regulamentoterreno apto para construção de habitação) do Regulamento    

para Venda de Lotes para Constrpara Venda de Lotes para Constrpara Venda de Lotes para Constrpara Venda de Lotes para Construção de Habitação, em ução de Habitação, em ução de Habitação, em ução de Habitação, em 

Loteamentos Municipais Loteamentos Municipais Loteamentos Municipais Loteamentos Municipais ––––    Residentes no ConcelhoResidentes no ConcelhoResidentes no ConcelhoResidentes no Concelho, , , , 

respectivamente,respectivamente,respectivamente,respectivamente,    verificouverificouverificouverificou----se que,se que,se que,se que,    dos candidatos dos candidatos dos candidatos dos candidatos inscritos na inscritos na inscritos na inscritos na 

Bolsa de CandidatosBolsa de CandidatosBolsa de CandidatosBolsa de Candidatos, nenhum se manifestou, nenhum se manifestou, nenhum se manifestou, nenhum se manifestou    interessinteressinteressinteressadoadoadoado    em em em em 

participar no concursoparticipar no concursoparticipar no concursoparticipar no concurso....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

V V V V ––––    Obras Particulares    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    FERNANDA MARIA SIMÕEFERNANDA MARIA SIMÕEFERNANDA MARIA SIMÕEFERNANDA MARIA SIMÕES E SÁ ESTEVES E S E SÁ ESTEVES E S E SÁ ESTEVES E S E SÁ ESTEVES E 

OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS ––––    PEDIDO DE CERTIDÃO DPEDIDO DE CERTIDÃO DPEDIDO DE CERTIDÃO DPEDIDO DE CERTIDÃO DE COE COE COE CO----PROPRIEDADE DE PROPRIEDADE DE PROPRIEDADE DE PROPRIEDADE DE 

UM PRÉDIO SITO EM COUM PRÉDIO SITO EM COUM PRÉDIO SITO EM COUM PRÉDIO SITO EM CORTE SOBRORTE SOBRORTE SOBRORTE SOBRO::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

requerimento em que Renato Fernandes, na qualidade de requerimento em que Renato Fernandes, na qualidade de requerimento em que Renato Fernandes, na qualidade de requerimento em que Renato Fernandes, na qualidade de 

Solicitador deSolicitador deSolicitador deSolicitador de    Fernanda Maria Simões e Sá EstevFernanda Maria Simões e Sá EstevFernanda Maria Simões e Sá EstevFernanda Maria Simões e Sá Esteveseseses    e outrose outrose outrose outros,,,,    

proprietárioproprietárioproprietárioproprietáriossss    de um prédio de um prédio de um prédio de um prédio rústicorústicorústicorústico, sito em , sito em , sito em , sito em Corte de SobroCorte de SobroCorte de SobroCorte de Sobro, , , , 

inscrito na matriz predial rústicainscrito na matriz predial rústicainscrito na matriz predial rústicainscrito na matriz predial rústica    sob o artigo sob o artigo sob o artigo sob o artigo trinta e cincotrinta e cincotrinta e cincotrinta e cinco, , , , 

da Secção da Secção da Secção da Secção AD, AD, AD, AD, descrito na Conservatória do Registo Predial descrito na Conservatória do Registo Predial descrito na Conservatória do Registo Predial descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur    sob o número seiscentos e trinta e oito,sob o número seiscentos e trinta e oito,sob o número seiscentos e trinta e oito,sob o número seiscentos e trinta e oito,    dadadada    

fregufregufregufreguesia e Município de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitida esia e Município de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitida esia e Município de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitida esia e Município de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitida 

certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade 

no prédio supra descrito, entre a sua constituinte e seus no prédio supra descrito, entre a sua constituinte e seus no prédio supra descrito, entre a sua constituinte e seus no prédio supra descrito, entre a sua constituinte e seus 

filhos,filhos,filhos,filhos,    Luis Manuel e Sá Esteves, Vitor Manuel e Sá Esteves, Luis Manuel e Sá Esteves, Vitor Manuel e Sá Esteves, Luis Manuel e Sá Esteves, Vitor Manuel e Sá Esteves, Luis Manuel e Sá Esteves, Vitor Manuel e Sá Esteves, 

José António e SáJosé António e SáJosé António e SáJosé António e Sá    Esteves e Irene Maria Sá Esteves Mendes Esteves e Irene Maria Sá Esteves Mendes Esteves e Irene Maria Sá Esteves Mendes Esteves e Irene Maria Sá Esteves Mendes 
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FernandesFernandesFernandesFernandes, ficando o mesmo em , ficando o mesmo em , ficando o mesmo em , ficando o mesmo em compropriecompropriecompropriecompropriedade na proporção dade na proporção dade na proporção dade na proporção 

de um quinto para cada um.de um quinto para cada um.de um quinto para cada um.de um quinto para cada um.    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

Com base no parecer do Jurista desta Autarquia, datado de Com base no parecer do Jurista desta Autarquia, datado de Com base no parecer do Jurista desta Autarquia, datado de Com base no parecer do Jurista desta Autarquia, datado de 

dezassete de Dezembro de dois mil e novedezassete de Dezembro de dois mil e novedezassete de Dezembro de dois mil e novedezassete de Dezembro de dois mil e nove, a Câmara , a Câmara , a Câmara , a Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unaniunaniunaniunanimidademidademidademidade, , , , deferirdeferirdeferirdeferir    o pedido de certidãoo pedido de certidãoo pedido de certidãoo pedido de certidão    de de de de 

compropriedade solicitado.compropriedade solicitado.compropriedade solicitado.compropriedade solicitado.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    EURICO PORFÍRIO CABREURICO PORFÍRIO CABREURICO PORFÍRIO CABREURICO PORFÍRIO CABRITA ITA ITA ITA ––––    PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PAINFORMAÇÃO PRÉVIA PAINFORMAÇÃO PRÉVIA PAINFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABRA CONSTRUÇÃO DE HABRA CONSTRUÇÃO DE HABRA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃOITAÇÃOITAÇÃOITAÇÃO::::    ––––    

