
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 12/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  07 de Junho de 2011 
Inicio:  15.00 horas   
Encerramento:  17.00 horas  
Aprovada em:  14 de Junho de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 15.00 horas. 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE BATATA-DOCE DE ALJEZUR 
– ACTIVAÇÃO DO PROTOCOLO -------------------------  
– ARRENDAMENTO DE MORADIA – RUA DO DEGOLADOURO, 
NÚMERO DEZASSEIS – ALJEZUR – JOSÉ DE JESUS ROCHA 
DUARTE – PROPOSTA -------------------------------  
– ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – PROPOSTA -----  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na quinta e na sexta Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI e AMR e nas sexta e 
sétima Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 
onze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, 
ficam arquivados em pasta própria. --------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– PEDRO MIGUEL FRAGOSO DE OLIVEIRA – Construção de 
habitação – Rua Costa do Castelo, número vinte – Aljezur – 
vinte e três de Maio de dois mil e onze ---------------  
– LUCÍLIA MARIA ROSA DUARTE – Ampliação de habitação – 
Rua Assis Esperança – Moinho da Cruz – Aljezur – vinte e 
sete de Maio de dois mil e onze ---------------------  
– MARIA DO ROSÁRIO MARREIROS DUARTE SANTOS – Alterações 
de utilização – Habitação e Comércio – Avenida “16 de 
Junho”, cento e quarenta e três – Rogil – trinta de Maio de 
dois mil e onze ----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e quatro de Maio 
de dois mil e onze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia seis 
de Junho de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
CENTRO DE ESTUDOS DE LAGOS/UNIVERSIDADE SÉNIOR DE 
LAGOS: – Foi apresentado o e-mail datado de vinte e três 
de Maio do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio, no montante de duzentos e cinquenta euros, para 
participação na Feira Internacional de Artesanato, a decorrer 
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entre vinte e três de Junho e três de Julho do corrente ano, 
em Lisboa. --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: – Foi apresentada a carta datada de 
quinze de Janeiro do corrente ano, enviando cópia do 
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal do ano de dois mil e 
dez e Plano de Actividades para dois mil e onze. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E 
COSTA VICENTINA: –  
Foi apresentado o ofício datado de dezasseis de Maio do 
corrente ano, em que a Associação vem informar que, pelo 
Senhor Luis Paulo Silva Santos, sócio número quarenta e seis 
e proprietário da embarcação Santa Fé – SN – oitocentos e 
noventa e quatro – L, residente em Sines, foi apresentada 
uma proposta para cedência de uma Arrecadação para 
apetrechos de pesca, por um período de três/quatro meses. -  
Face ao teor constante na Informação número trinta e seis 
barra dois mil e onze – DDcP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à Associação que esta 
Autarquia não vê inconveniente na atribuição de uma 
Arrecadação ao Senhor Luis Paulo Silva Santos, sócio número 
quarenta e seis, por um período de quatro meses. --------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO: – 
Foi apresentada a carta datada de treze de Maio do corrente 
ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no montante de 
dois mil e quinhentos euros, destinado a apoiar o 
funcionamento daquela Associação. ---------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
ALGARVE MAIS: – Foi apresentado o e-mail datado de vinte 
de Maio do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
patrocínio, com vista à realização do Concurso de Beleza – 
“Miss Algarve Mais dois mil e onze”. ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível apoiar a iniciativa. ------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e oitenta e três, datado 
de dezanove de Maio do corrente ano, enviando cópia de 
Memorando sobre a Cedência de Uso de Duas Viaturas de 
Primeira Intervenção, aprovado em reunião realizada no 
passado dia doze de Abril. --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Memorando 
sobre a Cedência de Uso de Duas Viaturas de Primeira 
Intervenção. -------------------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dezoito de Maio do corrente 
ano, acerca da Sinistralidade Rodoviária registada neste 
concelho durante o ano de dois mil e dez. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número cento e quarenta e três, datado de onze de 
Maio do corrente ano, enviando cópia da factura número vinte 
milhões cento e dez mil trezentos e trinta e dois, da firma 
Floponor, bem como do auto de medição número um, datado 
de catorze de Abril do corrente ano e, solicitando a 
transferência de uma verba, no montante de vinte e dois mil 
duzentos e cinquenta e quatro euros e setenta cêntimos, de 
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acordo com o Protocolo estabelecido no âmbito da Rede 
Primária de Faixas de Combustível da Freguesia de Aljezur. --  
Face ao teor constante na Informação número trinta e quatro 
barra dois mil e onze – DDcP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Aljezur a verba solicitada, no montante de vinte 
e dois mil duzentos e cinquenta e quatro euros e setenta 
cêntimos. ---------------------------------------  
EXÉRCITO PORTUGUÊS – CENTRO DE RECRUTAMENTO DE 
FARO: – Foi apresentado o e-mail datado de dezassete de 
