
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 24/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  08 de Novembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.50 horas  
Aprovada em:  22 de Novembro 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 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

António José Monteiro de Carvalho  
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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 maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador António José Monteiro de Carvalho, não 
pode estar presente na reunião por motivos profissionais, 
deliberou, por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO DOIS MIL 
E ONZE – DOIS MIL E DOZE – ENVIO DE BOLETIM DE 
CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO -------------------  
– GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE OBJECTIVOS – RATIFICAÇÃO ----------------  
– GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – CONTRATAÇÃO DE 
ANIMADOR ---------------------------------------  
– FESTIVAL DA BATATA-DOCE DOIS MIL E ONZE – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– Joaquim Roque Reis Azinheira – Legalização – Habitação e 
Comércio – Urbanização do Vale da Telha – Sector D – Lote 
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dezoito e vinte – Aljezur – vinte de Outubro de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– Axel Bamberguerr e Astrid Julliet Blum – Reconstrução e 
ampliação – Empreendimento Turístico – Rebela – Aljezur – 
vinte e cinco de Outubro de dois mil e onze ------------  
– Carola Hildegard Noubani – Construção de habitação – 
Urbanização do Espartal – Lote B dezassete – Aljezur – vinte 
e oito de Outubro de dois mil e onze -----------------  
– João Duarte Inácio – Construção de habitação – Touril – 
Odeceixe – trinta e um de Outubro de dois mil e onze ----  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e cinco de 
Outubro 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 sete 
de Novembro 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: ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações prestadas em reunião do 
Conselho Executivo, realizada no dia passado dia dez de 
Outubro. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e cinco de Outubro do 
corrente ano, enviando cópia da Acta da reunião do Conselho 
Executivo realizada no passado dia dez de Outubro. 
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício datado de dezasseis de Outubro do 
corrente ano, alertando para as actuais dificuldades financeiras 
das Associações de Bombeiros do Algarve. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO 
VALE DA TELHA: – Foi apresentada a carta datada de vinte 
de Outubro do corrente ano, procedendo à apresentação dos 
novos corpos gerentes e enviando o Plano de Actividades para 
dois mil e doze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO 
VALE DA TELHA: – Foi apresentada a carta datada de quatro 
de Outubro do corrente ano, agradecendo pelo apoio prestado 
aquando da realização do Festival de Música. ------------   
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AREAL – AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número cento e 
cinquenta e um, datado de treze de Outubro do corrente ano, 
enviando informação acerca do Projecto Europeu MEDEEA. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, SA – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício 
número quatro mil seiscentos e nove, datado de treze de 
Outubro do corrente ano, acerca da Reabilitação do leito de 
plantas da ETAR de Maria Vinagre. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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SARA ALMEIDA: – Foi apresentado o e-mail datado de três 
de Outubro do corrente ano, solicitando informação quanto à 
possibilidade de realização de estágio não remunerado, na 
área de Arquitectura Paisagística. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
GABINETE DO MINISTRO ADJUNTO E DOS ASSUNTOS 
PARLAMENTARES: – Foi apresentada a carta datada de 
dezassete de Outubro do corrente ano, acerca da Reforma da 
Administração Local. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quatrocentos e 
sessenta, datado de onze de Outubro do corrente ano, 
enviando cópia do Projecto Escola de Música da Banda 
Filarmónica e solicitando que seja reactivado o subsídio mensal 
protocolado entre o Município de Aljezur e aquela Associação.  
