
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 05/09 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

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

Data:     11110000    de de de de DezembroDezembroDezembroDezembro    de 200de 200de 200de 2009999 

Inicio:     11117777.00 horas.00 horas.00 horas.00 horas   

Encerramento:  18.15    horashorashorashoras  

Aprovada em:  22222222    de Dezembro de Dezembro de Dezembro de Dezembro de 200de 200de 200de 2009999 

 
� � � 

 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

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

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

Vereadores Presentes: 
    

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

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

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

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

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

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

�    
    

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

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

a reunião pelas 1a reunião pelas 1a reunião pelas 1a reunião pelas 17777.00 horas..00 horas..00 horas..00 horas.    
    

�    
    

    

Deliberações Tomadas 
    

    

I – Período Antes da Ordem do Dia 
    

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

CÂMARACÂMARACÂMARACÂMARA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    A CâmaraA CâmaraA CâmaraA Câmara    tomou conhecimento dos Despachos do Senhortomou conhecimento dos Despachos do Senhortomou conhecimento dos Despachos do Senhortomou conhecimento dos Despachos do Senhor    

Presidente, exarados nas décima sexta, décima sétiPresidente, exarados nas décima sexta, décima sétiPresidente, exarados nas décima sexta, décima sétiPresidente, exarados nas décima sexta, décima sétima, decima ma, decima ma, decima ma, decima 

oitava e décima nona Modificações às Grandes Opções do oitava e décima nona Modificações às Grandes Opções do oitava e décima nona Modificações às Grandes Opções do oitava e décima nona Modificações às Grandes Opções do 

Plano Plano Plano Plano ––––    PPI e AMR e nas décima sexta, décima sétima, PPI e AMR e nas décima sexta, décima sétima, PPI e AMR e nas décima sexta, décima sétima, PPI e AMR e nas décima sexta, décima sétima, 

decima oitava e décima nona Modificações ao Orçamento para decima oitava e décima nona Modificações ao Orçamento para decima oitava e décima nona Modificações ao Orçamento para decima oitava e décima nona Modificações ao Orçamento para 

o ano dois mil e noveo ano dois mil e noveo ano dois mil e noveo ano dois mil e nove    cujos documentos, depois de cujos documentos, depois de cujos documentos, depois de cujos documentos, depois de 

devidamente rubricados, ficadevidamente rubricados, ficadevidamente rubricados, ficadevidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria.m arquivados em pasta própria.m arquivados em pasta própria.m arquivados em pasta própria.    --------        

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

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

––––    FFFFERNANDO DE JESUS ERNANDO DE JESUS ERNANDO DE JESUS ERNANDO DE JESUS FFFFRANCISCO RANCISCO RANCISCO RANCISCO ––––    Alteração de Utilização Alteração de Utilização Alteração de Utilização Alteração de Utilização ----    

AdegaAdegaAdegaAdega    ––––    Travessa da Escola número dois, Maria Vinagre Travessa da Escola número dois, Maria Vinagre Travessa da Escola número dois, Maria Vinagre Travessa da Escola número dois, Maria Vinagre ----    

RogilRogilRogilRogil    ––––    dezassete de Novembrodezassete de Novembrodezassete de Novembrodezassete de Novembro    de dois mil e novede dois mil e novede dois mil e novede dois mil e nove    ----------------------------        

----    ANANANANABELA ABELA ABELA ABELA AAAANDRADE DOS SANTOS NDRADE DOS SANTOS NDRADE DOS SANTOS NDRADE DOS SANTOS ––––    Construção de Habitação Construção de Habitação Construção de Habitação Construção de Habitação ––––    

Urbanização Maria Custódia, lote trinta e um Urbanização Maria Custódia, lote trinta e um Urbanização Maria Custódia, lote trinta e um Urbanização Maria Custódia, lote trinta e um ----    Rogil Rogil Rogil Rogil ––––    vinte vinte vinte vinte 

e três de Novembro de dois mil e novee três de Novembro de dois mil e novee três de Novembro de dois mil e novee três de Novembro de dois mil e nove    ----------------------------------------------------------------        

----    SSSSTEPHAN TEPHAN TEPHAN TEPHAN AAAANDRNDRNDRNDRÉ É É É VVVVOLKER OLKER OLKER OLKER GGGGARBEARBEARBEARBE    ––––    Construção de Construção de Construção de Construção de PiscinaPiscinaPiscinaPiscina    ––––    

Rua do Gabão número vinte e dois Rua do Gabão número vinte e dois Rua do Gabão número vinte e dois Rua do Gabão número vinte e dois ----    OdeceixeOdeceixeOdeceixeOdeceixe    ––––    vivivivinte e nte e nte e nte e 

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    ------------------------------------------------------------------------        
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----    SSSSIRESP IRESP IRESP IRESP ––––    GGGGESTÃO DE ESTÃO DE ESTÃO DE ESTÃO DE RRRREDES EDES EDES EDES DDDDIGISTAIS DE IGISTAIS DE IGISTAIS DE IGISTAIS DE SSSSEGURANÇA EGURANÇA EGURANÇA EGURANÇA ––––    

Construção Construção Construção Construção ----    Serviços Serviços Serviços Serviços ––––    Vale da Telha Vale da Telha Vale da Telha Vale da Telha ----    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    vinte e vinte e vinte e vinte e 

seisseisseisseis    de Novembro de dois mil e novede Novembro de dois mil e novede Novembro de dois mil e novede Novembro de dois mil e nove    --------------------------------------------------------------------        

----    F.F.F.F.    F.F.F.F.    SSSSISTEMAS DE ISTEMAS DE ISTEMAS DE ISTEMAS DE EEEENERGIAS NERGIAS NERGIAS NERGIAS AAAALTERNATIVASLTERNATIVASLTERNATIVASLTERNATIVAS,,,,    LIMITADA LIMITADA LIMITADA LIMITADA ––––    

Construção dConstrução dConstrução dConstrução de Armazém e Armazém e Armazém e Armazém ----    Industria Industria Industria Industria ––––    Loteamento industrial da Loteamento industrial da Loteamento industrial da Loteamento industrial da 

Feiteirinha, lote número um Feiteirinha, lote número um Feiteirinha, lote número um Feiteirinha, lote número um ----    Rogil Rogil Rogil Rogil ––––    dois de Dezembro de dois de Dezembro de dois de Dezembro de dois de Dezembro de 

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

----    JJJJOSÉ DA OSÉ DA OSÉ DA OSÉ DA AAAASCENÇÃO DE SCENÇÃO DE SCENÇÃO DE SCENÇÃO DE OOOOLIVEIRA LIVEIRA LIVEIRA LIVEIRA ––––    Alterações Alterações Alterações Alterações ––––    Habitação, Habitação, Habitação, Habitação, 

Restauração e Bebidas Restauração e Bebidas Restauração e Bebidas Restauração e Bebidas ––––    Largo Primeiro de Maio, número Largo Primeiro de Maio, número Largo Primeiro de Maio, número Largo Primeiro de Maio, número 

nove nove nove nove ----    OOOOdeceixe deceixe deceixe deceixe ––––    dodododois de Dezembrois de Dezembrois de Dezembrois de Dezembro    de dois mil e novede dois mil e novede dois mil e novede dois mil e nove    --------        
 

IIIIIIII – Administração e Finanças 
    

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 QUATROVINTE E QUATROVINTE E QUATROVINTE E QUATRO    DE NOVEMBRODE NOVEMBRODE NOVEMBRODE NOVEMBRO    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 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar , aprovar , aprovar , aprovar a actaa actaa actaa acta    da reuniãoda reuniãoda reuniãoda reunião    ordinária de ordinária de ordinária de ordinária de vinte e vinte e vinte e vinte e 

quatroquatroquatroquatro    de Novembrode Novembrode Novembrode Novembro    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 DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESOURARIAOURARIAOURARIAOURARIA: : : : ––––    

FoiFoiFoiFoi    apresentado oapresentado oapresentado oapresentado 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 novenovenovenove    

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

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

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊSRÊSRÊSRÊS    PONTO PONTO PONTO PONTO UUUUM M M M ––––    CANCELAMENTO DE CONTCANCELAMENTO DE CONTCANCELAMENTO DE CONTCANCELAMENTO DE CONTAS AS AS AS 

BANCÁRIASBANCÁRIASBANCÁRIASBANCÁRIAS: : : : ––––    Face ao teor constante na Informação datada Face ao teor constante na Informação datada Face ao teor constante na Informação datada Face ao teor constante na Informação datada 

de vinte e dois de Outubro dode vinte e dois de Outubro dode vinte e dois de Outubro dode vinte e dois de Outubro do    corrente ano, da Divisão de corrente ano, da Divisão de corrente ano, da Divisão de corrente ano, da Divisão de 

Contabilidade e Finanças, relativa ao cancelamento de diversas Contabilidade e Finanças, relativa ao cancelamento de diversas Contabilidade e Finanças, relativa ao cancelamento de diversas Contabilidade e Finanças, relativa ao cancelamento de diversas 

contas bancárias, que não têm contas bancárias, que não têm contas bancárias, que não têm contas bancárias, que não têm movimentosmovimentosmovimentosmovimentos, a, a, a, a    Câmara Câmara Câmara Câmara 

deliberou, por unanimidade proceder ao cancelamento dasdeliberou, por unanimidade proceder ao cancelamento dasdeliberou, por unanimidade proceder ao cancelamento dasdeliberou, por unanimidade proceder ao cancelamento das    

referidasreferidasreferidasreferidas    contas contas contas contas bancáriasbancáriasbancáriasbancárias, a saber:, a saber:, a saber:, a saber:    --------------------------------------------------------------------------------        
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----Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    trêstrêstrêstrês, seis, oito, seis, oito, três, zero, no , seis, oito, seis, oito, três, zero, no , seis, oito, seis, oito, três, zero, no , seis, oito, seis, oito, três, zero, no 

valor de quatro mil setecentos e sessenta e oito euros e valor de quatro mil setecentos e sessenta e oito euros e valor de quatro mil setecentos e sessenta e oito euros e valor de quatro mil setecentos e sessenta e oito euros e 

catorze catorze catorze catorze cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

----    Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    seis, cincoseis, cincoseis, cincoseis, cinco,,,,    um, um seis, três zero, no um, um seis, três zero, no um, um seis, três zero, no um, um seis, três zero, no 

valor de trinta e dois euros e noventa e dois valor de trinta e dois euros e noventa e dois valor de trinta e dois euros e noventa e dois valor de trinta e dois euros e noventa e dois cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    --------------------        

----    Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    seis, cinco,seis, cinco,seis, cinco,seis, cinco,    um, dois, quatro, três, zero, no um, dois, quatro, três, zero, no um, dois, quatro, três, zero, no um, dois, quatro, três, zero, no 

valor de três euros e sessenta e quatro valor de três euros e sessenta e quatro valor de três euros e sessenta e quatro valor de três euros e sessenta e quatro cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    ------------------------------------        

----    Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    seis, seis, três. oito, quatro, três, zero, no seis, seis, três. oito, quatro, três, zero, no seis, seis, três. oito, quatro, três, zero, no seis, seis, três. oito, quatro, três, zero, no 

valor de um euro e quarenta e sete valor de um euro e quarenta e sete valor de um euro e quarenta e sete valor de um euro e quarenta e sete cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    ------------------------------------------------        

----    Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    seis, oito, três, oito, sete, três, zero, no seis, oito, três, oito, sete, três, zero, no seis, oito, três, oito, sete, três, zero, no seis, oito, três, oito, sete, três, zero, no 

valvalvalvalor de oitocentos e setenta e um euros e cinco or de oitocentos e setenta e um euros e cinco or de oitocentos e setenta e um euros e cinco or de oitocentos e setenta e um euros e cinco cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    --------        

----    Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    seis, nove, cinco, sete, nove, três, zero, no seis, nove, cinco, sete, nove, três, zero, no seis, nove, cinco, sete, nove, três, zero, no seis, nove, cinco, sete, nove, três, zero, no 

valor de novecentos e quarenta e um euros e noventa e oito valor de novecentos e quarenta e um euros e noventa e oito valor de novecentos e quarenta e um euros e noventa e oito valor de novecentos e quarenta e um euros e noventa e oito 

cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

----    Conta númeroConta númeroConta númeroConta número::::    seis, oito, nove, oito, zero, três, zero, no seis, oito, nove, oito, zero, três, zero, no seis, oito, nove, oito, zero, três, zero, no seis, oito, nove, oito, zero, três, zero, no 

valor devalor devalor devalor de    quinhentos e quarenta e seis euros e dez cêntimosquinhentos e quarenta e seis euros e dez cêntimosquinhentos e quarenta e seis euros e dez cêntimosquinhentos e quarenta e seis euros e dez cêntimos    ----        