Maio do corrente ano, enviando para apreciação Protocolo de 
Colaboração celebrado entre o Exército e a Associação 
Nacional de Municípios. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre o Exército e a Associação 
Nacional de Municípios, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados ficam apensos à presente acta. ------  
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número seiscentos e 
trinta, datado de vinte e seis de Maio do corrente ano, 
solicitando a atribuição de apoio material e financeiro, 
destinado a apoiar a realização do Arraial Escolar, no dia 
dezassete de Junho na sede do Agrupamento. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder os recursos 
materiais solicitados bem como uma verba até ao montante de 
duzentos e cinquenta euros para a contratação da animação 
musical do arraial. --------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, relembrar ao 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur que 
a acção em concreto deveria ter sido alvo de candidatura no 
âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo. --------  
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PONTO CINCO – IMI – INTERLOCUTORES MUNICIPAIS – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
IMI – INTERLOCUTORES MUNICIPAIS ---------------------  
Nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
compete à Comissão Nacional de Avaliação de Prédios 
Urbanos (CNAPU) propor o zonamento para vigorar 
trienalmente, em cada Município, com base em elementos 
fornecidos pelos peritos locais e regionais e pelas entidades 
representadas naquela Comissão. ----------------------  
O interlocutor municipal, conforme estabelecido pelo Protocolo 
entre o Ministério das Finanças e a ANMP no âmbito da 
reforma da tributação sobre o património, é nomeado por 
deliberação da Câmara, sendo que a designação do referido 
interlocutor recai preferencialmente em engenheiros civis, 
arquitectos, engenheiros técnicos civis e agentes técnicos de 
engenharia e arquitectura. ---------------------------  
Assim proponho: ----------------------------------  
A nomeação do Director de Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, Senhor Engenheiro João Carreiro como perito local 
para servir de interlocutor junto dos Serviços Locais da 
Direcção-Geral dos Impostos e os coadjuvar.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA DOIS MIL E ONZE – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente da Câmara, exarado na Informação datada de trinta 
de Maio do corrente ano, da Divisão Financeira, solicitando 
parecer favorável quanto à contratação de serviços de 
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animação, no âmbito da celebração do Dia Mundial da 
Criança dois mil e onze, pelo valor de seiscentos euros. ----  
PONTO SETE – NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA 
INADAPTADA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – 
CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL – RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 
Vereadora Rosa Cigarra, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente da Câmara, datado de trinta e um de Maio do 
corrente ano e exarado no Protocolo de Colaboração 
estabelecido com a NECI – Núcleo de Educação da Criança 
Inadaptada, no âmbito da Construção de Lar Residencial. ----  
PONTO OITO – JÚLIO PATRÍCIO MARQUES – ADMINISTRADOR DA 
INSOLVÊNCIA DE ANA BEATRIZ LEMOS FERREIRA: – Foi 
apresentada a carta de Júlio Patrício Marques informando ter 
sido nomeado Administrador da Insolvência de Ana Beatriz 
Lemos Ferreira, ex-proprietária de um lote de terreno 
designado por Lote trinta e nove, do Sector M, sito na 
Urbanização do Vale da Telha e solicitando informação quanto 
ao interesse do Municipio de Aljezur em comprar o referido 
lote de terreno. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não tem 
qualquer interesse na aquisição do referido imóvel. ---------  
PONTO NOVE – PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL SOCIAL 
SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA – APROVAÇÃO DA MINUTA 
DO CONTRATO: – No seguimento da deliberação de vinte e 
dois de Fevereiro do corrente ano e da deliberação da 
Assembleia Municipal de vinte e oito de Fevereiro do corrente 
ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
Cláusulas Contratuais constantes na minuta do contrato do 
empréstimo de longo prazo – Capital Social Sociedade POLIS 
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Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização do Litoral do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, a contratar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de S. Teotónio, C.R.L, cujos documentos, depois de 
devidamente rubricados, ficam apensos à presente acta. -----   
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – CÉLIA MARIA NETO DE OLIVEIRA VIANA – APOIO 
À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES 
CARENCIADOS: – Foi apresentado o requerimento em que 
Célia Maria Neto de Oliveira Viana, vem solicitar a 
prorrogação do prazo para entrega de certidão da 
Conservatória do Registo Predial, no âmbito do processo de 
candidatura ao Apoio à Melhoria das Condições de Habitação 
de Munícipes Carenciados, por se encontrar a tratar do 
processo de registo do prédio. 
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, estabelecendo um prazo de seis meses para a 
prorrogação do prazo para entrega de certidão da 
Conservatória do Registo Predial. ----------------------  
 