A Câmara tomou conhecimento da comunicação supra referida 
e deliberou, por unanimidade, comunicar à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur que neste 
momento não se encontram reunidas as condições para que 
esta Autarquia possa apoiar financeiramente o referido projecto, 
mantendo a posição tomada em reunião de vinte e seis de 
Abril do corrente ano, nomeadamente no seu ponto três. ----  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE – 
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: – Foi apresentado o ofício 
número setenta e seis, datado de dezanove de Outubro do 
corrente ano, enviando proposta apresentada para as escalas 
de turnos das Farmácias de Serviço no Município de Aljezur. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o ofício número três mil 
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duzentos e dez, datado de vinte de Outubro do corrente ano, 
enviando cópia do Orçamento e Projecto Tarifário Plurianual da 
ALGAR para o período de dois mil e doze a dois mil e 
catorze. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA INADAPTADA: – 
Foi apresentado o ofício número duzentos e trinta e seis, 
datado de dezoito de Outubro do corrente ano, solicitando a 
atribuição do subsídio anual, que esta Autarquia habitualmente 
concede aquela Instituição, destinado a fazer face a despesas 
inerentes ao transporte de utentes deste Concelho. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de três mil euros. -------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e cinquenta e cinco, datado de dezassete de 
Outubro do corrente ano, informando do pedido de demissão 
da responsável pelo Arquivo Histórico efectuado no passado 
dia dez de Outubro. -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, denunciar o protocolo 
estabelecido com a  
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico 
de Aljezur, referente ao Arquivo Histórico/Tratamento e 
Organização do Espólio Documental, conforme aprovação da 
Câmara Municipal em oito de Junho de dois mil e dez e 
renovado em vinte e oito de Junho do corrente ano. -------  
PONTO CINCO – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR COMUM – LUÍSA 
MANUELA AZEVEDO QUINTINO ROGADO: – Na sequência do 
despacho do Senhor Presidente da Câmara, número trinta 
barra dois mil e onze e datado de onze de Agosto, foi 
instaurado Procedimento Disciplinar Comum à Técnica Superior 
de Museologia, Luísa Manuela Azevedo Quintino Rogado. ----  
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Concluído o respectivo procedimento disciplinar, do qual foi 
instrutor o Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, Engenheiro João Manuel Beles Carreiro e, na 
posse do Relatório Final de Acusação, o qual propõe uma 
pena de suspensão de vinte e quatro dias, sustentado na 
alínea h), do artigo dezassete e no número quatro, do artigo 
dez, ambos do Estatuto Disciplinar do Trabalhadores que 
exercem Funções Públicas, aprovado pela Lei número 
cinquenta e oito barra dois mil e oito, de nove de Setembro, 
a Câmara, no uso de competência própria e nos termos do 
número quatro, do artigo catorze do referido Estatuto 
Disciplinar, deliberou por unanimidade e por voto secreto, 
concordar com a pena proposta pelo instrutor do processo, 
aplicando assim uma pena de suspensão à Técnica Superior 
de Museologia, Luísa Manuela Azevedo Quintino Rogado, por 
um período de vinte e quatro dias, a iniciar-se nos termos 
do artigo cinquenta e oito, do Estatuto Disciplinar do 
Trabalhadores que exercem Funções Públicas, por ter sido 
provado a prestação de falsas declarações, apresentando em 
dezanove de Julho de dois mil e onze e registado nesta 
Câmara Municipal sob o número mil duzentos e trinta e oito, 
certificado de incapacidade temporária para o trabalho, emitido 
pelo Centro de Saúde de Aljezur, para assistência a familiar, 
nomeadamente a sua mãe, Maria Fernanda Teixeira de 
Azevedo, quando esta já tinha falecido, a vinte e sete de 
Junho do corrente ano. -----------------------------  
A presente deliberação é sustentada no artigo nove, alínea 
c), conjugado com os números três e quatro, do artigo dez 
e do artigo onze, ambos do Estatuto Disciplinar supra referido.  