----    Conta número: seis, nove, quatro, cinco, seis, três, zero, Conta número: seis, nove, quatro, cinco, seis, três, zero, Conta número: seis, nove, quatro, cinco, seis, três, zero, Conta número: seis, nove, quatro, cinco, seis, três, zero, 

no valor de trezentos e um euros e setenta e nove cêntimosno valor de trezentos e um euros e setenta e nove cêntimosno valor de trezentos e um euros e setenta e nove cêntimosno valor de trezentos e um euros e setenta e nove cêntimos        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO QQQQUATRO UATRO UATRO UATRO ––––    CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA: : : : ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentada a apresentada a apresentada a apresentada a 

correspondência a seguircorrespondência a seguircorrespondência a seguircorrespondência a seguir    discridiscridiscridiscriminada, da qual a Câmara minada, da qual a Câmara minada, da qual a Câmara minada, da qual a Câmara 

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

CLUBE DE INSTRUÇÃO ECLUBE DE INSTRUÇÃO ECLUBE DE INSTRUÇÃO ECLUBE DE INSTRUÇÃO E    RECREIO ROGILENSERECREIO ROGILENSERECREIO ROGILENSERECREIO ROGILENSE::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número vinte, datado de vinte e oito de apresentado o ofício número vinte, datado de vinte e oito de apresentado o ofício número vinte, datado de vinte e oito de apresentado o ofício número vinte, datado de vinte e oito de 

Outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um Outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um Outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um Outubro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 

subsídio, nsubsídio, nsubsídio, nsubsídio, no montante de mil e trezentos e sessenta e sete o montante de mil e trezentos e sessenta e sete o montante de mil e trezentos e sessenta e sete o montante de mil e trezentos e sessenta e sete 

euros e sessenta cêntimos, destinado a suportar as despesas euros e sessenta cêntimos, destinado a suportar as despesas euros e sessenta cêntimos, destinado a suportar as despesas euros e sessenta cêntimos, destinado a suportar as despesas 

inerentes à inerentes à inerentes à inerentes à modalidade de Ténmodalidade de Ténmodalidade de Ténmodalidade de Ténis de Mesa, durante a época is de Mesa, durante a época is de Mesa, durante a época is de Mesa, durante a época 

de dois mil e nove de dois mil e nove de dois mil e nove de dois mil e nove ––––    dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.    --------------------------------------------------------------------        

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

de Instrução e Recreio Rogilense a importância de mil e de Instrução e Recreio Rogilense a importância de mil e de Instrução e Recreio Rogilense a importância de mil e de Instrução e Recreio Rogilense a importância de mil e 

trezentos e sessenta etrezentos e sessenta etrezentos e sessenta etrezentos e sessenta e    sete euros e sessenta sete euros e sessenta sete euros e sessenta sete euros e sessenta cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos    --------------------        



RRRREUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE 10.12.0910.12.0910.12.0910.12.09    

Pág.  4

ASSOCIAÇÃO DOS PESCAASSOCIAÇÃO DOS PESCAASSOCIAÇÃO DOS PESCAASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DO PORTINHO DADORES DO PORTINHO DADORES DO PORTINHO DADORES DO PORTINHO DA    ARRIFANA ARRIFANA ARRIFANA ARRIFANA 

E COSTA VICENTINAE COSTA VICENTINAE COSTA VICENTINAE COSTA VICENTINA::::    ––––    Foi apresentado o ofício datado de Foi apresentado o ofício datado de Foi apresentado o ofício datado de Foi apresentado o ofício datado de 

vinte e oito de Setembro do corvinte e oito de Setembro do corvinte e oito de Setembro do corvinte e oito de Setembro do corrente ano, em que a rente ano, em que a rente ano, em que a rente ano, em que a 

Associação vem informar que, pelos Associação vem informar que, pelos Associação vem informar que, pelos Associação vem informar que, pelos SSSSenhoenhoenhoenhorrrreseseses    Celso César Celso César Celso César Celso César 

Batista e Rui José ArezBatista e Rui José ArezBatista e Rui José ArezBatista e Rui José Arez, foi apresentada , foi apresentada , foi apresentada , foi apresentada uma uma uma uma proposta para proposta para proposta para proposta para 

atribuição da arrecadaçatribuição da arrecadaçatribuição da arrecadaçatribuição da arrecadação vaga para guardar apetrechos de ão vaga para guardar apetrechos de ão vaga para guardar apetrechos de ão vaga para guardar apetrechos de 

pesca, comprometendopesca, comprometendopesca, comprometendopesca, comprometendo----se a entregarem a arrecadação assim se a entregarem a arrecadação assim se a entregarem a arrecadação assim se a entregarem a arrecadação assim 

que hoque hoque hoque houver outro interessado,uver outro interessado,uver outro interessado,uver outro interessado,    pelo que solicitam o parecer da pelo que solicitam o parecer da pelo que solicitam o parecer da pelo que solicitam o parecer da 

Autarquia para aAutarquia para aAutarquia para aAutarquia para a    referida atribuiçãoreferida atribuiçãoreferida atribuiçãoreferida atribuição    no âmbito do Protocolo no âmbito do Protocolo no âmbito do Protocolo no âmbito do Protocolo 

para a Gestão das para a Gestão das para a Gestão das para a Gestão das Arrecadações para Pescadores Arrecadações para Pescadores Arrecadações para Pescadores Arrecadações para Pescadores dddda Arrifanaa Arrifanaa Arrifanaa Arrifana....        

No âmbito da informação No âmbito da informação No âmbito da informação No âmbito da informação número sete barra dois mil e nove número sete barra dois mil e nove número sete barra dois mil e nove número sete barra dois mil e nove 

GTAPC, GTAPC, GTAPC, GTAPC, aaaa    Câmara delibCâmara delibCâmara delibCâmara deliberou, por erou, por erou, por erou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    comunicar a comunicar a comunicar a comunicar a 

Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa Associação dos Pescadores do Portinho da Arrifana e Costa 

Vicentina, não ser possível no âmbito do Vicentina, não ser possível no âmbito do Vicentina, não ser possível no âmbito do Vicentina, não ser possível no âmbito do RRRRegulamento em egulamento em egulamento em egulamento em 

vigor satisfazer a solicitação vigor satisfazer a solicitação vigor satisfazer a solicitação vigor satisfazer a solicitação formuladaformuladaformuladaformulada....    --------------------------------------------------------------------        

JUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DE E E E BORDEIRABORDEIRABORDEIRABORDEIRA: : : : ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício númerofício númerofício númerofício número quareo quareo quareo quarentntntnta a a a e e e e umumumum, datado de , datado de , datado de , datado de vinte e cinco de vinte e cinco de vinte e cinco de vinte e cinco de 

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

verba, no montante de oito mil seiscentos e setenta e nove verba, no montante de oito mil seiscentos e setenta e nove verba, no montante de oito mil seiscentos e setenta e nove verba, no montante de oito mil seiscentos e setenta e nove 

euros, referente à execução de obras de melhoramento num euros, referente à execução de obras de melhoramento num euros, referente à execução de obras de melhoramento num euros, referente à execução de obras de melhoramento num 

arruamento na Bordeira.arruamento na Bordeira.arruamento na Bordeira.arruamento na Bordeira.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Tendo por Tendo por Tendo por Tendo por base a informação do Director do Departamento de base a informação do Director do Departamento de base a informação do Director do Departamento de 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 três de Dezembrotrês de Dezembrotrês de Dezembrotrês de Dezembro    do corrente do corrente do corrente do corrente 

ano, referente à execução da reano, referente à execução da reano, referente à execução da reano, referente à execução da referida obra, ferida obra, ferida obra, ferida obra, a Câmara a Câmara a Câmara a Câmara 

deliberoudeliberoudeliberoudeliberou, por , por , por , por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de 

Freguesia de Freguesia de Freguesia de Freguesia de Bordeira Bordeira Bordeira Bordeira a importância de a importância de a importância de a importância de oioioioito mil seiscentos e to mil seiscentos e to mil seiscentos e to mil seiscentos e 

setenta e nove euros.setenta e nove euros.setenta e nove euros.setenta e nove euros.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

JUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DE E E E ROGILROGILROGILROGIL: : : : ––––    Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício 

número treznúmero treznúmero treznúmero trezentoentoentoentossss    e e e e setsetsetsetenta e enta e enta e enta e trêstrêstrêstrês, datado de vinte e , datado de vinte e , datado de vinte e , datado de vinte e nove de nove de nove de nove de 

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

verba, no montante de cinco mil seteverba, no montante de cinco mil seteverba, no montante de cinco mil seteverba, no montante de cinco mil setecentos e cinquenta e oito centos e cinquenta e oito centos e cinquenta e oito centos e cinquenta e oito 
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euros e sessenta e cinco cêntimos, referente à execução de euros e sessenta e cinco cêntimos, referente à execução de euros e sessenta e cinco cêntimos, referente à execução de euros e sessenta e cinco cêntimos, referente à execução de 

várias obras na Freguesia de Rogil.várias obras na Freguesia de Rogil.várias obras na Freguesia de Rogil.várias obras na Freguesia de Rogil.    ----------------------------------------------------------------------------        

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

Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de vinte e quatro de Novembrovinte e quatro de Novembrovinte e quatro de Novembrovinte e quatro de Novembro    

do corrente ano, redo corrente ano, redo corrente ano, redo corrente ano, referente à execução das referente à execução das referente à execução das referente à execução das referidas obras, feridas obras, feridas obras, feridas obras, a a a a 

Câmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberou, por , por , por , por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de 

Freguesia de Freguesia de Freguesia de Freguesia de RogilRogilRogilRogil    a importância de a importância de a importância de a importância de cinco mil setecentos e cinco mil setecentos e cinco mil setecentos e cinco mil setecentos e 

cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos.cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos.cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos.cinquenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos.    ----------------------------        

JUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DE E E E ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR: : : : ––––    Foi aprFoi aprFoi aprFoi apresentado o esentado o esentado o esentado o 

ofício número quatroceofício número quatroceofício número quatroceofício número quatrocentontontontossss    e e e e sesssesssesssessenta e enta e enta e enta e trêstrêstrêstrês, datado de , datado de , datado de , datado de 

dezanove de Novembro do corrente ano, solicitando a dezanove de Novembro do corrente ano, solicitando a dezanove de Novembro do corrente ano, solicitando a dezanove de Novembro do corrente ano, solicitando a 

transferência de uma verba, no montante de cento e noventa transferência de uma verba, no montante de cento e noventa transferência de uma verba, no montante de cento e noventa transferência de uma verba, no montante de cento e noventa 

e dois mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um e dois mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um e dois mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um e dois mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um 

cêntimos, referencêntimos, referencêntimos, referencêntimos, referente à execução da empreitada de te à execução da empreitada de te à execução da empreitada de te à execução da empreitada de 

Requalificação do Polidesportivo Municipal de Aljezur.Requalificação do Polidesportivo Municipal de Aljezur.Requalificação do Polidesportivo Municipal de Aljezur.Requalificação do Polidesportivo Municipal de Aljezur.    ----------------------------        

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

Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de vinte e sete de Novembrovinte e sete de Novembrovinte e sete de Novembrovinte e sete de Novembro    do do do do 

corrente ano, referente à execução da recorrente ano, referente à execução da recorrente ano, referente à execução da recorrente ano, referente à execução da referida obra, ferida obra, ferida obra, ferida obra, a a a a 

Câmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberou, por , por , por , por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de 

Freguesia de Freguesia de Freguesia de Freguesia de Aljezur Aljezur Aljezur Aljezur a importância de a importância de a importância de a importância de cento e noventa e dois cento e noventa e dois cento e noventa e dois cento e noventa e dois 

mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um mil setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um 

cêntimos.cêntimos.cêntimos.cêntimos.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

JUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DJUNTA DE FREGUESIA DE E E E ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR: : : : ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número qofício número qofício número qofício número quatroceuatroceuatroceuatrocentontontontossss    e e e e oitentaoitentaoitentaoitenta, datado de , datado de , datado de , datado de dezanove de dezanove de dezanove de dezanove de 