FoiFoiFoiFoi    apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que Eurico Porfírio Cabrita, Eurico Porfírio Cabrita, Eurico Porfírio Cabrita, Eurico Porfírio Cabrita, 

residente em Carrapateira,residente em Carrapateira,residente em Carrapateira,residente em Carrapateira,    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 Bacelos, Carrapateira, inscrito na matriz prédio rústico, sito em Bacelos, Carrapateira, inscrito na matriz prédio rústico, sito em Bacelos, Carrapateira, inscrito na matriz prédio rústico, sito em Bacelos, Carrapateira, inscrito na matriz 

predial rústica sob o número cento e dezanove, da Secção predial rústica sob o número cento e dezanove, da Secção predial rústica sob o número cento e dezanove, da Secção predial rústica sob o número cento e dezanove, da Secção 

M, freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur e, descrito na M, freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur e, descrito na M, freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur e, descrito na M, freguesia de Bordeira e Concelho de Aljezur e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial deConservatória do Registo Predial deConservatória do Registo Predial deConservatória do Registo Predial de    Aljezur sob o número Aljezur sob o número Aljezur sob o número Aljezur sob o número 

duzentos e trinta e oito, vem nos termos do disposto no duzentos e trinta e oito, vem nos termos do disposto no duzentos e trinta e oito, vem nos termos do disposto no duzentos e trinta e oito, vem nos termos do disposto no 

artigo décimo quarto, do Decretoartigo décimo quarto, do Decretoartigo décimo quarto, do Decretoartigo décimo quarto, do Decreto----Lei número quinhentos e Lei número quinhentos e Lei número quinhentos e Lei número quinhentos e 

cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 

Dezembro, alterado pelo Decreto Lei número cento e setenta Dezembro, alterado pelo Decreto Lei número cento e setenta Dezembro, alterado pelo Decreto Lei número cento e setenta Dezembro, alterado pelo Decreto Lei número cento e setenta 

e setee setee setee sete    barra dois mil e um, de quatro de Junho, barra dois mil e um, de quatro de Junho, barra dois mil e um, de quatro de Junho, barra dois mil e um, de quatro de Junho, relativa ao relativa ao relativa ao relativa ao 

pedido de pedido de pedido de pedido de informação prévia quanto à viabilidade de construção informação prévia quanto à viabilidade de construção informação prévia quanto à viabilidade de construção informação prévia quanto à viabilidade de construção 

de um edifício habitacional com um piso e quatro fogos, três de um edifício habitacional com um piso e quatro fogos, três de um edifício habitacional com um piso e quatro fogos, três de um edifício habitacional com um piso e quatro fogos, três 

fogos de tipologia T Um e um fogo de tipologia T Zero, no fogos de tipologia T Um e um fogo de tipologia T Zero, no fogos de tipologia T Um e um fogo de tipologia T Zero, no fogos de tipologia T Um e um fogo de tipologia T Zero, no 

local acima identifilocal acima identifilocal acima identifilocal acima identificado.cado.cado.cado.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

trinta e oito trinta e oito trinta e oito trinta e oito ––––    FA, da FA, da FA, da FA, da Divisão de Urbanismo e HabitaçãoDivisão de Urbanismo e HabitaçãoDivisão de Urbanismo e HabitaçãoDivisão de Urbanismo e Habitação    e e e e 

ao parecer negativo do ICNB, constante no ofício número vinte ao parecer negativo do ICNB, constante no ofício número vinte ao parecer negativo do ICNB, constante no ofício número vinte ao parecer negativo do ICNB, constante no ofício número vinte 

e três mil cento e vinte e três barra AJZ barra zero nove e três mil cento e vinte e três barra AJZ barra zero nove e três mil cento e vinte e três barra AJZ barra zero nove e três mil cento e vinte e três barra AJZ barra zero nove 

DGACDGACDGACDGAC----Sul (PNSACVSul (PNSACVSul (PNSACVSul (PNSACV), a), a), a), a    Câmara deliberou, por unanimidade, Câmara deliberou, por unanimidade, Câmara deliberou, por unanimidade, Câmara deliberou, por unanimidade, 

manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente.manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente.manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente.manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente.    ----        

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado 

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

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

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊS RÊS RÊS RÊS ––––    KLAUS ARTUR HERMANN KLAUS ARTUR HERMANN KLAUS ARTUR HERMANN KLAUS ARTUR HERMANN SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER ––––    PEDIDO PEDIDO PEDIDO PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIADE INFORMAÇÃO PRÉVIADE INFORMAÇÃO PRÉVIADE INFORMAÇÃO PRÉVIA    PARA CONSTRUÇÃO DE PARA CONSTRUÇÃO DE PARA CONSTRUÇÃO DE PARA CONSTRUÇÃO DE 