Mais foi deliberado, por unanimidade e voto secreto, aplicar 
faltas injustificadas à referida trabalhadora no período de 
dezanove de Julho a vinte e três de Julho, período em que 
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esteve ausente pelo atestado médico apresentado e que 
originou o procedimento disciplinar ora em apreço. ---------  

III – Acção Social 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE – ENVIO DE 
BOLETINS DE CANDIDATURAS A SUBSÍDIOS DE ESTUDO: – 
Foi apresentado o ofício número mil e duzentos e cinquenta e 
um, datado de vinte e um de Outubro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, dos 
alunos Adão Ribeiro dos Santos e Divo Ribeiro dos Santos, 
só agora entregues naquela escola. --------------------  
Face ao teor da Informação número trinta e cinco barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de trinta e um de 
Outubro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão A, para os alunos Adão Ribeiro dos Santos e Divo 
Ribeiro dos Santos. -------------------------------  
Foram igualmente apresentados os ofícios número mil e 
duzentos e quarenta e quatro, datado de vinte de Outubro do 
corrente ano e número mil duzentos e trinta, datado de 
dezassete de Outubro, do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, das alunas Catarina Alexandra Gomes 
Fernandes, Íris Amado Lopes e Sara Filipa da Luz Cândido 
Martins, só agora entregues naquela escola. -------------  
Face ao teor da Informação número trinta e cinco barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de trinta e um de 
Outubro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar os 
escalões conforme se indica: -------------------------  
– Catarina Alexandra Gomes Fernandes – Escalão B; ------  
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– Íris Amado Lopes – Escalão A; ---------------------  
– Sara Filipa da Luz Cândido Martins – Escalão B; -------  
PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DOS MUNÍCIPES CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO 
DE ACTAS DE APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA  ------------------------------------   
APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES 
CARENCIADOS -------------------------------------  
Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos 
apoios para melhoria das habitações de munícipes carenciados, 
de acordo com o regulamento municipal em vigor, propõe-se 
que a Câmara Municipal de Aljezur proceda à homologação 
das respectivas actas e aprove as propostas de apoio a 
concede.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
Após a análise das actas das reuniões realizadas no dia dois 
de Novembro do corrente ano, da Comissão de Apreciação 
das Candidaturas, referente às Candidaturas apresentadas para 
Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 
Carenciados, referente às Freguesias de Aljezur e Odeceixe, a 
Câmara deliberou igualmente, por unanimidade, homologar as 
mesmas como a seguir se indica: ---------------------  
FREGUESIA DE ALJEZUR: ---------------------------  
– MARIA DO NASCIMENTO SILVA – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 
apoio, uma vez que o parecer técnico indica que, o tipo de 
intervenção para a qual é solicitado o apoio, não é o mais 
indicado ao problema e pode mesmo agravá-lo. Entende ainda 
a Comissão que a candidata reúne condições para aceder ao 
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apoio, pelo que a candidatura pode ser reapreciada assim que 
seja apresentado novo orçamento, para uma intervenção 
adequada ao problema da habitação. -------------------  
– MARIA HELENA QUADROS FERREIRA GOMES – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, conceder apoio financeiro no valor 
de dois mil e quinhentos euros, destinado à aquisição de 
materiais de construção, devendo para o efeito ser assinado 
entre as partes, o contrato previsto no artigo nono, do citado 
Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela 
Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------  
FREGUESIA DE ODECEIXE: --------------------------  
– MANUEL DA SILVA DE OLIVEIRA – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de dois mil e 
quinhentos euros, destinado à aquisição de materiais de 
construção e de dois mil euros, destinado a despesas com 
mão-de-obra, devendo para o efeito ser assinado entre as 
partes o contrato previsto no artigo nono, do citado 
Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela 
Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------  
– MARIA DAS NEVES DA SILVA MARREIROS BRAVO – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que a requerente não 
reúne condições para ver aprovado o apoio, uma vez que no 
processo de candidatura se encontra em falta a fotocópia do 