IV – Água e Saneamento 

 

PONTO UM – HUMBERTO MIGUEL CANUTO MASSAS: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente da Câmara exarado no requerimento datado 
de dezasseis de Maio do corrente ano, em que Humberto 
Miguel Canuto Massas, vem solicitar o pagamento da factura 
número vinte e um mil novecentos e vinte e oito, referente ao 
consumo de água do mês de Abril em prestações, cujo valor 
excessivo se deveu a uma rotura no ramal de abastecimento 
de água da sua moradia, sita em Urbanização Arrifamar, Lote 
vinte e seis, Arrifana – Aljezur, autorizando o pagamento da 
referida factura em três prestações. --------------------  



REUNIÃO DE 07.06.11 

Pág.  9 

PONTO DOIS – ANÁLISE DO REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO 
DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS DO SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número dois mil cento e 
noventa, datado de seis de Maio do corrente ano, em que a 
Águas do Algarve, S.A, envia para parecer, cópia do 
Regulamento de Exploração do Serviço Público de Saneamento 
de Águas Residuais do Sistema Multimunicipal de Saneamento 
do Algarve. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter à Águas do 
Algarve, S.A a Informação número sessenta e um, datada de 
um de Maio do corrente ano, da Divisão de Obras Municipais, 
Ambiente e Logística, na qual consta o respectivo parecer. ---  

V – Cemitérios 
 

PONTO UM – TAXAS PARA CONCESSÃO DE GAVETÕES E 
OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DO ROGIL: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DA ZIF – 
ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA: – Face ao teor constante 
na Informação número trinta e três barra dois mil e onze – 
DDcP, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter 
a Proposta de Alteração às Normas da ZIF – Zona Industrial 
de Feiteirinha, a inquérito público, pelo prazo de trinta dias, 
cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 
apensos à presente acta. ---------------------------  
 

IX – Obras Particulares 
 

PONTO UM – PORTUCEL/SOPORCEL FLORESTAL, SA – 
PROJECTO DE REARBORIZAÇÃO EM AZENHA – ALJEZUR: – 
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Foi apresentado o requerimento em que Portucel/Soporcel 
Florestal, S.A, pretendendo proceder à mobilização do solo 
relacionada com a rearborização com eucalipto, numa área 
aproximada de sessenta hectares, no prédio rústico 
denominado “Azenha”, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo sessenta e oito, da Secção BC, cuja área total é de 
sessenta e nove vírgula sessenta e três hectares, da freguesia 
e Municipio de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitido parecer 
sobre o enquadramento da referida propriedade, nos 
instrumentos de ordenamento, nomeadamente quanto à classe 
de espaços constantes no Plano Director Municipal e do Plano 
Municipal de Intervenção da Floresta. -------------------  
Face ao teor constante na Informação número trinta e sete 
barra dois mil e onze – DDcP, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir o seguinte parecer:-------  
 