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

verba, no montante de mil oitocentos e doze euros e trinta e verba, no montante de mil oitocentos e doze euros e trinta e verba, no montante de mil oitocentos e doze euros e trinta e verba, no montante de mil oitocentos e doze euros e trinta e 

cinco cêntimos, referente a material usado na obra do Parque cinco cêntimos, referente a material usado na obra do Parque cinco cêntimos, referente a material usado na obra do Parque cinco cêntimos, referente a material usado na obra do Parque 

de Merendas, sito no cruzamede Merendas, sito no cruzamede Merendas, sito no cruzamede Merendas, sito no cruzamento da nto da nto da nto da EEEEstrada Nacional cento e strada Nacional cento e strada Nacional cento e strada Nacional cento e 

vinte/Vila do Bispo.vinte/Vila do Bispo.vinte/Vila do Bispo.vinte/Vila do Bispo.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de vinte e sete de Novembrovinte e sete de Novembrovinte e sete de Novembrovinte e sete de Novembro    do do do do 

corrente ano, referente à execução da recorrente ano, referente à execução da recorrente ano, referente à execução da recorrente ano, referente à execução da referida obra, ferida obra, ferida obra, ferida obra, a a a a 
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Câmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberou, por , por , por , por unanimidaunanimidaunanimidaunanimidadededede, , , , transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de transferir para a Junta de 

Freguesia de Freguesia de Freguesia de Freguesia de Aljezur Aljezur Aljezur Aljezur a importância de a importância de a importância de a importância de mil oitocentos e doze mil oitocentos e doze mil oitocentos e doze mil oitocentos e doze 

euros e trinta e cinco cêntimos.euros e trinta e cinco cêntimos.euros e trinta e cinco cêntimos.euros e trinta e cinco cêntimos.    ----------------------------------------------------------------------------------------        

JJJJUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXEUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXEUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXEUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE::::----    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício ofício ofício ofício datado de datado de datado de datado de nove de Dezembro do corrente ano, nove de Dezembro do corrente ano, nove de Dezembro do corrente ano, nove de Dezembro do corrente ano, 

solicitando a transferência dsolicitando a transferência dsolicitando a transferência dsolicitando a transferência de uma verba, no montante de e uma verba, no montante de e uma verba, no montante de e uma verba, no montante de 

onze mil seiscentos e vinte e sete euros e cinquenta onze mil seiscentos e vinte e sete euros e cinquenta onze mil seiscentos e vinte e sete euros e cinquenta onze mil seiscentos e vinte e sete euros e cinquenta 

cêntimos, referente à execução de várias obras na Freguesia cêntimos, referente à execução de várias obras na Freguesia cêntimos, referente à execução de várias obras na Freguesia cêntimos, referente à execução de várias obras na Freguesia 

de Odeceixe.de Odeceixe.de Odeceixe.de Odeceixe.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de Obras e Urbanismo, datada de dez de Dezembdez de Dezembdez de Dezembdez de Dezembrorororo    do corrente do corrente do corrente do corrente 

ano, referente à execução das referidas obras ano, referente à execução das referidas obras ano, referente à execução das referidas obras ano, referente à execução das referidas obras e, tendo em e, tendo em e, tendo em e, tendo em 

consideração que o limite estabelecido no Protocolo para consideração que o limite estabelecido no Protocolo para consideração que o limite estabelecido no Protocolo para consideração que o limite estabelecido no Protocolo para 

ttttransferência de ransferência de ransferência de ransferência de ccccapital para a Junta de apital para a Junta de apital para a Junta de apital para a Junta de Freguesia de Freguesia de Freguesia de Freguesia de 

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

que aque aque aque assss    obraobraobraobrassss    eeeem apreço se revestem da maior importância m apreço se revestem da maior importância m apreço se revestem da maior importância m apreço se revestem da maior importância 

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

do referido Protocolo,do referido Protocolo,do referido Protocolo,do referido Protocolo,    a Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberou, por , por , por , por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    

reforçar a respectiva rubrica orçamental em reforçar a respectiva rubrica orçamental em reforçar a respectiva rubrica orçamental em reforçar a respectiva rubrica orçamental em onze mil seiscentos onze mil seiscentos onze mil seiscentos onze mil seiscentos 

e vinte e sete euros e cinquente vinte e sete euros e cinquente vinte e sete euros e cinquente vinte e sete euros e cinquenta cêntimosa cêntimosa cêntimosa cêntimos....    --------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, face ao reforço ora , face ao reforço ora , face ao reforço ora , face ao reforço ora 

aprovado, assumir os encargos referentes à execução daaprovado, assumir os encargos referentes à execução daaprovado, assumir os encargos referentes à execução daaprovado, assumir os encargos referentes à execução das s s s 

referidas obras e referidas obras e referidas obras e referidas obras e transferir para a Junta de Freguesia de transferir para a Junta de Freguesia de transferir para a Junta de Freguesia de transferir para a Junta de Freguesia de 

Odeceixe a importância de Odeceixe a importância de Odeceixe a importância de Odeceixe a importância de onze mil seiscentos e vinte e sete onze mil seiscentos e vinte e sete onze mil seiscentos e vinte e sete onze mil seiscentos e vinte e sete 

euros e cieuros e cieuros e cieuros e cinquenta cêntimos.nquenta cêntimos.nquenta cêntimos.nquenta cêntimos.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número cento e vinte e dois, datado de vinte e sete de ofício número cento e vinte e dois, datado de vinte e sete de ofício número cento e vinte e dois, datado de vinte e sete de ofício número cento e vinte e dois, datado de vinte e sete de 

Novembro do corrente ano, informando da aNovembro do corrente ano, informando da aNovembro do corrente ano, informando da aNovembro do corrente ano, informando da aprovaçãoprovaçãoprovaçãoprovação,,,,    em em em em 

sessão sessão sessão sessão extraordináriaextraordináriaextraordináriaextraordinária    realizada no realizada no realizada no realizada no passado dia vinte e seis de passado dia vinte e seis de passado dia vinte e seis de passado dia vinte e seis de 

NovemNovemNovemNovembrobrobrobro,,,,    da proposta de fixação de taxas do Imposto da proposta de fixação de taxas do Imposto da proposta de fixação de taxas do Imposto da proposta de fixação de taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, a cobrar no ano de dois mil e dez.Municipal sobre Imóveis, a cobrar no ano de dois mil e dez.Municipal sobre Imóveis, a cobrar no ano de dois mil e dez.Municipal sobre Imóveis, a cobrar no ano de dois mil e dez.        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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ASSOCIAÇÃO DE SURDOSASSOCIAÇÃO DE SURDOSASSOCIAÇÃO DE SURDOSASSOCIAÇÃO DE SURDOS    DODODODO    ALGARVEALGARVEALGARVEALGARVE::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número cento e cinquenta e cinco, datado de seis de ofício número cento e cinquenta e cinco, datado de seis de ofício número cento e cinquenta e cinco, datado de seis de ofício número cento e cinquenta e cinco, datado de seis de 

Novembro do cNovembro do cNovembro do cNovembro do corrente ano, enviando Orçamento e Plano de orrente ano, enviando Orçamento e Plano de orrente ano, enviando Orçamento e Plano de orrente ano, enviando Orçamento e Plano de 

Actividades para dois mil e dez e, solicitando a atribuição de Actividades para dois mil e dez e, solicitando a atribuição de Actividades para dois mil e dez e, solicitando a atribuição de Actividades para dois mil e dez e, solicitando a atribuição de 

um subsídio destinado a apoiar a Campanha de Natal, um subsídio destinado a apoiar a Campanha de Natal, um subsídio destinado a apoiar a Campanha de Natal, um subsídio destinado a apoiar a Campanha de Natal, 

destinada aos surdos mais carenciados e familiares mais destinada aos surdos mais carenciados e familiares mais destinada aos surdos mais carenciados e familiares mais destinada aos surdos mais carenciados e familiares mais 

convergentes de toda a região do Algarve.convergentes de toda a região do Algarve.convergentes de toda a região do Algarve.convergentes de toda a região do Algarve.    --------------------------------------------------------        

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

é possível atribuir o apoio solicitado.é possível atribuir o apoio solicitado.é possível atribuir o apoio solicitado.é possível atribuir o apoio solicitado.    ----------------------------------------------------------------------------        

ORGANIZAÇÃO DA VIII ORGANIZAÇÃO DA VIII ORGANIZAÇÃO DA VIII ORGANIZAÇÃO DA VIII FEIRA DE NATAL FEIRA DE NATAL FEIRA DE NATAL FEIRA DE NATAL DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentada a carta datada de vinte e um de Outubro do apresentada a carta datada de vinte e um de Outubro do apresentada a carta datada de vinte e um de Outubro do apresentada a carta datada de vinte e um de Outubro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apcorrente ano, solicitando a atribuição de um apcorrente ano, solicitando a atribuição de um apcorrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, oio financeiro, oio financeiro, oio financeiro, 

no montante de dois mil e quatrocentos euros, destinado a no montante de dois mil e quatrocentos euros, destinado a no montante de dois mil e quatrocentos euros, destinado a no montante de dois mil e quatrocentos euros, destinado a 

apoiapoiapoiapoiarararar    a realizaçãoa realizaçãoa realizaçãoa realização    da VIII Feira de Natal de Aljezur, em da VIII Feira de Natal de Aljezur, em da VIII Feira de Natal de Aljezur, em da VIII Feira de Natal de Aljezur, em 

colaboração com a colaboração com a colaboração com a colaboração com a Tertúlia Tertúlia Tertúlia Tertúlia ––––    AAAAssociação ssociação ssociação ssociação SSSSócio ócio ócio ócio ––––    CCCCultural de ultural de ultural de ultural de 

AAAAljezurljezurljezurljezur    e a Associação Janela Aberta vinte e um.e a Associação Janela Aberta vinte e um.e a Associação Janela Aberta vinte e um.e a Associação Janela Aberta vinte e um.    ------------------------------------        

A Câmara delibA Câmara delibA Câmara delibA Câmara deliberou, por erou, por erou, por erou, por unanimidade, apoiar a realização da unanimidade, apoiar a realização da unanimidade, apoiar a realização da unanimidade, apoiar a realização da 

VIII Feira de Natal de AljezurVIII Feira de Natal de AljezurVIII Feira de Natal de AljezurVIII Feira de Natal de Aljezur, concedendo para o efeito, um , concedendo para o efeito, um , concedendo para o efeito, um , concedendo para o efeito, um 

subsídio no valor de subsídio no valor de subsídio no valor de subsídio no valor de dois mil e quatrocentos eurosdois mil e quatrocentos eurosdois mil e quatrocentos eurosdois mil e quatrocentos euros    para a para a para a para a 

Tertúlia Tertúlia Tertúlia Tertúlia ––––    AAAAssociação ssociação ssociação ssociação SSSSócio ócio ócio ócio ––––    CCCCultural de ultural de ultural de ultural de AAAAljezurljezurljezurljezur....    ------------------------------------        

SOCIEDADE FILARMÓNICSOCIEDADE FILARMÓNICSOCIEDADE FILARMÓNICSOCIEDADE FILARMÓNICA LACOBRIGENSE “1º A LACOBRIGENSE “1º A LACOBRIGENSE “1º A LACOBRIGENSE “1º DE MAIO”DE MAIO”DE MAIO”DE MAIO”::::    ––––    

Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e quatro, Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e quatro, Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e quatro, Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e quatro, 

datado de dez de Novembro do corrente ano, solicitando o datado de dez de Novembro do corrente ano, solicitando o datado de dez de Novembro do corrente ano, solicitando o datado de dez de Novembro do corrente ano, solicitando o 

apoio desta Autarquia com vista à realização do segundo apoio desta Autarquia com vista à realização do segundo apoio desta Autarquia com vista à realização do segundo apoio desta Autarquia com vista à realização do segundo 

Encontro Regional de PoetEncontro Regional de PoetEncontro Regional de PoetEncontro Regional de Poetas do Algarve.as do Algarve.as do Algarve.as do Algarve.    ----------------------------------------------------------------        

A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unaniunaniunaniunanimidademidademidademidade, comunicar à Sociedade , comunicar à Sociedade , comunicar à Sociedade , comunicar à Sociedade 

Filarmónica Lacobrigense “1º de Maio” Filarmónica Lacobrigense “1º de Maio” Filarmónica Lacobrigense “1º de Maio” Filarmónica Lacobrigense “1º de Maio” que não lhe é possível que não lhe é possível que não lhe é possível que não lhe é possível 

atribuir o apoio solicitado.atribuir o apoio solicitado.atribuir o apoio solicitado.atribuir o apoio solicitado.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