registo do prédio na Conservatória, não cumprindo assim com 
o Regulamento em vigor. ---------------------------  
 

IV – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS 
PARA DOIS MIL E DOZE:  
– A Câmara Municipal de Aljezur é proprietária de vários 
prédios urbanos que se encontram arrendados e cujos 
contratos de arrendamento têm mais de um ano de vigência. -  
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Em conformidade com o disposto no número um, do artigo 
vinte e quatro, do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado 
pela Lei número seis barra dois mil e seis, de vinte e sete 
de Fevereiro, devem as mesmas ser actualizadas, pela 
aplicação do coeficiente a que se refere o número dois, do 
mesmo artigo e, que para vigorar no ano de dois mil e 
onze, foi fixado pelo Aviso número dezanove mil quinhentos e 
doze barra dois mil e onze, de trinta de Setembro, publicado 
pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. no Diário da 
República, Segunda Série, número cento e oitenta e nove, de 
trinta de Setembro de dois mil e onze, em um vírgula zero 
trezentos e dezanove porcento. -----------------------  
Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, actualizar as 
rendas abaixo mencionadas, com início a um de Janeiro do 
ano dois mil e doze, e que passarão a ter os seguintes 
valores: -----------------------------------------  
– IGREJA EVANGÉLICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS -------------  
RENDA – cento e dezoito euros -----------------------   
– FELICIDADE CONCEIÇÃO JESUS ------------------------  
RENDA – trinta euros ------------------------------  
– MARIA MADALENA ESPÍRITO SANTO RATO ----------------  
RENDA – cento e vinte e três euros -------------------  
– ARNALDO DOS RAMOS CLARO ------------------------  
RENDA – cento e vinte e três euros -------------------  
– EXTENSÃO RURAL DRAA ---------------------------  
RENDA – trinta e um euros --------------------------  
– GRACIETE JESUS LOURENÇO -------------------------  
RENDA – oitenta e dois euros ------------------------  
– JOSÉ DE JESUS ROCHA DUARTE ----------------------  
RENDA – vinte e quatro euros ------------------------  
– NUNO VARGAS GARCIA ----------------------------  
RENDA – cinquenta e três euros ----------------------  



REUNIÃO DE 08.11.11 

Pág.  11 

Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os inquilinos 
sobre o conteúdo da presente deliberação. ---------------  
PONTO DOIS – ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE PORMENOR DO 
VALE DA TELHA – APROVAÇÃO DA PROPOSTA PARA O 
CONTRATO DE PLANEAMENTO: – Pelo Senhor Presidente da 
Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------   
DELIBERAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE FORMAÇÃO 
DE CONTRATO PARA PLANEAMENTO DOS PLANOS DE PORMENOR 
DE VALE DA TELHA E DETERMINAÇÃO DA ABERTURA DE UM 
PERÍODO DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DE CONTRATO  
Considerando que: --------------------------------   
O principio da contratualização constitui um dos princípios 
gerais consagrados na Lei de Bases da Política de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo (Lei número 
quarenta e oito barra noventa e oito, de onze de Agosto), 
por forma a incentivar modelos de actuação baseados na 
concertação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na 
concretização dos instrumentos de gestão territorial (vide artigo 
cinco, alínea h), da Lei número quarenta e oito barra 
noventa e oito, de onze de Agosto); ------------------  
O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial 
encontra-se definido no Decreto-Lei número trezentos e oitenta 
barra noventa e nove, de vinte e dois de Setembro 
(doravante RJIGT), diploma esse que, na sua actual 
redacção, consagra, expressamente, nos artigos seis-A e 
seis-B a figura do contrato para planeamento, que tem por 
objecto a elaboração de um projecto de plano de urbanização 
ou de pormenor, sua alteração ou revisão, bem como a 
respectiva execução, numa lógica de contratualização e de 
acordo de vontades entre os particulares interessados e o 
município, e sem que este aliene as responsabilidades que 
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cabem aos órgãos municipais em matéria de ocupação, uso e 
transformação do território; ---------------------------  
O Memorando de Entendimento celebrado em vinte e oito de 
Março de dois mil e oito, entre o Município de Aljezur e o 
Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional (MAOTDR), hoje Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território (MAMAOT) estabelece que a área de Vale da 
Telha seja objecto de plano de pormenor (ou de 
urbanização) que promova a requalificação urbanística e 