ALTERAÇÕES E AMPLIAÇALTERAÇÕES E AMPLIAÇALTERAÇÕES E AMPLIAÇALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM AÃO DE HABITAÇÃO EM AÃO DE HABITAÇÃO EM AÃO DE HABITAÇÃO EM AMEIXEIRA MEIXEIRA MEIXEIRA MEIXEIRA ––––    

ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR::::    ––––    Foi Foi Foi Foi apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que apresentado o requerimento em que Klaus Klaus Klaus Klaus 

Artur HerArtur HerArtur HerArtur Hermann Schneidermann Schneidermann Schneidermann Schneider, na qualidade de proprietário, na qualidade de proprietário, na qualidade de proprietário, na qualidade de proprietário    de um de um de um de um 

prédioprédioprédioprédio    mistomistomistomisto    sito em sito em sito em sito em AmeixeiraAmeixeiraAmeixeiraAmeixeira, inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial 

rústica rústica rústica rústica sob o artigo sob o artigo sob o artigo sob o artigo oitenta e seisoitenta e seisoitenta e seisoitenta e seis, da Secção , da Secção , da Secção , da Secção AHAHAHAH    e a parte e a parte e a parte e a parte 

urbana sob o artigourbana sob o artigourbana sob o artigourbana sob o artigo    novenovenovenove    mil quinhentos emil quinhentos emil quinhentos emil quinhentos e    quatroquatroquatroquatro,,,,    da da da da 

freguesia freguesia freguesia freguesia e e e e MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur    e e e e descrito na Conservatória descrito na Conservatória descrito na Conservatória descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o artigo cento e do Registo Predial de Aljezur sob o artigo cento e do Registo Predial de Aljezur sob o artigo cento e do Registo Predial de Aljezur sob o artigo cento e quarquarquarquarenta eenta eenta eenta e    

umumumum, vem, vem, vem, vem    solicitar informação prévia quanto à possibilidade desolicitar informação prévia quanto à possibilidade desolicitar informação prévia quanto à possibilidade desolicitar informação prévia quanto à possibilidade de    

levar a efeito alterações e ampliação de uma moradia levar a efeito alterações e ampliação de uma moradia levar a efeito alterações e ampliação de uma moradia levar a efeito alterações e ampliação de uma moradia 

unifamiliar, sita no local acima identificado.unifamiliar, sita no local acima identificado.unifamiliar, sita no local acima identificado.unifamiliar, sita no local acima identificado.------------------------------------------------------------        

FacFacFacFace ao teor constante na Informação número duzentos e e ao teor constante na Informação número duzentos e e ao teor constante na Informação número duzentos e e ao teor constante na Informação número duzentos e 

vinte vinte vinte vinte ––––    FR, da FR, da FR, da FR, da Divisão de Urbanismo e Habitação, aDivisão de Urbanismo e Habitação, aDivisão de Urbanismo e Habitação, aDivisão de Urbanismo e Habitação, a    Câmara Câmara Câmara Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, manifestar a intenção de indeferir , manifestar a intenção de indeferir , manifestar a intenção de indeferir , manifestar a intenção de indeferir 

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

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar ao inte, comunicar ao inte, comunicar ao inte, comunicar ao interessado ressado ressado ressado 

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

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    ARMANDO JOSÉ GALVÃO ARMANDO JOSÉ GALVÃO ARMANDO JOSÉ GALVÃO ARMANDO JOSÉ GALVÃO E SILVAE SILVAE SILVAE SILVA::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o reqapresentado o reqapresentado o reqapresentado o requerimentouerimentouerimentouerimento    em que em que em que em que Armando José Galvão e Armando José Galvão e Armando José Galvão e Armando José Galvão e 

SilvaSilvaSilvaSilva, residente em , residente em , residente em , residente em AljezurAljezurAljezurAljezur, exercendo a actividade de , exercendo a actividade de , exercendo a actividade de , exercendo a actividade de 

AgricultorAgricultorAgricultorAgricultor, vem requerer a concessão de cartão de Vendedor , vem requerer a concessão de cartão de Vendedor , vem requerer a concessão de cartão de Vendedor , vem requerer a concessão de cartão de Vendedor 

Produtor para venda de produtos agrícolas e frutícolas, no Produtor para venda de produtos agrícolas e frutícolas, no Produtor para venda de produtos agrícolas e frutícolas, no Produtor para venda de produtos agrícolas e frutícolas, no 

Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova Mercado do Agricultor, sito em Igreja Nova ––––    Aljezur.Aljezur.Aljezur.Aljezur.    ------------------------        

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 

requerente.requerente.requerente.requerente.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    MINISTÉRIO DO AMBIENMINISTÉRIO DO AMBIENMINISTÉRIO DO AMBIENMINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO TE E DO ORDENAMENTO TE E DO ORDENAMENTO TE E DO ORDENAMENTO 

DO TERRITÓRIODO TERRITÓRIODO TERRITÓRIODO TERRITÓRIO::::    ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentado o ofício número MAOT apresentado o ofício número MAOT apresentado o ofício número MAOT apresentado o ofício número MAOT 

barra oitenta e nove barra dois mil e dez, datado de sete de barra oitenta e nove barra dois mil e dez, datado de sete de barra oitenta e nove barra dois mil e dez, datado de sete de barra oitenta e nove barra dois mil e dez, datado de sete de 