RACAL CLUBERACAL CLUBERACAL CLUBERACAL CLUBE::::    ––––    Foi apresentado o ofício número nove mil Foi apresentado o ofício número nove mil Foi apresentado o ofício número nove mil Foi apresentado o ofício número nove mil 

cento e cinquenta e seis, datado de oito de Novembro do cento e cinquenta e seis, datado de oito de Novembro do cento e cinquenta e seis, datado de oito de Novembro do cento e cinquenta e seis, datado de oito de Novembro do 

corrente ano, enviando corrente ano, enviando corrente ano, enviando corrente ano, enviando Relatório de Actividades deRelatório de Actividades deRelatório de Actividades deRelatório de Actividades de    dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e 
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nove e nove e nove e nove e Plano de Actividades para Plano de Actividades para Plano de Actividades para Plano de Actividades para dois mil e dez, bem como dois mil e dez, bem como dois mil e dez, bem como dois mil e dez, bem como 

os respectivos Orçamentos.os respectivos Orçamentos.os respectivos Orçamentos.os respectivos Orçamentos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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 unanimidade, unanimidade, unanimidade, unanimidade, 

comunicar que não lhe é possível apoiar as iniciativas do comunicar que não lhe é possível apoiar as iniciativas do comunicar que não lhe é possível apoiar as iniciativas do comunicar que não lhe é possível apoiar as iniciativas do 

Racal Clube, paRacal Clube, paRacal Clube, paRacal Clube, para o ano de dois mil e dez.ra o ano de dois mil e dez.ra o ano de dois mil e dez.ra o ano de dois mil e dez.    ------------------------------------------------        

GOVERNO CIVIL DO DISGOVERNO CIVIL DO DISGOVERNO CIVIL DO DISGOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE FAROTRITO DE FAROTRITO DE FAROTRITO DE FARO: : : : ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número quatro mil quinhentos e cinquenta e oito, datado ofício número quatro mil quinhentos e cinquenta e oito, datado ofício número quatro mil quinhentos e cinquenta e oito, datado ofício número quatro mil quinhentos e cinquenta e oito, datado 

de vinte e seis de Novembro do corrente ano, transmitindo o de vinte e seis de Novembro do corrente ano, transmitindo o de vinte e seis de Novembro do corrente ano, transmitindo o de vinte e seis de Novembro do corrente ano, transmitindo o 

aaaagradecimento dogradecimento dogradecimento dogradecimento do    DDDDoutoroutoroutoroutor    Carlos SilvaCarlos SilvaCarlos SilvaCarlos Silva    Gomes pela cGomes pela cGomes pela cGomes pela colaboração olaboração olaboração olaboração 

prestada, enquanto Governador Civilprestada, enquanto Governador Civilprestada, enquanto Governador Civilprestada, enquanto Governador Civil....    ----------------------------------------------------------------------------        

A Câmara tomou conhecimento da comunicação e deliberou, A Câmara tomou conhecimento da comunicação e deliberou, A Câmara tomou conhecimento da comunicação e deliberou, A Câmara tomou conhecimento da comunicação e deliberou, 

por por por por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    agradecer toda a colaboração prestada pelo agradecer toda a colaboração prestada pelo agradecer toda a colaboração prestada pelo agradecer toda a colaboração prestada pelo 

DoutorDoutorDoutorDoutor    Carlos Carlos Carlos Carlos SSSSilvilvilvilva Gomesa Gomesa Gomesa Gomes, , , , enquantoenquantoenquantoenquanto    GovernadorGovernadorGovernadorGovernador    CivilCivilCivilCivil    do do do do 

Distrito de Faro, ao Distrito de Faro, ao Distrito de Faro, ao Distrito de Faro, ao Municipio de AMunicipio de AMunicipio de AMunicipio de Aljezurljezurljezurljezur    e todo o entusiasmo e todo o entusiasmo e todo o entusiasmo e todo o entusiasmo 

que depositou no exercício das suas funções.que depositou no exercício das suas funções.que depositou no exercício das suas funções.que depositou no exercício das suas funções.    ------------------------------------------------        

CASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO RCASA DA CRIANÇA DO ROGILOGILOGILOGIL::::    ––––    No seguimento da No seguimento da No seguimento da No seguimento da 

deliberação de doze de Maio do corrente ano, foi apresentado deliberação de doze de Maio do corrente ano, foi apresentado deliberação de doze de Maio do corrente ano, foi apresentado deliberação de doze de Maio do corrente ano, foi apresentado 

o ofício número duzentos e quinzeo ofício número duzentos e quinzeo ofício número duzentos e quinzeo ofício número duzentos e quinze, datado de , datado de , datado de , datado de treze de treze de treze de treze de 

OutubroOutubroOutubroOutubro    do corrente anodo corrente anodo corrente anodo corrente ano, , , , enviando cópiaenviando cópiaenviando cópiaenviando cópia    de facturas no de facturas no de facturas no de facturas no 

montante total de seis mil duzentos e oitenta e quatro euros montante total de seis mil duzentos e oitenta e quatro euros montante total de seis mil duzentos e oitenta e quatro euros montante total de seis mil duzentos e oitenta e quatro euros 

e cinquenta e quatro cêntimos, referentes a despesas e cinquenta e quatro cêntimos, referentes a despesas e cinquenta e quatro cêntimos, referentes a despesas e cinquenta e quatro cêntimos, referentes a despesas 

efectuadas, até ao momento, com a instalação de uma sala efectuadas, até ao momento, com a instalação de uma sala efectuadas, até ao momento, com a instalação de uma sala efectuadas, até ao momento, com a instalação de uma sala 

de Berçário, na Creche de Aljezur e de Berçário, na Creche de Aljezur e de Berçário, na Creche de Aljezur e de Berçário, na Creche de Aljezur e solicitando solicitando solicitando solicitando a traa traa traa transferência nsferência nsferência nsferência 

da referida verbada referida verbada referida verbada referida verba....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Face àFace àFace àFace à    informação do Director do Departamento de Obras e informação do Director do Departamento de Obras e informação do Director do Departamento de Obras e informação do Director do Departamento de Obras e 

Urbanismo, datada de Urbanismo, datada de Urbanismo, datada de Urbanismo, datada de vinte e quatro de Novembrovinte e quatro de Novembrovinte e quatro de Novembrovinte e quatro de Novembro    do corrente do corrente do corrente do corrente 

ano, referente àano, referente àano, referente àano, referente às referidas despesas, s referidas despesas, s referidas despesas, s referidas despesas, a Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberoua Câmara deliberou, por , por , por , por 

unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    transferir para atransferir para atransferir para atransferir para a    Casa da CriançaCasa da CriançaCasa da CriançaCasa da Criança    do Rogildo Rogildo Rogildo Rogil    uma uma uma uma 

verba, no verba, no verba, no verba, no montante total de seis mil duzentos e oitenta e montante total de seis mil duzentos e oitenta e montante total de seis mil duzentos e oitenta e montante total de seis mil duzentos e oitenta e 

quatro euros e cinquenta e quatro cêntimosquatro euros e cinquenta e quatro cêntimosquatro euros e cinquenta e quatro cêntimosquatro euros e cinquenta e quatro cêntimos....    ----------------------------------------------------        

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

número duzentos e quarenta e trêsnúmero duzentos e quarenta e trêsnúmero duzentos e quarenta e trêsnúmero duzentos e quarenta e três, datado de , datado de , datado de , datado de dez de dez de dez de dez de 
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NovembroNovembroNovembroNovembro    do corrente ano, do corrente ano, do corrente ano, do corrente ano, enviandoenviandoenviandoenviando    cópiacópiacópiacópia    de factura no de factura no de factura no de factura no 

montante dois mil duzentos e oitenta euros, referente a montante dois mil duzentos e oitenta euros, referente a montante dois mil duzentos e oitenta euros, referente a montante dois mil duzentos e oitenta euros, referente a 

despesas inerentes à instalação do Plano de Prevenção e despesas inerentes à instalação do Plano de Prevenção e despesas inerentes à instalação do Plano de Prevenção e despesas inerentes à instalação do Plano de Prevenção e 

Emergência do edifício da Creche de Aljezur e Emergência do edifício da Creche de Aljezur e Emergência do edifício da Creche de Aljezur e Emergência do edifício da Creche de Aljezur e solicitando solicitando solicitando solicitando a a a a 

transferência da referida verbatransferência da referida verbatransferência da referida verbatransferência da referida verba....    --------------------------------------------------------------------------------------------        

AAAA    Câmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberouCâmara deliberou, por , por , por , por unaniunaniunaniunanimidademidademidademidade, , , , transferir para atransferir para atransferir para atransferir para a    Casa Casa Casa Casa 

da Criança do Rogilda Criança do Rogilda Criança do Rogilda Criança do Rogil    uma verba, no uma verba, no uma verba, no uma verba, no montante de dois mil e montante de dois mil e montante de dois mil e montante de dois mil e 

duzentos e oitenta eurosduzentos e oitenta eurosduzentos e oitenta eurosduzentos e oitenta euros....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

III III III III ––––    ÁGUAS E SANEAMENTOÁGUAS E SANEAMENTOÁGUAS E SANEAMENTOÁGUAS E SANEAMENTO    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    PROPOSTA DE REGULAMEPROPOSTA DE REGULAMEPROPOSTA DE REGULAMEPROPOSTA DE REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO NTO DE EXPLORAÇÃO NTO DE EXPLORAÇÃO NTO DE EXPLORAÇÃO 

DO SERVIÇO PÚBLICO DDO SERVIÇO PÚBLICO DDO SERVIÇO PÚBLICO DDO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁE ABASTECIMENTO DE ÁE ABASTECIMENTO DE ÁE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO GUA DO GUA DO GUA DO 

ALGARVEALGARVEALGARVEALGARVE::::    ––––    Face ao tFace ao tFace ao tFace ao teor constante na Informação número eor constante na Informação número eor constante na Informação número eor constante na Informação número 

quarenta e seis, do Sector de Ambiente, Higiene, Limpeza e quarenta e seis, do Sector de Ambiente, Higiene, Limpeza e quarenta e seis, do Sector de Ambiente, Higiene, Limpeza e quarenta e seis, do Sector de Ambiente, Higiene, Limpeza e 

Salubridade Pública, a Salubridade Pública, a Salubridade Pública, a Salubridade Pública, a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por maioria, com a maioria, com a maioria, com a maioria, com a 

abstenção da Vereadora Rosa Cigarraabstenção da Vereadora Rosa Cigarraabstenção da Vereadora Rosa Cigarraabstenção da Vereadora Rosa Cigarra,,,,    aprovar a proposta de aprovar a proposta de aprovar a proposta de aprovar a proposta de 

minuta de Regulamento de Exploração do Servminuta de Regulamento de Exploração do Servminuta de Regulamento de Exploração do Servminuta de Regulamento de Exploração do Serviço Público de iço Público de iço Público de iço Público de 

AAAAbastecimento de Água do Algarve e remeter a mesma à bastecimento de Água do Algarve e remeter a mesma à bastecimento de Água do Algarve e remeter a mesma à bastecimento de Água do Algarve e remeter a mesma à 

Assembleia Municipal para aprovaçãoAssembleia Municipal para aprovaçãoAssembleia Municipal para aprovaçãoAssembleia Municipal para aprovação....    ------------------------------------------------------------------------        

IV IV IV IV ––––    AMBIENTEAMBIENTEAMBIENTEAMBIENTE    

GEOTA GEOTA GEOTA GEOTA ––––    GRUPO DE ESTUDOS DE GRUPO DE ESTUDOS DE GRUPO DE ESTUDOS DE GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO ORDENAMENTO DO ORDENAMENTO DO ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO DO AMBIENTERRITÓRIO DO AMBIENTERRITÓRIO DO AMBIENTERRITÓRIO DO AMBIENTETETETE::::    ––––    Foi apresentado o ofício número Foi apresentado o ofício número Foi apresentado o ofício número Foi apresentado o ofício número 

duzentos e quarenta e seisduzentos e quarenta e seisduzentos e quarenta e seisduzentos e quarenta e seis, datado , datado , datado , datado de de de de treze de Novembro treze de Novembro treze de Novembro treze de Novembro do do do do 

corrente ano,corrente ano,corrente ano,corrente ano,    propondo uma parceria com vista ao propondo uma parceria com vista ao propondo uma parceria com vista ao propondo uma parceria com vista ao 

desenvolvimento do desenvolvimento do desenvolvimento do desenvolvimento do Projecto “O meu EcoProjecto “O meu EcoProjecto “O meu EcoProjecto “O meu Eco----Sistema”, no âmbito Sistema”, no âmbito Sistema”, no âmbito Sistema”, no âmbito 

da recolha de Óleos Alimentares Usados.da recolha de Óleos Alimentares Usados.da recolha de Óleos Alimentares Usados.da recolha de Óleos Alimentares Usados.    ------------------------------------------------------------        