– O projecto de rearborização a implantar no prédio 
denominado por Azenha, sito na freguesia e Municipio de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo sessenta 
e oito, da Secção BC, o qual se encontra classificado de 
acordo com o Plano Director Municipal (PDM): ----------  
Na Carta de Ordenamento – principalmente como Áreas 
preferenciais de especial interesse ecológico e como Áreas 
Florestais. ---------------------------------------  
Na Carta de Condicionantes – principalmente como REN – 
Reserva Ecológica Nacional. -------------------------  
PONTO DOIS – ARMINDO DOS SANTOS ALMEIDA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DESTINADA A 
COMÉRCIO, EM VALE DA TELHA – SECTOR D – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Armindo dos Santos 
Almeida, na qualidade de proprietário de um prédio urbano, 
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sito no Sector D, da Urbanização do Vale da Telha, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo dois mil setecentos e 
doze, da freguesia e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
setecentos e vinte e cinco, vem nos termos do artigo décimo 
quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
um núcleo comercial, no local acima mencionado. ---------  
No âmbito da informação número cento e cinco barra dois mil 
e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, constante no 
ofício número nove mil e trinta e um barra dois mil e onze 
DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 
intenção de indeferir a pretensão do requerente. -----------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO TRÊS – MARCUS EUGÉNIO CECIL DE VASCONCELOS E 
CARLA ISABEL ALVES DE ALMEIDA LOPES DE VASCONCELOS 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM ESPARTAL – LOTE C TRINTA E DOIS – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação da doze de Abril 
do corrente ano, foi apresentado novo requerimento em que 
Marcus Eugénio Cecil de Vasconcelos e Carla Isabel Alves de 
Almeida Lopes de Vasconcelos, na qualidade de proprietários 
de um prédio urbano, sito no Lote C trinta e dois, da 
Urbanização do Espartal – Aljezur, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo quatro mil setecentos e trinta e um, da 
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freguesia e Municipio de Aljezur e descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e noventa 
e cinco, vêm, nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número vinte e seis barra dois 
mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação prévia 
sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de uma 
moradia, no local acima mencionado. -------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e dez 
barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes. ---------  
PONTO QUATRO – MOVILOP – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO 
CIVIL, LDA. – PEDIDO DE CERTIDÃO – EXISTÊNCIA DE 
CAMINHO PÚBLICO: – Foi apresentado o requerimento em que 
Movilop – Imobiliária e Construção Civil, Lda, na qualidade de 
proprietária do prédio rústico, sito em Brejo da Moita – Rogil, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cinquenta e 
quatro, da Secção M – M um – M dois, da freguesia de 
Rogil e Município de Aljezur, vem solicitar lhe seja emitida 
certidão quanto à existência de um caminho público, sito no 
local acima identificado. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – BENIGNO LINARES – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM VALE DA 
TELHA – SECTOR AL – LOTE NOVENTA E UM – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Benigno Linares, na 
qualidade de proprietário de um prédio urbano, sito no Lote 
noventa e um – Sector AL, da Urbanização do Vale da 
Telha, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo seis mil 
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trezentos e cinquenta e dois, da freguesia e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número três mil quinhentos e trinta e um, vem 
nos termos do número três, do artigo cento e dez, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
uma moradia, no local acima mencionado. ---------------  
No âmbito da informação número noventa e dois barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número oito mil quatrocentos e doze barra 
dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO SEIS – MAFALDO FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA 
VILHENA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM VALE DA TELHA – SECTOR 