JaneJaneJaneJaneiro,iro,iro,iro,    enviando para parecer o enviando para parecer o enviando para parecer o enviando para parecer o projecto de diploma de projecto de diploma de projecto de diploma de projecto de diploma de RCMRCMRCMRCM    

que prorroga por um ano, o prazo de vigência das medidas que prorroga por um ano, o prazo de vigência das medidas que prorroga por um ano, o prazo de vigência das medidas que prorroga por um ano, o prazo de vigência das medidas 

preventivas e da suspensão do preventivas e da suspensão do preventivas e da suspensão do preventivas e da suspensão do POPOPOPO    do do do do PNSACVPNSACVPNSACVPNSACV    estabelecidas estabelecidas estabelecidas estabelecidas 

pela pela pela pela RCMRCMRCMRCM    número dezanove barra dois mil e oito, de quatro número dezanove barra dois mil e oito, de quatro número dezanove barra dois mil e oito, de quatro número dezanove barra dois mil e oito, de quatro 

de Fevereirode Fevereirode Fevereirode Fevereiro....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliA Câmara deliA Câmara deliA Câmara deliberou, por unanimidade, emitir o parecer que a berou, por unanimidade, emitir o parecer que a berou, por unanimidade, emitir o parecer que a berou, por unanimidade, emitir o parecer que a 

seguir se transcreve:seguir se transcreve:seguir se transcreve:seguir se transcreve:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

““““PARECER AO PROJECTO PARECER AO PROJECTO PARECER AO PROJECTO PARECER AO PROJECTO DE DIPLOMA DE RCM QUDE DIPLOMA DE RCM QUDE DIPLOMA DE RCM QUDE DIPLOMA DE RCM QUE E E E 

PRORROGA POR UM ANO,PRORROGA POR UM ANO,PRORROGA POR UM ANO,PRORROGA POR UM ANO,    O PRAZO DE VIGÊNCIA O PRAZO DE VIGÊNCIA O PRAZO DE VIGÊNCIA O PRAZO DE VIGÊNCIA DAS DAS DAS DAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DA SUSPENSÃO DO POE DA SUSPENSÃO DO POE DA SUSPENSÃO DO POE DA SUSPENSÃO DO PO    DO DO DO DO 

PNSACV ESTABELECIDASPNSACV ESTABELECIDASPNSACV ESTABELECIDASPNSACV ESTABELECIDAS    PELA RCM NÚMERO DEZAPELA RCM NÚMERO DEZAPELA RCM NÚMERO DEZAPELA RCM NÚMERO DEZANOVE NOVE NOVE NOVE 

BARRA DOBARRA DOBARRA DOBARRA DOIS MIL E OITO, DE QUIS MIL E OITO, DE QUIS MIL E OITO, DE QUIS MIL E OITO, DE QUATRO ATRO ATRO ATRO DE FEVEREIRODE FEVEREIRODE FEVEREIRODE FEVEREIRO    --------------------        

Um Um Um Um ––––    O terceiro parágrafo que alude directamente à decisão O terceiro parágrafo que alude directamente à decisão O terceiro parágrafo que alude directamente à decisão O terceiro parágrafo que alude directamente à decisão 

de abertura do período de discussão pública do Plano de de abertura do período de discussão pública do Plano de de abertura do período de discussão pública do Plano de de abertura do período de discussão pública do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina, deve ser pura e simplesmente Costa Vicentina, deve ser pura e simplesmente Costa Vicentina, deve ser pura e simplesmente Costa Vicentina, deve ser pura e simplesmente EEEEXCLUÍDOXCLUÍDOXCLUÍDOXCLUÍDO, , , , 

atendendo aos seguintes factos:atendendo aos seguintes factos:atendendo aos seguintes factos:atendendo aos seguintes factos:    --------------------------------------------------------------------------------------------        

a)a)a)a) ---------------------------------------------------------------------------------- NNNN

o âmbito da ronda de reuniões efectuadas com o So âmbito da ronda de reuniões efectuadas com o So âmbito da ronda de reuniões efectuadas com o So âmbito da ronda de reuniões efectuadas com o Senhoenhoenhoenhor r r r 

Secretário de Estado do Ambiente, Professor Humberto Secretário de Estado do Ambiente, Professor Humberto Secretário de Estado do Ambiente, Professor Humberto Secretário de Estado do Ambiente, Professor Humberto 

Rosa, foi reiterada a indispensabilidade do documento final Rosa, foi reiterada a indispensabilidade do documento final Rosa, foi reiterada a indispensabilidade do documento final Rosa, foi reiterada a indispensabilidade do documento final 

ser enviado a todas as Câmaras Municipais da áser enviado a todas as Câmaras Municipais da áser enviado a todas as Câmaras Municipais da áser enviado a todas as Câmaras Municipais da área do rea do rea do rea do 

PNSACV, muito antes de entrar em discussão pública, facto PNSACV, muito antes de entrar em discussão pública, facto PNSACV, muito antes de entrar em discussão pública, facto PNSACV, muito antes de entrar em discussão pública, facto 

que ainda não ocorreu;que ainda não ocorreu;que ainda não ocorreu;que ainda não ocorreu;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

b)b)b)b) ---------------------------------------------------------------------------------- TTTT

er sido solicitado pelas Câmaras de Aljezur, Vila do Bispo e er sido solicitado pelas Câmaras de Aljezur, Vila do Bispo e er sido solicitado pelas Câmaras de Aljezur, Vila do Bispo e er sido solicitado pelas Câmaras de Aljezur, Vila do Bispo e 