Face ao teor da Informação número dezanove, datada de Face ao teor da Informação número dezanove, datada de Face ao teor da Informação número dezanove, datada de Face ao teor da Informação número dezanove, datada de 

vinte e três de Novembro do cvinte e três de Novembro do cvinte e três de Novembro do cvinte e três de Novembro do corrente ano, da orrente ano, da orrente ano, da orrente ano, da Divisão de Divisão de Divisão de Divisão de 

Desenvolvimento LocalDesenvolvimento LocalDesenvolvimento LocalDesenvolvimento Local, a Câmara deliberou, por , a Câmara deliberou, por , a Câmara deliberou, por , a Câmara deliberou, por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    

aderir ao Projecto “O meu Ecoaderir ao Projecto “O meu Ecoaderir ao Projecto “O meu Ecoaderir ao Projecto “O meu Eco----Sistema”, proposto pelo Sistema”, proposto pelo Sistema”, proposto pelo Sistema”, proposto pelo 

GEOTA GEOTA GEOTA GEOTA ––––    Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e 

Ambiente.Ambiente.Ambiente.Ambiente.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        



RRRREUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE 10.12.0910.12.0910.12.0910.12.09    

Pág.  10

PROTOCOLO DE PARCERIPROTOCOLO DE PARCERIPROTOCOLO DE PARCERIPROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE OA A CELEBRAR ENTRE OA A CELEBRAR ENTRE OA A CELEBRAR ENTRE O    MUNICÍPMUNICÍPMUNICÍPMUNICÍPIO IO IO IO 

DE ALJEZUR E O GEOTADE ALJEZUR E O GEOTADE ALJEZUR E O GEOTADE ALJEZUR E O GEOTA    ––––    GRUPO DE ESTUDOS DE GRUPO DE ESTUDOS DE GRUPO DE ESTUDOS DE GRUPO DE ESTUDOS DE 

ORDENAMENTO DO TERRIORDENAMENTO DO TERRIORDENAMENTO DO TERRIORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE, PATÓRIO E AMBIENTE, PATÓRIO E AMBIENTE, PATÓRIO E AMBIENTE, PARA RA RA RA 

DINAMIZAÇÃO DO PROJEDINAMIZAÇÃO DO PROJEDINAMIZAÇÃO DO PROJEDINAMIZAÇÃO DO PROJECTO COASTWATCH CTO COASTWATCH CTO COASTWATCH CTO COASTWATCH ––––    DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E 

NOVENOVENOVENOVE    ––––    DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E DEZDEZDEZDEZ::::    ––––    Face ao teor da Informação Face ao teor da Informação Face ao teor da Informação Face ao teor da Informação 

número vinte, datada de vinte e sete de Novembro do número vinte, datada de vinte e sete de Novembro do número vinte, datada de vinte e sete de Novembro do número vinte, datada de vinte e sete de Novembro do 

corrente ano, dcorrente ano, dcorrente ano, dcorrente ano, da a a a Divisão de Desenvolvimento LocalDivisão de Desenvolvimento LocalDivisão de Desenvolvimento LocalDivisão de Desenvolvimento Local, a Câmara , a Câmara , a Câmara , a Câmara 

deliberou, pordeliberou, pordeliberou, pordeliberou, por    unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    comunicar ao GEOTA comunicar ao GEOTA comunicar ao GEOTA comunicar ao GEOTA ––––    Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 

Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, que Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, que Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, que Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, que 

pretende continuar como coordenador da pretende continuar como coordenador da pretende continuar como coordenador da pretende continuar como coordenador da CCCCampanha Coastwatch ampanha Coastwatch ampanha Coastwatch ampanha Coastwatch 

––––    dois mil e nove/dois mil e dez no Municdois mil e nove/dois mil e dez no Municdois mil e nove/dois mil e dez no Municdois mil e nove/dois mil e dez no Município dípio dípio dípio de Aljezure Aljezure Aljezure Aljezur....    --------        

PROPOSTA DE PROGRAMAPROPOSTA DE PROGRAMAPROPOSTA DE PROGRAMAPROPOSTA DE PROGRAMA    DE EDUCAÇÃO AMBIENTADE EDUCAÇÃO AMBIENTADE EDUCAÇÃO AMBIENTADE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA L PARA L PARA L PARA 

DOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZ: : : : ––––    A Câmara tomou conhecimento da A Câmara tomou conhecimento da A Câmara tomou conhecimento da A Câmara tomou conhecimento da 

Proposta de Programa de Educação Proposta de Programa de Educação Proposta de Programa de Educação Proposta de Programa de Educação e Sensibilização e Sensibilização e Sensibilização e Sensibilização Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental 

para para para para o ano de o ano de o ano de o ano de dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez, apresentada pela Divisão de , apresentada pela Divisão de , apresentada pela Divisão de , apresentada pela Divisão de 

Desenvolvimento Local dDesenvolvimento Local dDesenvolvimento Local dDesenvolvimento Local desta Autarquia.esta Autarquia.esta Autarquia.esta Autarquia.    --------------------------------------------------------------------        

RELATÓRIO DA ÉPOCA BRELATÓRIO DA ÉPOCA BRELATÓRIO DA ÉPOCA BRELATÓRIO DA ÉPOCA BALNEAR DE DOIS MIL EALNEAR DE DOIS MIL EALNEAR DE DOIS MIL EALNEAR DE DOIS MIL E    NOVENOVENOVENOVE: : : : ––––    A A A A 

Câmara tomou conhecimento do teor constante no Relatório da Câmara tomou conhecimento do teor constante no Relatório da Câmara tomou conhecimento do teor constante no Relatório da Câmara tomou conhecimento do teor constante no Relatório da 

ÉÉÉÉpoca poca poca poca BBBBalnear de dois mil e nove, relativo ao desenvolvimento alnear de dois mil e nove, relativo ao desenvolvimento alnear de dois mil e nove, relativo ao desenvolvimento alnear de dois mil e nove, relativo ao desenvolvimento 

dos projectos de vigilância, Bandeira Azul e Praia Acessível, dos projectos de vigilância, Bandeira Azul e Praia Acessível, dos projectos de vigilância, Bandeira Azul e Praia Acessível, dos projectos de vigilância, Bandeira Azul e Praia Acessível, 

apreapreapreapresentado pela Divisão de Desenvolvimento Local desta sentado pela Divisão de Desenvolvimento Local desta sentado pela Divisão de Desenvolvimento Local desta sentado pela Divisão de Desenvolvimento Local desta 

Autarquia.Autarquia.Autarquia.Autarquia.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROTOCOLO DE VIGILÂNPROTOCOLO DE VIGILÂNPROTOCOLO DE VIGILÂNPROTOCOLO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS CIA E SEGURANÇA NAS CIA E SEGURANÇA NAS CIA E SEGURANÇA NAS PRAIAS PRAIAS PRAIAS PRAIAS ––––    

DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE ––––    RELATÓRIO FINALRELATÓRIO FINALRELATÓRIO FINALRELATÓRIO FINAL: : : : ––––    A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara 

deliberou, por unanimidade, reforçar em mil oitocentos e deliberou, por unanimidade, reforçar em mil oitocentos e deliberou, por unanimidade, reforçar em mil oitocentos e deliberou, por unanimidade, reforçar em mil oitocentos e 

oitenta e quatro euros e setenta e cincooitenta e quatro euros e setenta e cincooitenta e quatro euros e setenta e cincooitenta e quatro euros e setenta e cinco    cêntimos, o cêntimos, o cêntimos, o cêntimos, o PPPProjecto rojecto rojecto rojecto 

de Vigilância e Segurança nas Praias de dois mil e nove, de de Vigilância e Segurança nas Praias de dois mil e nove, de de Vigilância e Segurança nas Praias de dois mil e nove, de de Vigilância e Segurança nas Praias de dois mil e nove, de 

acordo com o previsto no respectivo acordo com o previsto no respectivo acordo com o previsto no respectivo acordo com o previsto no respectivo PPPProtocolo, estabelecido rotocolo, estabelecido rotocolo, estabelecido rotocolo, estabelecido 

com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e 

transferir para aquela Associação a importância de mil transferir para aquela Associação a importância de mil transferir para aquela Associação a importância de mil transferir para aquela Associação a importância de mil 

oitoitoitoitocentos e oitenta e quatro euros e setenta e cinco ocentos e oitenta e quatro euros e setenta e cinco ocentos e oitenta e quatro euros e setenta e cinco ocentos e oitenta e quatro euros e setenta e cinco 

cêntimos.cêntimos.cêntimos.cêntimos.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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V V V V ––––    HABITAÇÃO E URBANIZAHABITAÇÃO E URBANIZAHABITAÇÃO E URBANIZAHABITAÇÃO E URBANIZAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    

––––    ACTUALIZAÇÃO DAS RENACTUALIZAÇÃO DAS RENACTUALIZAÇÃO DAS RENACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS PADAS HABITACIONAIS PADAS HABITACIONAIS PADAS HABITACIONAIS PARA O ANO RA O ANO RA O ANO RA O ANO 

DE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVEDE DOIS MIL E NOVE::::    ––––    A Câmara Municipal de Aljezur é A Câmara Municipal de Aljezur é A Câmara Municipal de Aljezur é A Câmara Municipal de Aljezur é 

proprietária de vários prédios urbanos que se encontram proprietária de vários prédios urbanos que se encontram proprietária de vários prédios urbanos que se encontram proprietária de vários prédios urbanos que se encontram 

arrenarrenarrenarrendados e cujos contratos de arrendamento têm mais de dados e cujos contratos de arrendamento têm mais de dados e cujos contratos de arrendamento têm mais de dados e cujos contratos de arrendamento têm mais de 

um ano de vigência.um ano de vigência.um ano de vigência.um ano de vigência.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Em conformidade com o disposto no número um, do artigo Em conformidade com o disposto no número um, do artigo Em conformidade com o disposto no número um, do artigo Em conformidade com o disposto no número um, do artigo 

vinte e quatro, do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado vinte e quatro, do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado vinte e quatro, do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado vinte e quatro, do Regime do Arrendamento Urbano, aprovado 

pela Lei número seis barra dois mil e seis, de vinte e sete pela Lei número seis barra dois mil e seis, de vinte e sete pela Lei número seis barra dois mil e seis, de vinte e sete pela Lei número seis barra dois mil e seis, de vinte e sete 

de Feverede Feverede Feverede Fevereiro, devem as mesmas ser actualizadas, pela iro, devem as mesmas ser actualizadas, pela iro, devem as mesmas ser actualizadas, pela iro, devem as mesmas ser actualizadas, pela 

aplicação do coeficiente a que se refere o número dois, do aplicação do coeficiente a que se refere o número dois, do aplicação do coeficiente a que se refere o número dois, do aplicação do coeficiente a que se refere o número dois, do 

mesmo artigo e, que para vigorar no ano de dois mil e mesmo artigo e, que para vigorar no ano de dois mil e mesmo artigo e, que para vigorar no ano de dois mil e mesmo artigo e, que para vigorar no ano de dois mil e dezdezdezdez, , , , 

foi fixado pela Portaria número mil foi fixado pela Portaria número mil foi fixado pela Portaria número mil foi fixado pela Portaria número mil treztreztreztrezentoentoentoentos e setes e setes e setes e setentantantanta    e novee novee novee nove    

––––    A A A A barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, de t, de t, de t, de trinta de Outubro, em um rinta de Outubro, em um rinta de Outubro, em um rinta de Outubro, em um 

porcentoporcentoporcentoporcento....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Assim, a Assim, a Assim, a Assim, a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    actualizaractualizaractualizaractualizar    as as as as 

rendas abaixo mencionadas, com início a um de Janeiro do rendas abaixo mencionadas, com início a um de Janeiro do rendas abaixo mencionadas, com início a um de Janeiro do rendas abaixo mencionadas, com início a um de Janeiro do 

ano dois mil e dez, e que passarão a ter os seguintes ano dois mil e dez, e que passarão a ter os seguintes ano dois mil e dez, e que passarão a ter os seguintes ano dois mil e dez, e que passarão a ter os seguintes 

valores:valores:valores:valores: -----------------------------------------  

––––    IIIIGREJA GREJA GREJA GREJA EEEEVANGÉLICA DA VANGÉLICA DA VANGÉLICA DA VANGÉLICA DA AAAASSEMBLEIA DE SSEMBLEIA DE SSEMBLEIA DE SSEMBLEIA DE DDDDEUSEUSEUSEUS    ----------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    cento e trezecento e trezecento e trezecento e treze    euroseuroseuroseuros    ------------------------------------------------------------------------------------------------            