H – LOTE DEZ – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 
em que Mafaldo Fernandes Nunes de Oliveira Vilhena, na 
qualidade de promitente comprador de um prédio urbano, sito 
no Lote dez – Sector H, da Urbanização do Vale da Telha, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo quatro mil e 
cinquenta e três, da freguesia e Município de Aljezur e, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número quatro mil duzentos e noventa e quatro, vem nos 
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termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a viabilidade 
de levar a efeito a construção de uma moradia, no local 
acima mencionado. --------------------------------  
No âmbito da informação número noventa e três barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número oito mil novecentos e um barra 
dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO SETE – ERNESTO MANUEL CAROLINO DA SILVA – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM ARRIFANA – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Ernesto Manuel Carolino da Silva, na 
qualidade de co-proprietário de um prédio urbano, sito em 
Arrifana, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo dois mil 
quatrocentos mil e cinquenta e oito, da freguesia e Município 
de Aljezur, vem nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
uma moradia, no local acima mencionado. ---------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e um barra dois mil e onze – FA, 
da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. ---  
PONTO OITO – GARRY COOKSON E LISA TRACY COOKSON – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM MONTE CLÉRIGO – ALJEZUR: – Foi 
apresentado o requerimento em que Garry Cookson e Lisa 
Tracy Cookson, na qualidade de proprietários de um prédio 
urbano, sito em Praia do Monte Clérigo – Aljezur, freguesia e 
Municipio de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo seis mil quinhentos e cinquenta e seis e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número sete 
mil novecentos e setenta e quatro, vêm, nos termos do artigo 
décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte 
e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar 
informação prévia sobre a possibilidade de proceder a obras 
de ampliação de uma moradia, sita no local acima 
identificado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número cento e dois barra dois mil 
e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de indeferir a pretensão dos requerentes. -------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
PONTO NOVE – CELSO JOSÉ MARREIROS DUARTE E TELMA 
SOFIA GONÇALVES DA SILVA DUARTE – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
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CAMARATE – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em 
que Celso José Marreiros Duarte e Telma Sofia Gonçalves da 
Silva Duarte, na qualidade de proprietários de um prédio 
rústico, sito em Camarate – Rogil, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo dez, da Secção L, da freguesia de Rogil 
e Município de Aljezur, e, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número sete mil novecentos 
e dezasseis, vêm, nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a construção de 
um armazém com a área aproximada de cinquenta metros 
quadrados, sito no local acima identificado. --------------  
Face ao teor constante na informação número cento e trinta e 
sete barra dois mil e onze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DEZ – AXEL AUGUST KRAMER – PROJECTO DE 
ARQUITECTURA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM FOZ DA 
ALCARIA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
que Axel August Kramer, na qualidade de proprietário de um 
prédio rústico, sito em Foz da Alcaria, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo cento e um, da Secção AH, da 
freguesia e Município de Aljezur, vem, nos termos do número 
um, do artigo setenta e dois, do Decreto-Lei número 
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quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar lhe seja renovada a 
licença/autorização de construção de uma moradia unifamiliar e 
armazém, no local acima identificado. ------------------  
Face ao teor constante na informação número oitenta e seis 
barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, declarar a caducidade do processo em causa. --  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