Odemira, em Odemira, em Odemira, em Odemira, em três de Novembro de dois mil e novetrês de Novembro de dois mil e novetrês de Novembro de dois mil e novetrês de Novembro de dois mil e nove, uma , uma , uma , uma 

audiência a Sua Excelência a Senhora Ministra do Ambaudiência a Sua Excelência a Senhora Ministra do Ambaudiência a Sua Excelência a Senhora Ministra do Ambaudiência a Sua Excelência a Senhora Ministra do Ambiente, iente, iente, iente, 

para análise e discussão de várias matérias, nomeada e para análise e discussão de várias matérias, nomeada e para análise e discussão de várias matérias, nomeada e para análise e discussão de várias matérias, nomeada e 



RRRREUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE 12.01.1012.01.1012.01.1012.01.10    

Pág.  23

muito particularmente a actual Revisão do Plano do muito particularmente a actual Revisão do Plano do muito particularmente a actual Revisão do Plano do muito particularmente a actual Revisão do Plano do 

PNSACV, facto que ainda não mereceu do Gabinete da PNSACV, facto que ainda não mereceu do Gabinete da PNSACV, facto que ainda não mereceu do Gabinete da PNSACV, facto que ainda não mereceu do Gabinete da 

Senhora Ministra qualquer resposta, situação que Senhora Ministra qualquer resposta, situação que Senhora Ministra qualquer resposta, situação que Senhora Ministra qualquer resposta, situação que 

estranhamos, quando o Gabinete do Senhor Prestranhamos, quando o Gabinete do Senhor Prestranhamos, quando o Gabinete do Senhor Prestranhamos, quando o Gabinete do Senhor Primeiro Ministro imeiro Ministro imeiro Ministro imeiro Ministro 

nos respondeu de imediato, dando conta que ao assunto nos respondeu de imediato, dando conta que ao assunto nos respondeu de imediato, dando conta que ao assunto nos respondeu de imediato, dando conta que ao assunto 

havia sido prestada a “devida atenção”;havia sido prestada a “devida atenção”;havia sido prestada a “devida atenção”;havia sido prestada a “devida atenção”;    ------------------------------------------------------------        

c)c)c)c) ---------------------------------------------------------------------------------- PPPP

orque é notório que o Ministério pretende que a discussão orque é notório que o Ministério pretende que a discussão orque é notório que o Ministério pretende que a discussão orque é notório que o Ministério pretende que a discussão 

pública do Plano do PNSACV “viaje á boleia” no mesmo pública do Plano do PNSACV “viaje á boleia” no mesmo pública do Plano do PNSACV “viaje á boleia” no mesmo pública do Plano do PNSACV “viaje á boleia” no mesmo 

veículo das Medidas Preventivas, veículo das Medidas Preventivas, veículo das Medidas Preventivas, veículo das Medidas Preventivas, condicionando por isso condicionando por isso condicionando por isso condicionando por isso 

muito trabalho, discussão e análise que importa e urge muito trabalho, discussão e análise que importa e urge muito trabalho, discussão e análise que importa e urge muito trabalho, discussão e análise que importa e urge 

realizar muito antes do documento em causa seguir tal realizar muito antes do documento em causa seguir tal realizar muito antes do documento em causa seguir tal realizar muito antes do documento em causa seguir tal 

tramitação para discussão pública;tramitação para discussão pública;tramitação para discussão pública;tramitação para discussão pública;    --------------------------------------------------------------------------------        

d)d)d)d) ---------------------------------------------------------------------------------- PPPP

orque tal como a própria proposta refere, a Revisão do orque tal como a própria proposta refere, a Revisão do orque tal como a própria proposta refere, a Revisão do orque tal como a própria proposta refere, a Revisão do 

Plano de Ordenamento do PNSACV, Plano de Ordenamento do PNSACV, Plano de Ordenamento do PNSACV, Plano de Ordenamento do PNSACV, está ainda longe de está ainda longe de está ainda longe de está ainda longe de 

estar concluída, face à sua complexidade em termos de estar concluída, face à sua complexidade em termos de estar concluída, face à sua complexidade em termos de estar concluída, face à sua complexidade em termos de 

harmonização e compatibilização de interesses públicos harmonização e compatibilização de interesses públicos harmonização e compatibilização de interesses públicos harmonização e compatibilização de interesses públicos 

(atente(atente(atente(atente----se nos principais pontos críticos que recentemente se nos principais pontos críticos que recentemente se nos principais pontos críticos que recentemente se nos principais pontos críticos que recentemente 

foram dados a conhecer pelos Presidentes de Câmaras do foram dados a conhecer pelos Presidentes de Câmaras do foram dados a conhecer pelos Presidentes de Câmaras do foram dados a conhecer pelos Presidentes de Câmaras do 

Parque ao SenParque ao SenParque ao SenParque ao Senhor Secretário de Estado), logo não faz hor Secretário de Estado), logo não faz hor Secretário de Estado), logo não faz hor Secretário de Estado), logo não faz 

qualquer sentido a alusão proposta à discussão pública do qualquer sentido a alusão proposta à discussão pública do qualquer sentido a alusão proposta à discussão pública do qualquer sentido a alusão proposta à discussão pública do 

Plano no presente Projecto de Diploma.Plano no presente Projecto de Diploma.Plano no presente Projecto de Diploma.Plano no presente Projecto de Diploma.    ------------------------------------------------------------        

Do ponto de vista da autarquia, fará sim sentido que no que Do ponto de vista da autarquia, fará sim sentido que no que Do ponto de vista da autarquia, fará sim sentido que no que Do ponto de vista da autarquia, fará sim sentido que no que 

ao Município de Aljezur diz respeito, que o Projecto de ao Município de Aljezur diz respeito, que o Projecto de ao Município de Aljezur diz respeito, que o Projecto de ao Município de Aljezur diz respeito, que o Projecto de 