––––    FFFFELICIDADE ELICIDADE ELICIDADE ELICIDADE CCCCONCEIÇÃO ONCEIÇÃO ONCEIÇÃO ONCEIÇÃO JJJJESUSESUSESUSESUS    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    vinte e oitovinte e oitovinte e oitovinte e oito    euroseuroseuroseuros    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    MMMMaria aria aria aria Madalena EMadalena EMadalena EMadalena Espírito spírito spírito spírito Santo RatoSanto RatoSanto RatoSanto Rato    ------------------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    cento e dezoitocento e dezoitocento e dezoitocento e dezoito    euroseuroseuroseuros    --------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    AAAARNALDO DOS RNALDO DOS RNALDO DOS RNALDO DOS RRRRAMOS AMOS AMOS AMOS CCCCLAROLAROLAROLARO    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    cento e dezoitocento e dezoitocento e dezoitocento e dezoito    euroseuroseuroseuros    --------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    EEEEXTENSÃO XTENSÃO XTENSÃO XTENSÃO RRRRURAL URAL URAL URAL DRAADRAADRAADRAA    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    vinte e nvinte e nvinte e nvinte e noveoveoveove    euroseuroseuroseuros    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    EEEELZA LZA LZA LZA MMMMARGARIDA ARGARIDA ARGARIDA ARGARIDA VVVVENTURA DA ENTURA DA ENTURA DA ENTURA DA LLLLUZ UZ UZ UZ CCCCOSTAOSTAOSTAOSTA    ------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    vinte e cincovinte e cincovinte e cincovinte e cinco    euroseuroseuroseuros    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    GGGGRACIETE RACIETE RACIETE RACIETE JJJJESUS ESUS ESUS ESUS LLLLOURENÇOOURENÇOOURENÇOOURENÇO    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        
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RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    setenta e oitosetenta e oitosetenta e oitosetenta e oito    euroseuroseuroseuros    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    JJJJOSÉ DE OSÉ DE OSÉ DE OSÉ DE JJJJESUS ESUS ESUS ESUS RRRROCHA OCHA OCHA OCHA DDDDUARTEUARTEUARTEUARTE    ----------------------------------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    vinte e doisvinte e doisvinte e doisvinte e dois    euroseuroseuroseuros    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    EEEELENA LENA LENA LENA AAAARTENIERTENIERTENIERTENIE    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

RRRRENDAENDAENDAENDA    ––––    duzentos e seisduzentos e seisduzentos e seisduzentos e seis    euroseuroseuroseuros    ----------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi Mais foi Mais foi Mais foi delibdelibdelibdeliberado, por erado, por erado, por erado, por unanimidade, informar os inquilinos unanimidade, informar os inquilinos unanimidade, informar os inquilinos unanimidade, informar os inquilinos 

sobre o conteúdo da presente deliberação.sobre o conteúdo da presente deliberação.sobre o conteúdo da presente deliberação.sobre o conteúdo da presente deliberação. ---------------     

CARLOS FERNANDO DA CCARLOS FERNANDO DA CCARLOS FERNANDO DA CCARLOS FERNANDO DA COSTA PINAOSTA PINAOSTA PINAOSTA PINA: : : : ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

requerimento datado de requerimento datado de requerimento datado de requerimento datado de doze de Novembro doze de Novembro doze de Novembro doze de Novembro do corrente ano, do corrente ano, do corrente ano, do corrente ano, 

em queem queem queem que    CARLOS FERNANDO DA CCARLOS FERNANDO DA CCARLOS FERNANDO DA CCARLOS FERNANDO DA COSTA PINAOSTA PINAOSTA PINAOSTA PINA, , , , tendo lhe sido tendo lhe sido tendo lhe sido tendo lhe sido 

atribatribatribatribuído umuído umuído umuído um    lote de terreno, designado por Lote lote de terreno, designado por Lote lote de terreno, designado por Lote lote de terreno, designado por Lote 

dezasseisdezasseisdezasseisdezasseis/vinte seis/vinte seis/vinte seis/vinte seis,,,,    sitositositosito    nnnno Loteamo Loteamo Loteamo Loteamento Industrial da ento Industrial da ento Industrial da ento Industrial da 

FFFFeiteirinhaeiteirinhaeiteirinhaeiteirinha, freguesia e Concelho de Aljezur, vem solicitar a , freguesia e Concelho de Aljezur, vem solicitar a , freguesia e Concelho de Aljezur, vem solicitar a , freguesia e Concelho de Aljezur, vem solicitar a 

pppprorrogação drorrogação drorrogação drorrogação doooo    prazo prazo prazo prazo para inicio da construção, por mais um para inicio da construção, por mais um para inicio da construção, por mais um para inicio da construção, por mais um 

ano,ano,ano,ano,    conforme determina o número quconforme determina o número quconforme determina o número quconforme determina o número quatro, do artigo décimo atro, do artigo décimo atro, do artigo décimo atro, do artigo décimo 

terceiro das Normas da ZIFterceiro das Normas da ZIFterceiro das Normas da ZIFterceiro das Normas da ZIF,,,,    por não lhe ter sido possível por não lhe ter sido possível por não lhe ter sido possível por não lhe ter sido possível 

iniciar qualquer construção dada a actual conjuntura económica.iniciar qualquer construção dada a actual conjuntura económica.iniciar qualquer construção dada a actual conjuntura económica.iniciar qualquer construção dada a actual conjuntura económica.        

Face ao teor constante na Informação número trinta e cinco, Face ao teor constante na Informação número trinta e cinco, Face ao teor constante na Informação número trinta e cinco, Face ao teor constante na Informação número trinta e cinco, 

do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, ado Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, ado Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, ado Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão, a    Câmara Câmara Câmara Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    conceder um prazo adicional de conceder um prazo adicional de conceder um prazo adicional de conceder um prazo adicional de 

um ano para levantamento do Alvará, face à exposição um ano para levantamento do Alvará, face à exposição um ano para levantamento do Alvará, face à exposição um ano para levantamento do Alvará, face à exposição 

apresentada peloapresentada peloapresentada peloapresentada pelo    requerente.requerente.requerente.requerente.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

ABERTURA DE CONCURSOABERTURA DE CONCURSOABERTURA DE CONCURSOABERTURA DE CONCURSO    PARA ATRIBUIÇÃO DEPARA ATRIBUIÇÃO DEPARA ATRIBUIÇÃO DEPARA ATRIBUIÇÃO DE    DOISDOISDOISDOIS    LOTES LOTES LOTES LOTES 

NONONONO    LOTEAMENTO DE MARIA LOTEAMENTO DE MARIA LOTEAMENTO DE MARIA LOTEAMENTO DE MARIA VINAGRE VINAGRE VINAGRE VINAGRE ––––    ROGILROGILROGILROGIL    ––––    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA: : : : 

––––    PePePePellllaaaa    SSSSenhorenhorenhorenhoraaaa    Vereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima Neto    foi apresentada a foi apresentada a foi apresentada a 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    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
ABERTURA DE CONCURSOABERTURA DE CONCURSOABERTURA DE CONCURSOABERTURA DE CONCURSO    PARAPARAPARAPARA    ATRIBUIÇÃO DEATRIBUIÇÃO DEATRIBUIÇÃO DEATRIBUIÇÃO DE    DOISDOISDOISDOIS    LOTES NO LOTES NO LOTES NO LOTES NO 
LOTEAMENTO DE MARIA LOTEAMENTO DE MARIA LOTEAMENTO DE MARIA LOTEAMENTO DE MARIA VINAGRE VINAGRE VINAGRE VINAGRE ––––    ROGILROGILROGILROGIL    ----------------------------------------------------------------        

PropoPropoPropoProponho nos termos da alínea a) do anho nos termos da alínea a) do anho nos termos da alínea a) do anho nos termos da alínea a) do artrtrtrtigo sextoigo sextoigo sextoigo sexto    conjugado conjugado conjugado conjugado 

com o com o com o com o artigo décimo terceiro do Regulamento para Venda de artigo décimo terceiro do Regulamento para Venda de artigo décimo terceiro do Regulamento para Venda de artigo décimo terceiro do Regulamento para Venda de 

Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos 
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Municipais, que seja aberto concurso, pelo prazo de Municipais, que seja aberto concurso, pelo prazo de Municipais, que seja aberto concurso, pelo prazo de Municipais, que seja aberto concurso, pelo prazo de dezdezdezdez    dias dias dias dias 

seguidos, após a publicação de edital, para atribuição de seguidos, após a publicação de edital, para atribuição de seguidos, após a publicação de edital, para atribuição de seguidos, após a publicação de edital, para atribuição de doisdoisdoisdois    

lotes, designados pelos nlotes, designados pelos nlotes, designados pelos nlotes, designados pelos númerúmerúmerúmeros treze e dezasseis,os treze e dezasseis,os treze e dezasseis,os treze e dezasseis,    com a com a com a com a 

área de área de área de área de cento e cinquenta metros quadradoscento e cinquenta metros quadradoscento e cinquenta metros quadradoscento e cinquenta metros quadrados    cada, do cada, do cada, do cada, do 

Loteamento Municipal de Maria VinagreLoteamento Municipal de Maria VinagreLoteamento Municipal de Maria VinagreLoteamento Municipal de Maria Vinagre    ––––    Rogil.Rogil.Rogil.Rogil.    --------------------------------------------        

Ao lote Ao lote Ao lote Ao lote trezetrezetrezetreze    ppppoderão concorrer todos os interessados que se oderão concorrer todos os interessados que se oderão concorrer todos os interessados que se oderão concorrer todos os interessados que se 

enquadrem na alínea c)enquadrem na alínea c)enquadrem na alínea c)enquadrem na alínea c),,,,    do do do do artigo terceiroartigo terceiroartigo terceiroartigo terceiro    conjugado com o conjugado com o conjugado com o conjugado com o 

nnnnúmero uúmero uúmero uúmero ummmm    e alínee alínee alínee alíneasasasas    c) e d)c) e d)c) e d)c) e d), do número dois, do artigo , do número dois, do artigo , do número dois, do artigo , do número dois, do artigo 

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

divorciados, solteiros e viúvos, residentes e recenseados no divorciados, solteiros e viúvos, residentes e recenseados no divorciados, solteiros e viúvos, residentes e recenseados no divorciados, solteiros e viúvos, 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 terreno apto para construção terreno apto para construção terreno apto para construção de habitação) do Regulamento de habitação) do Regulamento de habitação) do Regulamento de habitação) do Regulamento 

supra mencionado.supra mencionado.supra mencionado.supra mencionado.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ao lote Ao lote Ao lote Ao lote dezasseis pdezasseis pdezasseis pdezasseis poderão concorrer todos os interessados que oderão concorrer todos os interessados que oderão concorrer todos os interessados que oderão concorrer todos os interessados que 

se enquadrem na alínea a)se enquadrem na alínea a)se enquadrem na alínea a)se enquadrem na alínea a),,,,    do do do do aaaartrtrtrtigo terceiroigo terceiroigo terceiroigo terceiro    conjugado com conjugado com conjugado com conjugado com 

o no no no número umúmero umúmero umúmero um    e alínee alínee alínee alíneas a)as a)as a)as 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 igo igo igo 

sétimo sétimo sétimo sétimo (estar inscrito na Bol(estar inscrito na Bol(estar inscrito na Bol(estar inscrito na Bolsa de Candidatos, casados ou sa de Candidatos, casados ou sa de Candidatos, casados ou sa de Candidatos, casados ou 

situação equiparada, com agregado familiar a cargo, residentes situação equiparada, com agregado familiar a cargo, residentes situação equiparada, com agregado familiar a cargo, residentes situação equiparada, com agregado familiar a cargo, residentes 

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

habitação) do Regulamento supra mencionado.habitação) do Regulamento supra mencionado.habitação) do Regulamento supra mencionado.habitação) do Regulamento supra mencionado.    ------------------------------------------------        