ambiental da área abrangida pelo plano; ----------------  
Em dez de Dezembro de dois mil e nove, a Câmara 
Municipal de Aljezur deliberou a elaboração de quatro Planos 
de Pormenor para o Vale da Telha, designados por “PP Um 
– Plano de Pormenor da Zona Sul de Vale da Telha”, “PP 
Dois – Plano de Pormenor da Zona Central de Vale da 
Telha”, “PP Três – Plano de Pormenor da Zona Norte de 
Vale da Telha” e “PP Quatro – Plano de Pormenor da Zona 
Nascente de Vale da Telha” tendo aprovado os respectivos 
Termos de Referência, de acordo com o disposto no artigo 
setenta e quatro, do RJIGT; -------------------------  
O Plano de Ordenamento (revisto) do Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, aprovado pela RCM 
número onze - B barra dois mil e onze, de quatro de 
Fevereiro, prevê que a área de Vale da Telha seja objecto 
de planos municipais de ordenamento do território, cujos 
objectivos devem respeitar o disposto no número dois, do 
artigo quarenta e dois, do respectivo Regulamento; ---------  
É de manifesto interesse público potenciar a reconversão 
urbanística do Vale da Telha, através da elaboração dos 
Planos de Pormenor acima referidos, os quais se traduzem 
numa oportunidade para requalificar e estruturar 
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convenientemente um território dotado de elevadas 
potencialidades para o desenvolvimento sustentável do 
concelho; ---------------------------------------  
O Município de Aljezur não dispõe nos seus quadros, de uma 
equipa técnica para afectar exclusivamente a um processo de 
elaboração de Planos de Pormenor e, num quadro de 
dificuldades orçamentais, não dispõe igualmente de recursos 
financeiros que possa afectar aos citados Planos; ----------  
O Senhor Inácio Estácio dos Santos, proprietário de diversos 
terrenos na zona de intervenção dos referidos planos, propôs 
à Câmara Municipal de Aljezur a elaboração dos quatro planos 
de pormenor, tendo apresentado, nos termos do número um, 
do artigo seis-A do RJIGT, na sua actual redacção, uma 
proposta de contrato para planeamento, cuja minuta se anexa 
à presente proposta e dela faz parte integrante; 
Decorrido o período de divulgação pública da proposta de 
contrato previsto na presente proposta de deliberação, será 
submetido à Câmara Municipal, para aprovação, o início da 
elaboração do Plano e o referido contrato, sendo este 
publicado de acordo com o estatuído no número seis, do 
artigo seis-A do RJIGT. ----------------------------  
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Aljezur 
delibere, ao abrigo do disposto na alínea d), do número 
sete, do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento e 
sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro: ---------------------------------------  
– Aprovar o procedimento de formação de contrato para 
planeamento com vista à elaboração dos quatro Planos de 
Pormenor de Vale da Telha, devendo para o efeito ser 
determinada a abertura de um período de divulgação pública 
da proposta de contrato em anexo, com a duração de quinze 
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dias úteis, ao abrigo do disposto nos números quatro e cinco, 
do artigo seis-A, do RJIGT.” ------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

V – Obras Municipais 
 

PONTO UM – ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO – VALE DA TELHA – SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA – CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao 
teor constante na Informação número sessenta e cinco barra 
dois mil e onze, do Director do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
HUBEL – Electrotécnica e Bombagem, Lda, referente à 
prestação de serviços – Abastecimento de água para consumo 
humano – Vale da Telha – Sistema de tratamento de água, 
através de garantia bancária no valor de três mil quinhentos e 
oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos, emitida pelo 
Millennium BCP, não havendo reforço de garantia em dinheiro.  
PONTO DOIS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO – SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA – BOMBAGEM 
E TRATAMENTO DE ÁGUA A PARTIR DO CANAL DE REGA – 
ODECEIXE – CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – 
Face ao teor constante na Informação número sessenta e seis 
barra dois mil e onze, do Director do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder ao cancelamento da caução prestada pela empresa 
HUBEL – Electrotécnica e Bombagem, Lda, referente à 
prestação de serviços – Abastecimento de água para consumo 
humano – Vale da Telha – Sistema de tratamento de água, 
através de garantia bancária no valor de três mil quatrocentos 
e noventa e oito euros e cinquenta cêntimos, emitida pelo 
Millennium BCP, não havendo reforço de garantia em dinheiro.  