DiDiDiDiploma refira e reflicta já os avanços feitos em relação aos ploma refira e reflicta já os avanços feitos em relação aos ploma refira e reflicta já os avanços feitos em relação aos ploma refira e reflicta já os avanços feitos em relação aos 

Loteamentos do Espartal e Vale da Telha, esses sim factos Loteamentos do Espartal e Vale da Telha, esses sim factos Loteamentos do Espartal e Vale da Telha, esses sim factos Loteamentos do Espartal e Vale da Telha, esses sim factos 

substantivos reveladores do interesse público dos processos, substantivos reveladores do interesse público dos processos, substantivos reveladores do interesse público dos processos, substantivos reveladores do interesse público dos processos, 

que atestam publicamente o importante trabalho de cooperação que atestam publicamente o importante trabalho de cooperação que atestam publicamente o importante trabalho de cooperação que atestam publicamente o importante trabalho de cooperação 

entre a Câmara Mentre a Câmara Mentre a Câmara Mentre a Câmara Municipal e Secretaria de Estado do unicipal e Secretaria de Estado do unicipal e Secretaria de Estado do unicipal e Secretaria de Estado do 

Ambiente, pelo que sugerimos a introdução dos aditamentos ao Ambiente, pelo que sugerimos a introdução dos aditamentos ao Ambiente, pelo que sugerimos a introdução dos aditamentos ao Ambiente, pelo que sugerimos a introdução dos aditamentos ao 
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projecto de Diploma projecto de Diploma projecto de Diploma projecto de Diploma que consideramos indispensáveis e que consideramos indispensáveis e que consideramos indispensáveis e que consideramos indispensáveis e 

incontornáveis e incontornáveis e incontornáveis e incontornáveis e que abaixo passamos a indicar:que abaixo passamos a indicar:que abaixo passamos a indicar:que abaixo passamos a indicar:    ----------------------------------------        

PASSA A SEGUNDO PARÁPASSA A SEGUNDO PARÁPASSA A SEGUNDO PARÁPASSA A SEGUNDO PARÁGRAFOGRAFOGRAFOGRAFO::::    ------------------------------------------------------------------------------------        

No âmbito da articulação entrNo âmbito da articulação entrNo âmbito da articulação entrNo âmbito da articulação entre a revisão do Plano de Parque e a revisão do Plano de Parque e a revisão do Plano de Parque e a revisão do Plano de Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e a 
estratégia municipal de ordenamento do território e de estratégia municipal de ordenamento do território e de estratégia municipal de ordenamento do território e de estratégia municipal de ordenamento do território e de 

desenvolvimento do Município de Aljezur, em desenvolvimento do Município de Aljezur, em desenvolvimento do Município de Aljezur, em desenvolvimento do Município de Aljezur, em vinte e oitovinte e oitovinte e oitovinte e oito    de de de de 
Março de Março de Março de Março de dois mil e oitodois mil e oitodois mil e oitodois mil e oito, foi celebrado entre o Ministéri, foi celebrado entre o Ministéri, foi celebrado entre o Ministéri, foi celebrado entre o Ministério do o do o do o do 

Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Regional e o Município de Aljezur um Memorando de Regional e o Município de Aljezur um Memorando de Regional e o Município de Aljezur um Memorando de Regional e o Município de Aljezur um Memorando de 
Entendimento em que, designadamente, aquele Município se Entendimento em que, designadamente, aquele Município se Entendimento em que, designadamente, aquele Município se Entendimento em que, designadamente, aquele Município se 

comprometeu a elaborar, de forma concertada com o Ministério comprometeu a elaborar, de forma concertada com o Ministério comprometeu a elaborar, de forma concertada com o Ministério comprometeu a elaborar, de forma concertada com o Ministério 
do Ambiente, Ordenamento do Tdo Ambiente, Ordenamento do Tdo Ambiente, Ordenamento do Tdo Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento erritório e Desenvolvimento erritório e Desenvolvimento erritório e Desenvolvimento 

Regional, um plano de pormenor, com o objectivo de Regional, um plano de pormenor, com o objectivo de Regional, um plano de pormenor, com o objectivo de Regional, um plano de pormenor, com o objectivo de 
reequacionar a ocupação prevista para a área dos loteamentos reequacionar a ocupação prevista para a área dos loteamentos reequacionar a ocupação prevista para a área dos loteamentos reequacionar a ocupação prevista para a área dos loteamentos 

do Espartal, de acordo com os termos de referência do Espartal, de acordo com os termos de referência do Espartal, de acordo com os termos de referência do Espartal, de acordo com os termos de referência 
aprovados por ambos os outorgantes. Por seu turno, no aprovados por ambos os outorgantes. Por seu turno, no aprovados por ambos os outorgantes. Por seu turno, no aprovados por ambos os outorgantes. Por seu turno, no 
mesmo Memormesmo Memormesmo Memormesmo Memorando de Entendimento, o Ministério do Ambiente, ando de Entendimento, o Ministério do Ambiente, ando de Entendimento, o Ministério do Ambiente, ando de Entendimento, o Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional 
comprometeucomprometeucomprometeucomprometeu----se, nomeadamente, a ponderar a revogação se, nomeadamente, a ponderar a revogação se, nomeadamente, a ponderar a revogação se, nomeadamente, a ponderar a revogação 