De acoDe acoDe acoDe acordo crdo crdo crdo com o número três, alínea c) do artigo sétimo, om o número três, alínea c) do artigo sétimo, om o número três, alínea c) do artigo sétimo, om o número três, alínea c) do artigo sétimo, 

ddddo Regulamento, os concorrentes a quem não tenha sido o Regulamento, os concorrentes a quem não tenha sido o Regulamento, os concorrentes a quem não tenha sido o Regulamento, os concorrentes a quem não tenha sido 

atribuído lote em concurso anteriormente aberto ao abrigo do atribuído lote em concurso anteriormente aberto ao abrigo do atribuído lote em concurso anteriormente aberto ao abrigo do atribuído lote em concurso anteriormente aberto ao abrigo do 

presente regulamento, terão sempre preferência sobre aqueles presente regulamento, terão sempre preferência sobre aqueles presente regulamento, terão sempre preferência sobre aqueles presente regulamento, terão sempre preferência sobre aqueles 

que se inscreveram na Bolsa de Canque se inscreveram na Bolsa de Canque se inscreveram na Bolsa de Canque se inscreveram na Bolsa de Candidatos em data posterior didatos em data posterior didatos em data posterior didatos em data posterior 

à atribuição dos últimos lotes.à atribuição dos últimos lotes.à atribuição dos últimos lotes.à atribuição dos últimos lotes.    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

Proponho ainda, de acordo com o Proponho ainda, de acordo com o Proponho ainda, de acordo com o Proponho ainda, de acordo com o artigo decimo quartoartigo decimo quartoartigo decimo quartoartigo decimo quarto    do do do do 

Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda dos lotes Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda dos lotes Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda dos lotes Regulamento atrás referido, fixar o preço de venda dos lotes 

emememem    cinquenta euros, por metro quadrado.”cinquenta euros, por metro quadrado.”cinquenta euros, por metro quadrado.”cinquenta euros, por metro quadrado.”    ------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    aaaaprovar a presente provar a presente provar a presente provar a presente 

Proposta.Proposta.Proposta.Proposta.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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VI VI VI VI ––––    MERCADOS MUNICIPAISMERCADOS MUNICIPAISMERCADOS MUNICIPAISMERCADOS MUNICIPAIS    

LÚCIA DOS SANTOS OLILÚCIA DOS SANTOS OLILÚCIA DOS SANTOS OLILÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA DUARTEVEIRA DUARTEVEIRA DUARTEVEIRA DUARTE::::    ––––    Foi apresentada a Foi apresentada a Foi apresentada a Foi apresentada a 

carta datada de treze de Novembro do corrente ano, em que carta datada de treze de Novembro do corrente ano, em que carta datada de treze de Novembro do corrente ano, em que carta datada de treze de Novembro do corrente ano, em que 

Lúcia Lúcia Lúcia Lúcia dos dos dos dos Santos Oliveira DuarteSantos Oliveira DuarteSantos Oliveira DuarteSantos Oliveira Duarte, vem i, vem i, vem i, vem informanformanformanformarrrr    que vai que vai que vai que vai 

prescindir de prescindir de prescindir de prescindir de duasduasduasduas    bancabancabancabancassss    de frutasde frutasde frutasde frutas    e legumes no e legumes no e legumes no e legumes no MMMMercado ercado ercado ercado 

Municipal Municipal Municipal Municipal de de de de AljezurAljezurAljezurAljezur, a partir de , a partir de , a partir de , a partir de treze de Novembrotreze de Novembrotreze de Novembrotreze de Novembro    de de de de dois dois dois dois 

mil e nove.mil e nove.mil e nove.mil e nove.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

ERNESTO NUNES MATIASERNESTO NUNES MATIASERNESTO NUNES MATIASERNESTO NUNES MATIAS::::    ––––    Foi apresentada a carta datada Foi apresentada a carta datada Foi apresentada a carta datada Foi apresentada a carta datada 

de treze de Novembro do corrente ano, em que de treze de Novembro do corrente ano, em que de treze de Novembro do corrente ano, em que de treze de Novembro do corrente ano, em que Lúcia Lúcia Lúcia Lúcia dos dos dos dos 

Santos Oliveira DuarteSantos Oliveira DuarteSantos Oliveira DuarteSantos Oliveira Duarte, vem i, vem i, vem i, vem informanformanformanformarrrr    que vai prescindir de que vai prescindir de que vai prescindir de que vai prescindir de 

umaumaumauma    banca de banca de banca de banca de peixe n Praça peixe n Praça peixe n Praça peixe n Praça dddda Igreja Nova a Igreja Nova a Igreja Nova a Igreja Nova ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur, a , a , a , a 

partir de partir de partir de partir de treze de Novembrotreze de Novembrotreze de Novembrotreze de Novembro    de de de de dois mil e nove.dois mil e nove.dois mil e nove.dois mil e nove.    ------------------------------------        

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

VIIVIIVIIVII    ––––    OBRAS MUNICIPAISOBRAS MUNICIPAISOBRAS MUNICIPAISOBRAS MUNICIPAIS    

CONCURSO PÚBLICO PARCONCURSO PÚBLICO PARCONCURSO PÚBLICO PARCONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREIA EXECUÇÃO DA EMPREIA EXECUÇÃO DA EMPREIA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE TADA DE TADA DE TADA DE 

REPAVIMENTAÇÃO DA ESREPAVIMENTAÇÃO DA ESREPAVIMENTAÇÃO DA ESREPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE TRADA DE TRADA DE TRADA DE MARMELETE MARMELETE MARMELETE MARMELETE ––––    EEEESTRADA STRADA STRADA STRADA 

NNNNACIONAL DUZENTOS E SACIONAL DUZENTOS E SACIONAL DUZENTOS E SACIONAL DUZENTOS E SESSENTA E SETE ESSENTA E SETE ESSENTA E SETE ESSENTA E SETE ––––    

ALJEZUR/CONCELHO DE ALJEZUR/CONCELHO DE ALJEZUR/CONCELHO DE ALJEZUR/CONCELHO DE MONCHIQUEMONCHIQUEMONCHIQUEMONCHIQUE: : : : ––––    No seguimento da No seguimento da No seguimento da No seguimento da 

deliberação de quatro de Julho de dois mil e oito e, fdeliberação de quatro de Julho de dois mil e oito e, fdeliberação de quatro de Julho de dois mil e oito e, fdeliberação de quatro de Julho de dois mil e oito e, face ao ace ao ace ao ace ao 

teor constante na Informação número setenta e cinco barra teor constante na Informação número setenta e cinco barra teor constante na Informação número setenta e cinco barra teor constante na Informação número setenta e cinco barra 

dois mil e nove, do Director dois mil e nove, do Director dois mil e nove, do Director dois mil e nove, do Director do Departamento Técnico de do Departamento Técnico de do Departamento Técnico de do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por por por por unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    

anular o processo em curso nos termos da alínea a), do anular o processo em curso nos termos da alínea a), do anular o processo em curso nos termos da alínea a), do anular o processo em curso nos termos da alínea a), do 

número um, do artigo cento e sete, do Decretonúmero um, do artigo cento e sete, do Decretonúmero um, do artigo cento e sete, do Decretonúmero um, do artigo cento e sete, do Decreto----Lei número Lei número Lei número Lei número 

cinquenta e nove barra noventa e nove, de dois de Março cinquenta e nove barra noventa e nove, de dois de Março cinquenta e nove barra noventa e nove, de dois de Março cinquenta e nove barra noventa e nove, de dois de Março 

(Regi(Regi(Regi(Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas.me Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas.me Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas.me Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas.    ------------------------        

VIII VIII VIII VIII ----    OBRAS PARTICULARESOBRAS PARTICULARESOBRAS PARTICULARESOBRAS PARTICULARES    

JOÃO MIGUEL NOBRE REJOÃO MIGUEL NOBRE REJOÃO MIGUEL NOBRE REJOÃO MIGUEL NOBRE REBELO DOS REISBELO DOS REISBELO DOS REISBELO DOS REIS    ––––    PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIAINFORMAÇÃO PRÉVIAINFORMAÇÃO PRÉVIAINFORMAÇÃO PRÉVIA    PARA CONSTRUÇÃO DE HPARA CONSTRUÇÃO DE HPARA CONSTRUÇÃO DE HPARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃOABITAÇÃOABITAÇÃOABITAÇÃO    ––––    

CARRIÇOS CARRIÇOS CARRIÇOS CARRIÇOS ––––    BORDEIRABORDEIRABORDEIRABORDEIRA: : : : ––––    Foi apresentado o requerimento em Foi apresentado o requerimento em Foi apresentado o requerimento em Foi apresentado o requerimento em 

que que que que João Miguel Nobre Rebelo dJoão Miguel Nobre Rebelo dJoão Miguel Nobre Rebelo dJoão Miguel Nobre Rebelo dos Reisos Reisos Reisos Reis, , , , na qualidade de na qualidade de na qualidade de na qualidade de 
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promitente comprador de dois prédios rústicos, sitos em promitente comprador de dois prédios rústicos, sitos em promitente comprador de dois prédios rústicos, sitos em promitente comprador de dois prédios rústicos, sitos em 

Carriços e Cabeços,Carriços e Cabeços,Carriços e Cabeços,Carriços e Cabeços,    da da da da freguesia freguesia freguesia freguesia de Bordeira de Bordeira de Bordeira de Bordeira e e e e Município Município Município Município de de de de 

Aljezur,Aljezur,Aljezur,Aljezur,    o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, inscrito na matriz predialinscrito na matriz predialinscrito na matriz predialinscrito na matriz predial    rústicarústicarústicarústica    sob o sob o sob o sob o 

artigo artigo artigo artigo oitooitooitooito, da , da , da , da SSSSecção ecção ecção ecção H eH eH eH e    descrito na Conservatória descrito na Conservatória descrito na Conservatória descrito na Conservatória do do do do 

Registo Predial de Aljezur sob o número Registo Predial de Aljezur sob o número Registo Predial de Aljezur sob o número Registo Predial de Aljezur sob o número mil quatrocentos e mil quatrocentos e mil quatrocentos e mil quatrocentos e 

vinte e, o segundo, vinte e, o segundo, vinte e, o segundo, vinte e, o segundo, matriz predialmatriz predialmatriz predialmatriz predial    rústicarústicarústicarústica    o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro sob o sob o sob o sob o 

artigo artigo artigo artigo setesetesetesete, da , da , da , da SSSSecção ecção ecção ecção H eH eH eH e    descrito na Conservatória do descrito na Conservatória do descrito na Conservatória do descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número Registo Predial de Aljezur sob o número Registo Predial de Aljezur sob o número Registo Predial de Aljezur sob o número mil quatrocentos e mil quatrocentos e mil quatrocentos e mil quatrocentos e 

vinte e um, vem solvinte e um, vem solvinte e um, vem solvinte e um, vem solicitar iicitar iicitar iicitar informação prévia sobre a nformação prévia sobre a nformação prévia sobre a nformação prévia sobre a 

possibilidade de levar a efeito a construção de umpossibilidade de levar a efeito a construção de umpossibilidade de levar a efeito a construção de umpossibilidade de levar a efeito a construção de uma moradia, a moradia, a moradia, a moradia, 

no local acima identificado.no local acima identificado.no local acima identificado.no local acima identificado.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Face ao teor constante naFace ao teor constante naFace ao teor constante naFace ao teor constante na    informação número duzentos e um informação número duzentos e um informação número duzentos e um informação número duzentos e um 

barra dois mil e nove barra dois mil e nove barra dois mil e nove barra dois mil e nove ––––    FR,FR,FR,FR,    da Divisão de Urbanismo e da Divisão de Urbanismo e da Divisão de Urbanismo e da Divisão de Urbanismo e 

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação    a Câmara da Câmara da Câmara da Câmara deliberou, por eliberou, por eliberou, por eliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    manifestar a manifestar a manifestar a manifestar a 

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

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    comunicar comunicar comunicar comunicar aoaoaoao    requerenterequerenterequerenterequerente    

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 Códidias, nos termos do artigo cento e um do Códidias, nos termos do artigo cento e um do Códidias, nos termos do artigo cento e um do Código do go do go do go do 

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

LOTHAR HEINZ MAYER LOTHAR HEINZ MAYER LOTHAR HEINZ MAYER LOTHAR HEINZ MAYER ––––    PEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃO    PRÉVIA PRÉVIA PRÉVIA PRÉVIA 

PARA CONSTRUÇÃO DE HPARA CONSTRUÇÃO DE HPARA CONSTRUÇÃO DE HPARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM MONTE DAABITAÇÃO EM MONTE DAABITAÇÃO EM MONTE DAABITAÇÃO EM MONTE DA    VINHA VINHA VINHA VINHA ––––    