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VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – ACC TÊXTEIS, SA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E 
INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS EM MONTE ALEGRE – ODECEIXE: – 
No seguimento da deliberação de doze de Julho do corrente 
ano, foi novamente apresentado o requerimento em que A.C.C 
Têxteis, SA, na qualidade de proprietária de um prédio misto, 
sito em Monte Alegre – Odeceixe, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo nove, da Secção D e a parte urbana sob 
o artigo mil setecentos e cinquenta e três, da freguesia e 
Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número mil duzentos e sessenta e 
oito, 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 
pela Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia quanto à possibilidade de 
levar a efeito a reconstrução de uma moradia e construção de 
apoio agrícola e piscina, sita no local acima identificado. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número duzentos e trinta e sete barra dois mil e 
onze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
PONTO DOIS – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA, LDA. 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA OPERAÇÃO DE 
LOTEAMENTO EM BACELOS – BORDEIRA: – No seguimento da 
deliberação de vinte e seis de Abril do corrente ano, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Etnevic – 
Urbanizações, S.A e Eralma, S.A, na qualidade de proprietária 
de um prédio rústico, sito no Bacelos, inscrito na matriz 
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predial rústica sob o artigo trinta e dois, da Secção L, da 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
seiscentos e quarenta e seis, vem, nos termos 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 operação de 
loteamento constituída por doze lotes, com a tipologia T um, 
no local acima mencionado. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de 
informação prévia de acordo com a informação número cento 
e quarenta barra dois mil e onze – FA, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, dispensar a cedência de 
espaços verdes e de utilização colectiva, decidindo-se pela 
compensação em numerário de acordo com o número quatro, 
da citada informação. ------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, comunicar ao 
requerente que deverá proceder em conformidade com a 
Informação número sessenta e um barra dois mil e onze, do 
Director do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 
datada de vinte e oito de Outubro do corrente ano. -------  
PONTO TRÊS – VALE FIGUEIRAS – CONSTRUÇÃO CIVIL, VENDA 
E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, LDA. – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÕES AGRÍCOLAS, EM 
MONTE NOVO – BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento 
em que Vale Figueiras – Construção Civil, Venda e 
Administração de Propriedades, Lda, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico, sito no Monte Novo, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo dois, da Secção B, da 
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freguesia de Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
novecentos e setenta e três vem, nos termos 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 reconstrução de um conjunto de 
preexistências, no local acima mencionado. ---------------  
No âmbito da informação número duzentos e vinte 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 vinte mil e um barra dois mil e 
onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar intenção de indeferir a pretensão da requerente. ---  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à 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 QUATRO – MIGUEL BRÁS RIBEIRO DE ALMEIDA E 
ROGÉRIO ALEXANDRE ESTEVES SÃO PEDRO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, SITO EM VALE JUNCAL – 
FREGUESIA DE ROGIL: – No seguimento da deliberação de 
seis de Setembro do corrente ano, foi novamente apresentado 
o requerimento em que Miguel Brás Ribeiro de Almeida e 
Rogério Alexandre Esteves São Pedro, na qualidade de co-
proprietarios de um prédio misto sito em Vale Juncal, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo sessenta e seis, da 
Secção M – M um – M dois e, a parte urbana sob os 
artigos oito mil duzentos e noventa e quatro e oito mil 
duzentos e noventa e cinco, da freguesia de Rogil e 
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Municipio de Aljezur e, descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e oitenta e 
cinco e sob o número mil e cinquenta e três, 
respectivamente, 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 
quanto à viabilidade de levar a efeito a ampliação de uma 
habitação existente e parcial afectação a Turismo em Espaço 
Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número duzentos e vinte 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 dezanove mil setecentos e setenta 