parcial das medidas preventivas estabelecidas por via da parcial das medidas preventivas estabelecidas por via da parcial das medidas preventivas estabelecidas por via da parcial das medidas preventivas estabelecidas por via da 
Resolução do Conselho de Ministros número dezResolução do Conselho de Ministros número dezResolução do Conselho de Ministros número dezResolução do Conselho de Ministros número dezanove barra anove barra anove barra anove barra 

dois mil e oito, de quatro de Fevereiro, se, durante o seu dois mil e oito, de quatro de Fevereiro, se, durante o seu dois mil e oito, de quatro de Fevereiro, se, durante o seu dois mil e oito, de quatro de Fevereiro, se, durante o seu 
prazo de vigência fosse aprovado pelo Município de Aljezur prazo de vigência fosse aprovado pelo Município de Aljezur prazo de vigência fosse aprovado pelo Município de Aljezur prazo de vigência fosse aprovado pelo Município de Aljezur 

plano municipal que acautelasse devidamente os valores plano municipal que acautelasse devidamente os valores plano municipal que acautelasse devidamente os valores plano municipal que acautelasse devidamente os valores 
naturais a salvaguardar com o Plano de Ordenamento do naturais a salvaguardar com o Plano de Ordenamento do naturais a salvaguardar com o Plano de Ordenamento do naturais a salvaguardar com o Plano de Ordenamento do 
Parque Natural doParque Natural doParque Natural doParque Natural do    Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em 

revisão.revisão.revisão.revisão.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Durante o período inicial de vigência das medidas preventivas, Durante o período inicial de vigência das medidas preventivas, Durante o período inicial de vigência das medidas preventivas, Durante o período inicial de vigência das medidas preventivas, 

o Município de Aljezur elaborou, em estreita concertação com o Município de Aljezur elaborou, em estreita concertação com o Município de Aljezur elaborou, em estreita concertação com o Município de Aljezur elaborou, em estreita concertação com 
o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Regional,Desenvolvimento Regional,Desenvolvimento Regional,Desenvolvimento Regional,    o Plano de Pormenor do Espartal o Plano de Pormenor do Espartal o Plano de Pormenor do Espartal o Plano de Pormenor do Espartal 
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previsto no Memorando de Entendimento deprevisto no Memorando de Entendimento deprevisto no Memorando de Entendimento deprevisto no Memorando de Entendimento de    vinte e oitovinte e oitovinte e oitovinte e oito    de de de de 

Março de Março de Março de Março de dois mil e oitodois mil e oitodois mil e oitodois mil e oito, que acautela devidamente, na , que acautela devidamente, na , que acautela devidamente, na , que acautela devidamente, na 
respectiva área de intervenção, os valores naturais a respectiva área de intervenção, os valores naturais a respectiva área de intervenção, os valores naturais a respectiva área de intervenção, os valores naturais a 
salvaguardar com o citado plano de ordenamento.salvaguardar com o citado plano de ordenamento.salvaguardar com o citado plano de ordenamento.salvaguardar com o citado plano de ordenamento.    ------------------------------------        

RelativaRelativaRelativaRelativamente à Área de Vale da Telha foram já aprovados mente à Área de Vale da Telha foram já aprovados mente à Área de Vale da Telha foram já aprovados mente à Área de Vale da Telha foram já aprovados 
pela Câmara Municipal de Aljezur os Termos de Referência pela Câmara Municipal de Aljezur os Termos de Referência pela Câmara Municipal de Aljezur os Termos de Referência pela Câmara Municipal de Aljezur os Termos de Referência 

para quatro Planos de Pormenor, anteriormente aprovados pela para quatro Planos de Pormenor, anteriormente aprovados pela para quatro Planos de Pormenor, anteriormente aprovados pela para quatro Planos de Pormenor, anteriormente aprovados pela 
Secretaria de Estado do Ambiente, tendo ainda sido deliberado Secretaria de Estado do Ambiente, tendo ainda sido deliberado Secretaria de Estado do Ambiente, tendo ainda sido deliberado Secretaria de Estado do Ambiente, tendo ainda sido deliberado 

determinar a elaboração dosdeterminar a elaboração dosdeterminar a elaboração dosdeterminar a elaboração dos    já referidos Planos, designados já referidos Planos, designados já referidos Planos, designados já referidos Planos, designados 
por PPpor PPpor PPpor PP    umumumum, PP, PP, PP, PP    doisdoisdoisdois, PP, PP, PP, PP    três três três três e PPe PPe PPe PP    quatroquatroquatroquatro....    ----------------------------------------------------        

ADITAR AO ACTUAL QUAADITAR AO ACTUAL QUAADITAR AO ACTUAL QUAADITAR AO ACTUAL QUARTO PARÁGRAFORTO PARÁGRAFORTO PARÁGRAFORTO PARÁGRAFO::::    --------------------------------------------------------        

…não fique comprometida ou se torne mais onerosa, …não fique comprometida ou se torne mais onerosa, …não fique comprometida ou se torne mais onerosa, …não fique comprometida ou se torne mais onerosa, sem sem sem sem 
prejuízo da exclusão do âmbito das medidas preventivas prejuízo da exclusão do âmbito das medidas preventivas prejuízo da exclusão do âmbito das medidas preventivas prejuízo da exclusão do âmbito das medidas preventivas 

daquelas áreas cujo enquadramento urdaquelas áreas cujo enquadramento urdaquelas áreas cujo enquadramento urdaquelas áreas cujo enquadramento urbanístico haja evoluído banístico haja evoluído banístico haja evoluído banístico haja evoluído 
no sentido de acautelar devidamente os valores naturais a no sentido de acautelar devidamente os valores naturais a no sentido de acautelar devidamente os valores naturais a no sentido de acautelar devidamente os valores naturais a 

salvaguardar com o citado plano de ordenamento.salvaguardar com o citado plano de ordenamento.salvaguardar com o citado plano de ordenamento.salvaguardar com o citado plano de ordenamento.    ------------------------------------        