X – Trânsito 
 

PONTO UM – PASSEAL – ANIMAÇÃO TURÍSTICA, UNIPESSOAL, 
LDA: – Foi apresentado o requerimento em que Francisco 
Oliveira, em representação de PASSEAL – Animação Turística, 
Unipessoal, Lda, na qualidade de concessionário, vem solicitar 
a atribuição de dois cartões de Livre-Trânsito de acesso à 
Praia da Arrifana. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um cartão de 
Livre-Trânsito de acesso à Praia da Arrifana, para a viatura 
de matrícula oitenta traço zero nove traço EL. ------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE BATATA-DOCE 
DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício datado de vinte e 
cinco de Janeiro do corrente ano, solicitando a activação do 
Protocolo estabelecido entre a Associação e o Municipio de 
Aljezur, em um de Março de dois mil e dez. ------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação 
de onze de Maio de dois mil e dez e represtinar a 
deliberação de nove de Fevereiro de dois mil e dez, na parte 
respeitante à atribuição de apoio financeiro à Associação de 
Produtores de Batata-Doce de Aljezur, com efeitos retroactivos 
a Janeiro de dois mil e onze. -----------------------  
PONTO DOIS – ARRENDAMENTO DE MORADIA – RUA DO 
DEGOLADOURO, NÚMERO DEZASSEIS – ALJEZUR – JOSÉ DE 
JESUS ROCHA DUARTE – PROPOSTA: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ARRENDAMENTO DE MORADIA – RUA DO DEGOLADOURO, 
NÚMERO DEZASSEIS – ALJEZUR – JOSÉ DE JESUS ROCHA 
DUARTE ----------------------------------------  
Encontra-se arrendada ao Senhor José de Jesus Rocha 
Duarte, desde vinte de Outubro de mil novecentos e noventa 
e oito, uma moradia sita na Rua João Dias Mendes, em 
Aljezur, inscrita na matriz sob o artigo dois mil setecentos e 
trinta e quatro, pertencente a este Município. -------------  
Considerando que: --------------------------------  
- A moradia necessita de obras de beneficiação e 
manutenção; -------------------------------------  
- A moradia se situa na parte baixa da vila, confrontando 
com a ribeira, situando-se numa zona com índices elevados 
de humidade; ------------------------------------  
- Os índices elevados de humidade estão a provocar aos 
arrendatários constantes problemas de saúde; -------------  
Pelo que: ---------------------------------------  
Possuindo o Município uma moradia sita na Rua do 
Degoladouro, número dezasseis, em Aljezur, inscrita na matriz 
sob o artigo sessenta e cinco, a qual se encontra devoluta; -  
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Situando-se a moradia a meio da encosta Sul da Vila, numa 
zona com bom arejamento, adequada ao arrendatário em 
apreço, face aos problemas de saúde que diz sofrer. ------  
PROPONHO QUE: ----------------------------------  
Seja autorizada a transferência do arrendatário José de Jesus 
Rocha Duarte da moradia sita na rua João Dias Mendes, em 
Aljezur, para a moradia sita na Rua do Degoladouro número 
dezasseis, em Aljezur, ao abrigo do contrato de arrendamento 
em vigor, sendo apenas necessário efectuar o aditamento, 
para ficar a constar, o novo edifício. -------------------  
Mais proponho que sejam efectuadas de imediato obras de 
beneficiação e manutenção na moradia, sita na Rua João Dias 
Mendes, em Aljezur, que agora fica devoluta, a fim de a 
colocar no mercado de arrendamento em regime livre.” -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ----------------  
Atenta e ponderada a evolução global de Recursos Humanos 
nesta autarquia e a sua dinâmica funcional, em contexto 
orçamental que exige parcimónia na utilização dos meios 
financeiros ao dispor do Município, sem prejuízo dos níveis de 
eficiência, eficácia e garantia da qualidade do serviço prestado 
aos cidadãos; ------------------------------------  
Considerando que o mapa de pessoal consigna a realidade 
em que se deve basear a estabilidade económico-financeira e 
funcional da autarquia, na estrita obediência aos parâmetros 
que devem circunscrever o recrutamento de pessoal no 
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corrente ano, no estrito respeito pelas previsões do aludido 
instrumento jurídico; --------------------------------  
Atendendo ao facto de, por razões de gestão e de resposta 
às exigências operacionais e ao equilíbrio dos serviços, 
conforme previsto no mapa de pessoal para o corrente ano, 
constata-se ser necessário recrutar um – Técnico Superior – 
Médico Veterinário, com recurso à constituição de relação 
jurídica de emprego público, por tempo indeterminado. ------  
Atenta à circunstância que a referida contratação se enquadra 
no contexto de admissão de pessoal, sem implicação global 
de acréscimo de custos no orçamento de dois mil e onze, 
tendo em atenção as saídas dos Assistentes Operacionais, 
Maria Teresa da Glória Marques, Alexandre Candeias Rosa e 
Manuel João da Silva, cujas aposentações se verificaram a 
dezassete de Fevereiro, vinte e cinco de Fevereiro e um de 
Abril, respectivamente, e a licença sem remuneração de longa 
duração do Encarregado Operacional Sérgio Manuel Viana 
Conceição, que teve início a quinze de Fevereiro de dois mil 
e onze; ----------------------------------------  
Considerando que o recrutamento do posto de trabalho já 
mencionado, é imprescindível para que o Município cumpra 
com as suas atribuições e competências constitucionalmente 
previstas, assegurando aos cidadãos um serviço sem prejuízo 
dos níveis de eficiência, eficácia e garantia da qualidade; ----  
Atendendo que não existe no mapa de pessoal o lugar de 
Técnico Superior – Médico Veterinário, com contrato por tempo 
indeterminado, preenchido, e atento à informação número dois 
barra dois mil e onze, de dez de Maio, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, proponho à Exma. 
Câmara autorização para: ---------------------------  
- A abertura de procedimento para recrutamento de um 
trabalhador com vista a constituição de relação jurídica de 
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emprego público, por contrato por tempo indeterminado, com 
um Técnico Superior – Médico Veterinário, para a Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, destinado a 
candidatos possuidores de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado.” ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram dezassete horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 
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