e seis barra dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, indeferir a pretensão dos requerentes. -----  
PONTO CINCO – THOMAS GARY CREWE E FLORIEN MARIEKE 
VAN VLIET – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO AGRÍCOLA EM MARIA SERRÃO – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que Thomas Gary Crewe 
e Florien Marieke Van Vliet, na qualidade de proprietários de 
um prédio misto, sito em Maria Serrão, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo cento e onze, da Secção AG e, 
a parte urbana sob o artigo nove mil trezentos e vinte e 
seis, da freguesia e Município de Aljezur, vêm, nos termos 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 
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prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de 
um armazém agrícola, no local acima mencionado. ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em 
conformidade com o estipulado na informação número duzentos 
e vinte e quatro barra dois mil e onze – FA, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
PONTO SEIS – MAFALDO FERNANDES NUNES DE OLIVEIRA 
VILHENA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO 
DE HABITAÇÃO EM VALE DA TELHA – SECTOR H – LOTE 
DEZ – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de sete de 
Junho do corrente ano, foi novamente 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 
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 duzentos e dezoito barra 
dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares e do parecer do Jurista desta Autarquia, 
Doutor José Mendes de Morais, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. ----------  
 

IX – Turismo e Outras Actividades Económicas 
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PONTO UM – AUMENTO DO IVA NA RESTAURAÇÃO – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
 AUMENTO DO IVA NA RESTAURAÇÃO ---------------------  
A gastronomia foi considerada, pela resolução do Conselho de 
Ministros número noventa e seis barra dois mil, de vinte e 
seis de Julho, como um bem imaterial integrante do património 
cultural de Portugal. -------------------------------  
Quem melhor representa a Gastronomia, senão a nossa 
restauração, os hábitos e relação com a restauração, quer do 
dia-a-dia, quer dos turistas nacionais e internacionais tornou 
ao longo dos anos uma relação fortíssima. --------------  
Os turistas, muitas das vezes, na hora de escolher um 
destino, para além de outras vertentes, a vertente da 
gastronomia, de bem comer, pesam seguramente, marcando 
de uma forma profunda o turista e o destino. ------------  
Considerando, que: --------------------------------  
– Quantos festivais gastronómicos foram e são uma realidade 
neste país, quantas semanas gastronómicas se promovem, 
mostras de produtos e gastronomia, entre outras iniciativas que 
dinamizam, que promovem e acima de tudo que não deixam 
desaparecer as tradições e a nossa cultura.--------------  
– Os nossos produtos, quer do mar, quer da terra, desde o 
peixe, á carne, produtos agrícolas, de excelente qualidade, 
quando misturados, oferecem pratos com as iguarias, do norte 
a sul do país, são seguramente um dos produtos mais fortes 
de cada região, onde atraem milhares de clientes aos 
restaurantes. -------------------------------------  
– Criam-se ainda eventos, de dimensão nacional e até 
internacional, à volta da gastronomia, veja-se o caso das “7 
Maravilhas Gastronómicas de Portugal”. -----------------  
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– A realidade do Algarve, pela sua vertente turística, tem na 
restauração uma fortíssima componente de atractividade e de 
imagem que não pode sofrer este aumento de IVA, pois irá 
proporcionar encargos para a restauração, que dificilmente 
poderão ser suportados pelos mesmos. Os restaurantes que 
são de facto os “embaixadores” da gastronomia, ver-se-ão 
obrigados a tomar decisões que poderá passar pelo 
encerramento das portas, levando uns milhares de pessoas 
para o desemprego. -------------------------------  
– Aljezur, tem neste momento cerca de cinquenta restaurantes, 
que significa pelo menos, cerca de cento e cinquenta/duzentas 
pessoas empregadas. Nesta zona, a restauração e por sua 
vez a gastronomia, assim como uma série de produtos locais, 
têm um enorme peso na economia local, além que enquanto 
produto turístico, uma enorme atractividade. --------------  
Proponho assim, que a Câmara Municipal de Aljezur se 
manifeste contra a intenção do Governo, em aumentar o IVA, 
para a restauração, visto que essa medida, criara, directa e 
indirectamente, consequências gravíssimas, para as populações 
locais, para a restauração local, para quem é cliente, 
colocando e dificultando seriamente, a competitividade turística 
da região. --------------------------------------  
Desta tomada de posição, que será enviada para o Ministério 
da Economia, Assembleia Municipal de Aljezur, ARESP, 
AISHA, AHETA, ERTA e Câmaras Municipais do Algarve.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PROJECTO DE TURISMO ACESSÍVEL – 