ADITAR AO ACTUAL SÉTADITAR AO ACTUAL SÉTADITAR AO ACTUAL SÉTADITAR AO ACTUAL SÉTIMO ARÁGRAFOIMO ARÁGRAFOIMO ARÁGRAFOIMO ARÁGRAFO::::    ----------------------------------------------------------------        

…se encontra em revisão, …se encontra em revisão, …se encontra em revisão, …se encontra em revisão, sem prejuízo daquelas situações em sem prejuízo daquelas situações em sem prejuízo daquelas situações em sem prejuízo daquelas situações em 

que a prossecução de tal objecque a prossecução de tal objecque a prossecução de tal objecque a prossecução de tal objectivo já se encontra assegurada tivo já se encontra assegurada tivo já se encontra assegurada tivo já se encontra assegurada 
por via da aprovação e entrada em vigor de outro instrumento por via da aprovação e entrada em vigor de outro instrumento por via da aprovação e entrada em vigor de outro instrumento por via da aprovação e entrada em vigor de outro instrumento 

de gestão territorial.de gestão territorial.de gestão territorial.de gestão territorial.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

ADITAR PONTO TRÊS, ÀADITAR PONTO TRÊS, ÀADITAR PONTO TRÊS, ÀADITAR PONTO TRÊS, À    CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO::::    ------------------------------------------------------------------------        

Três Três Três Três ––––    Determinar que a entrada em vigor do Plano de Determinar que a entrada em vigor do Plano de Determinar que a entrada em vigor do Plano de Determinar que a entrada em vigor do Plano de 
Pormenor do Espartal acarreta a caducidade automática,Pormenor do Espartal acarreta a caducidade automática,Pormenor do Espartal acarreta a caducidade automática,Pormenor do Espartal acarreta a caducidade automática,    na na na na 

área de intervenção deste plano de pormenor, das medidas área de intervenção deste plano de pormenor, das medidas área de intervenção deste plano de pormenor, das medidas área de intervenção deste plano de pormenor, das medidas 
preventivas estabelecidas pela Resolução do Conselho de preventivas estabelecidas pela Resolução do Conselho de preventivas estabelecidas pela Resolução do Conselho de preventivas estabelecidas pela Resolução do Conselho de 
Ministros número dezanove barra dois mil e oito, de quatro de Ministros número dezanove barra dois mil e oito, de quatro de Ministros número dezanove barra dois mil e oito, de quatro de Ministros número dezanove barra dois mil e oito, de quatro de 

Fevereiro.Fevereiro.Fevereiro.Fevereiro.””””    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento do 

presenpresenpresenpresente Parecer às seguintes entidades:te Parecer às seguintes entidades:te Parecer às seguintes entidades:te Parecer às seguintes entidades:    ----------------------------------------------------------------        

––––    Ministério do Ambiente e do Ordenamento do TerritórioMinistério do Ambiente e do Ordenamento do TerritórioMinistério do Ambiente e do Ordenamento do TerritórioMinistério do Ambiente e do Ordenamento do Território;;;;    ------------        

––––    Câmaras Municipais de Vila do Bispo, Odemira e Sines;Câmaras Municipais de Vila do Bispo, Odemira e Sines;Câmaras Municipais de Vila do Bispo, Odemira e Sines;Câmaras Municipais de Vila do Bispo, Odemira e Sines;    --------        
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––––    Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo, Odemira Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo, Odemira Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo, Odemira Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo, Odemira 

e Sines;e Sines;e Sines;e Sines;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    ICNB;ICNB;ICNB;ICNB;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro----Ministro;Ministro;Ministro;Ministro;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

INTEINTEINTEINTERVENÇÃO ABERTA AO PÚRVENÇÃO ABERTA AO PÚRVENÇÃO ABERTA AO PÚRVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICOBLICOBLICOBLICO: : : : ––––    Não se verificou Não se verificou Não se verificou Não se verificou 

qualquer intervenção por parte do público presente.qualquer intervenção por parte do público presente.qualquer intervenção por parte do público presente.qualquer intervenção por parte 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,número cento e sessenta e nove barra noventa e nove,número cento e sessenta e nove barra noventa e nove,número cento e sessenta e nove barra noventa e nove,    de de de 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 mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida barra dois mil 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 havenE, não havenE, não havenE, não havendo mais do mais do mais do 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 

reuniãoreuniãoreuniãoreunião, eram , eram , eram , eram ddddozeozeozeoze    horashorashorashoras    e e e e quarenta e cincoquarenta e cincoquarenta e cincoquarenta e cinco    minutosminutosminutosminutos, , , , 

mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 

Acta que eu,Acta que eu,Acta que eu,Acta que eu,    José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, Técnico Superior de Técnico Superior de Técnico Superior de Técnico Superior de 

PrimeirPrimeirPrimeirPrimeira Classea Classea Classea Classe, a re, a re, a re, a redigi e subscrevo.digi e subscrevo.digi e subscrevo.digi e subscrevo. ------------------     

    
� � � � �    

    
O Presidente, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

    
O Secretário, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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