“CARRAPATEIRA – SURF FOR ALL”: – Foi apresentada a 
carta datada de quatro de Novembro do corrente ano, em que 
a empresa Summer Heroes, Lda, com sede em Carrapateira, 
vem apresentar proposta de parceria com vista à 
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implementação do Projecto de Turismo Acessível – 
“Carrapateira – Surf for All”, a ser desenvolvido na 
Carrapateira, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, no 
âmbito do Turismo Sustentável. -----------------------  
Atendendo ao objectivo principal do projecto em causa – 
crianças com múltiplas deficiências, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, reconhecer todo o interesse no mesmo, 
disponibilizando-se para a celebração de protocolo que dite a 
eventual cedência das instalações da antiga escola primária da 
Carrapateira, bem como outras condições a estabelecer. -----  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE – ENVIO DE 
BOLETIM DE CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: – Foi 
apresentado o ofício número mil e trezentos e seis, datado de 
vinte e seis de Outubro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, da aluna Letícia dos 
Santos Pinheiro, só agora entregues naquela escola. -------  
Face ao teor da Informação número trinta e seis barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de três de 
Novembro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão A, para a aluna Letícia dos Santos Pinheiro. -------  
PONTO DOIS – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – 
ADITAMENTO AO CONTRATO DE OBJECTIVOS – RATIFICAÇÃO: 
– A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura 
do Senhor Presidente da Câmara, datada de vinte e seis de 
Outubro do corrente ano e, exarado no Aditamento ao 
Contrato de Objectivos, que tem por finalidade estabelecer as 
actividades e os objectivos quantitativos que esta Autarquia se 
compromete a desenvolver, no âmbito da prorrogação da 
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autorização de funcionamento do GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional de Aljezur, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados ficam anexos à presente acta. ------  
PONTO TRÊS – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – 
CONTRATAÇÃO DE ANIMADOR: – Foi apresentado o ofício 
número setecentos e vinte e nove, datado de vinte e seis de 
Outubro do corrente ano, propondo um aditamento do GIP – 
Gabinete de Inserção Profissional de Aljezur, assumindo essa 
entidade a comparticipação nas retribuições do Animador e das 
despesas de funcionamento, ao abrigo da Portaria número 
cento e vinte e sete barra dois mil e nove, de trinta de 
Janeiro, alterada pela Portaria número duzentos e noventa e 
oito barra dois mil e dez, de um de Junho. -------------  
No âmbito do Aditamento ao Contrato de Objectivos 
apresentado e da Informação número setenta e três barra dois 
mil e onze – DDeP, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, pela Senhora Vereadora Fatima 
Neto foi apresentada a seguinte proposta: ---------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
A dois de Novembro de dois mil e nove, foi celebrado um 
contrato de prestação de serviços especializados de animação 
para o GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Aljezur, 
com a Doutora Sara Margarida dos Santos Duarte, com início 
a três de Novembro de dois mil e nove e por um período de 
vinte e quatro meses. ------------------------------  
O presente contrato terminou no passado dia dois de 
Novembro, contudo verifica-se a necessidade de assegurar 
funções no referido Gabinete, até ao final do ano de dois mil 
e onze. ----------------------------------------  
Assim, propõe-se que se proceda à adjudicação dos mesmos 
serviços que se vinham desenvolvendo, com a mesma 
contraparte e no mesmo montante (mil e duzentos euros 
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mensais, acrescido de IVA), com início a nove de Novembro 
de dois mil e onze e terminus até trinta e um de Dezembro 
de dois mil e onze. -------------------------------  
Mais se informa que se torna necessário a emissão de 
parecer prévio vinculativo da Câmara Municipal, previsto no 
número dois, do artigo vinte e dois, da Lei número cinquenta 
e cinco-A barra dois mil e dez, de trinta e um de 
Dezembro.” -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO QUATRO – FESTIVAL DA BATATA-DOCE DOIS MIL E 
ONZE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de sete de Novembro do corrente ano e 
exarado na Informação do Senhor Vereador António Carvalho, 
datada de sete de Novembro do corrente ano, referente à 
adjudicação da Prestação de Serviços para o Festival da 
Batata-Doce de Aljezur. ----------------------------  
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 doze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que 
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eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 

 
 