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

Setembro do corrente ano, foi novamente Setembro do corrente ano, foi novamente Setembro do corrente ano, foi novamente Setembro do corrente ano, foi novamente apresentado o apresentado o apresentado o apresentado o 

requerimento em qrequerimento em qrequerimento em qrequerimento em que ue ue ue Lothar Heinz MayerLothar Heinz MayerLothar Heinz MayerLothar Heinz Mayer, residente em , residente em , residente em , residente em Vale Vale Vale Vale 

da Telha, na qualidade de proprietárioda Telha, na qualidade de proprietárioda Telha, na qualidade de proprietárioda Telha, na qualidade de proprietário    de um prédiode um prédiode um prédiode um prédio    rústico rústico rústico rústico 

sito em Monte da Vinha, sito em Monte da Vinha, sito em Monte da Vinha, sito em Monte da Vinha, inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial rústica rústica rústica rústica sob sob sob sob 

o artigo o artigo o artigo o artigo vinte e umvinte e umvinte e umvinte e um, da Secção , da Secção , da Secção , da Secção XXXX, da freguesia e , da freguesia e , da freguesia e , da freguesia e MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    

de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur, descrito , descrito , descrito , descrito na Conservatna Conservatna Conservatna Conservatória do Registo Predial de ória do Registo Predial de ória do Registo Predial de ória do Registo Predial de 

Aljezur sob o artigoAljezur sob o artigoAljezur sob o artigoAljezur sob o artigo    dois mil e noventa e dois, dois mil e noventa e dois, dois mil e noventa e dois, dois mil e noventa e dois, vemvemvemvem    solicitar solicitar solicitar solicitar 

informação prévia quanto à possibilidade de informação prévia quanto à possibilidade de informação prévia quanto à possibilidade de informação prévia quanto à possibilidade de levar a efeito uma levar a efeito uma levar a efeito uma levar a efeito uma 

moradia unifamiliar, no local acima identificado.moradia unifamiliar, no local acima identificado.moradia unifamiliar, no local acima identificado.moradia unifamiliar, no local acima identificado.    --------------------------------------------        
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Face ao teor constante na Informação número cento e tFace ao teor constante na Informação número cento e tFace ao teor constante na Informação número cento e tFace ao teor constante na Informação número cento e trinta e rinta e rinta e rinta e 

três três três três ––––    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 ao e ao e ao e ao 

parecer negativo do ICNB, constante no ofício número quatro parecer negativo do ICNB, constante no ofício número quatro parecer negativo do ICNB, constante no ofício número quatro parecer negativo do ICNB, constante no ofício número quatro 

mil oitocentos e vinte e um barra ODM barra zero nove mil oitocentos e vinte e um barra ODM barra zero nove mil oitocentos e vinte e um barra ODM barra zero nove mil oitocentos e vinte e um barra ODM barra zero nove 

DGACDGACDGACDGAC----Sul (PNSACV), aSul (PNSACV), aSul (PNSACV), aSul (PNSACV), a    Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    

indeferir a pretensão do rindeferir a pretensão do rindeferir a pretensão do rindeferir a pretensão do requerente.equerente.equerente.equerente.    --------------------------------------------------------------------------------        

JOÃO DA CONCEIÇÃO PAJOÃO DA CONCEIÇÃO PAJOÃO DA CONCEIÇÃO PAJOÃO DA CONCEIÇÃO PACHECOCHECOCHECOCHECO    ––––    PEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃO    

PRÉVIA PARA PRÉVIA PARA PRÉVIA PARA PRÉVIA PARA RERERERECONSTRUÇÃO DE HABITACONSTRUÇÃO DE HABITACONSTRUÇÃO DE HABITACONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM MONTE DA ÇÃO EM MONTE DA ÇÃO EM MONTE DA ÇÃO EM MONTE DA 

MISERICÓRDIA MISERICÓRDIA MISERICÓRDIA MISERICÓRDIA ––––    ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR::::    ––––    Foi Foi Foi Foi apresentado o requerimento apresentado o requerimento apresentado o requerimento apresentado o requerimento 

em que em que em que em que João da Conceição PachecoJoão da Conceição PachecoJoão da Conceição PachecoJoão da Conceição Pacheco, , , , na qualidade de na qualidade de na qualidade de na qualidade de 

proprietárioproprietárioproprietárioproprietário    de um prédiode um prédiode um prédiode um prédio    urbano sito urbano sito urbano sito urbano sito em Monte da em Monte da em Monte da em Monte da 

MisericórdiaMisericórdiaMisericórdiaMisericórdia    ––––    Alfambras, Alfambras, Alfambras, Alfambras, inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial urbana urbana urbana urbana sob sob sob sob 

o artigo o artigo o artigo o artigo nove mil cento e noventa e cinconove mil cento e noventa e cinconove mil cento e noventa e cinconove mil cento e noventa e cinco, da freguesia e , da freguesia e , da freguesia e , da freguesia e 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur, , , , vemvemvemvem    solicitar informação prévia quanto à solicitar informação prévia quanto à solicitar informação prévia quanto à solicitar informação prévia quanto à 

possibilidade de possibilidade de possibilidade de possibilidade de levar a efeito a reconstrução de uma moradlevar a efeito a reconstrução de uma moradlevar a efeito a reconstrução de uma moradlevar a efeito a reconstrução de uma moradia, ia, ia, ia, 

no local acima identificado.no local acima identificado.no local acima identificado.no local acima identificado.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Face ao teor constante naFace ao teor constante naFace ao teor constante naFace ao teor constante na    informação número duzentos e dez informação número duzentos e dez informação número duzentos e dez informação número duzentos e dez 

barra dois mil e nove barra dois mil e nove barra dois mil e nove barra dois mil e nove ––––    FA,FA,FA,FA,    da Divisão de Urbanismo e da Divisão de Urbanismo e da Divisão de Urbanismo e da Divisão de Urbanismo e 

HabitaçãoHabitaçãoHabitaçãoHabitação    a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    manifestar a manifestar a manifestar a manifestar a 

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

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    comunicar comunicar comunicar comunicar aoaoaoao    requerenterequerenterequerenterequerente    

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.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

DINIS BERNARDO DOS RDINIS BERNARDO DOS RDINIS BERNARDO DOS RDINIS BERNARDO DOS REIS BERNARDINOEIS BERNARDINOEIS BERNARDINOEIS BERNARDINO    ––––    PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE 

INFORMINFORMINFORMINFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONAÇÃO PRÉVIA PARA CONAÇÃO PRÉVIA PARA CONAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃOSTRUÇÃO DE HABITAÇÃOSTRUÇÃO DE HABITAÇÃOSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO    EM EM EM EM 

SERRO DO FORTE SERRO DO FORTE SERRO DO FORTE SERRO DO FORTE ––––    ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR::::    ––––    Foi Foi Foi Foi apresentado o apresentado o apresentado o apresentado o 

requerimento em que requerimento em que requerimento em que requerimento em que Dinis Bernardo dos Reis BernardinoDinis Bernardo dos Reis BernardinoDinis Bernardo dos Reis BernardinoDinis Bernardo dos Reis Bernardino, , , , na na na na 

qualidade de proprietárioqualidade de proprietárioqualidade de proprietárioqualidade de proprietário    de um prédiode um prédiode um prédiode um prédio    urbano sito em Serro urbano sito em Serro urbano sito em Serro urbano sito em Serro 

do Forte do Forte do Forte do Forte ––––    Rua da Boavista Rua da Boavista Rua da Boavista Rua da Boavista ––––    Aljezur, Aljezur, Aljezur, Aljezur, inscrito inscrito inscrito inscrito na matriz na matriz na matriz na matriz 

predial predial predial predial urbana urbana urbana urbana sob o artigo sob o artigo sob o artigo sob o artigo seis mil seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e seis mil seiscentos e quarenta e 

umumumum, da freguesia e , da freguesia e , da freguesia e , da freguesia e MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur, , , , vemvemvemvem    solicitar solicitar solicitar solicitar 
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informação prévia quanto à possibilidade de informação prévia quanto à possibilidade de informação prévia quanto à possibilidade de informação prévia quanto à possibilidade de levar a efeito a levar a efeito a levar a efeito a levar a efeito a 

construção de uma moradia unifamiliar, no local acima construção de uma moradia unifamiliar, no local acima construção de uma moradia unifamiliar, no local acima construção de uma moradia unifamiliar, no local acima 

identificado.identificado.identificado.identificado.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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

e oito barra dois mil e nove e oito barra dois mil e nove e oito barra dois mil e nove e oito barra dois mil e nove ––––    FR,FR,FR,FR,    da Divisão de Urbanismo da Divisão de Urbanismo da Divisão de Urbanismo da Divisão de Urbanismo 

e Habitaçãoe Habitaçãoe Habitaçãoe Habitação    a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    manifestar manifestar manifestar manifestar 

a intenção dea intenção dea intenção dea intenção de    indeferir a pretensão do requerenteindeferir a pretensão do requerenteindeferir a pretensão do requerenteindeferir a pretensão do requerente....----    --------------------------------        

Mais foi deliberado, porMais foi deliberado, porMais foi deliberado, porMais foi deliberado, por    unanimidade, unanimidade, unanimidade, unanimidade, comunicar comunicar comunicar comunicar aoaoaoao    requerenterequerenterequerenterequerente    

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.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------            

ANDRÉ MIGUEL DOS SANANDRÉ MIGUEL DOS SANANDRÉ MIGUEL DOS SANANDRÉ MIGUEL DOS SANTOS LOURENÇOTOS LOURENÇOTOS LOURENÇOTOS LOURENÇO    ––––    PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PAINFORMAÇÃO PRÉVIA PAINFORMAÇÃO PRÉVIA PAINFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃRA CONSTRUÇÃRA CONSTRUÇÃRA CONSTRUÇÃO DE O DE O DE O DE 

ESTABELECIESTABELECIESTABELECIESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃOMENTO DE RESTAURAÇÃOMENTO DE RESTAURAÇÃOMENTO DE RESTAURAÇÃO    E BEBIDASE BEBIDASE BEBIDASE BEBIDAS    EM EM EM EM PRAIA PRAIA PRAIA PRAIA 

DA BORDEIRADA BORDEIRADA BORDEIRADA BORDEIRA    ––––    CARRAPATEIRACARRAPATEIRACARRAPATEIRACARRAPATEIRA::::    ––––    Foi Foi Foi Foi apresentado o apresentado o apresentado o apresentado o 

requerimento em que requerimento em que requerimento em que requerimento em que andré Miguel dos Santos Lourençoandré Miguel dos Santos Lourençoandré Miguel dos Santos Lourençoandré Miguel dos Santos Lourenço, na , na , na , na 

qualidade de concessionário qualidade de concessionário qualidade de concessionário qualidade de concessionário de um de um de um de um apoio de Praia sito em apoio de Praia sito em apoio de Praia sito em apoio de Praia sito em 

Praia da Bordeira Praia da Bordeira Praia da Bordeira Praia da Bordeira ––––    Carrapateira, Carrapateira, Carrapateira, Carrapateira, fregufregufregufreguesiaesiaesiaesia    de Bordeirade Bordeirade Bordeirade Bordeira    e e e e 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur, , , , vemvemvemvem,,,,    ao abrigo do artigo nono e número ao abrigo do artigo nono e número ao abrigo do artigo nono e número ao abrigo do artigo nono e número 

dois do artigo quarto, da dois do artigo quarto, da dois do artigo quarto, da dois do artigo quarto, da Lei número sessenta barra dois mil Lei número sessenta barra dois mil Lei número sessenta barra dois mil Lei número sessenta barra dois mil 

e sete, de quatro de Setembro,e sete, de quatro de Setembro,e sete, de quatro de Setembro,e sete, de quatro de Setembro,    solicitarsolicitarsolicitarsolicitar    informação prévia informação prévia informação prévia informação prévia 

quanto à possibilidade de quanto à possibilidade de quanto à possibilidade de quanto à possibilidade de levar a efeito a construção delevar a efeito a construção delevar a efeito a construção delevar a efeito a construção de    um um um um 

estabelecimentoestabelecimentoestabelecimentoestabelecimento    de Restauração e Bebidas, junto ao acesso à de Restauração e Bebidas, junto ao acesso à de Restauração e Bebidas, junto ao acesso à de Restauração e Bebidas, junto ao acesso à 

praia acima identificada.praia acima identificada.praia acima identificada.praia acima identificada.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

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 

dezasseis dezasseis dezasseis dezasseis ––––    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 ao e ao e ao e ao 

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

mil trezentos e setenta barra AJZ barra zero nove DGACmil trezentos e setenta barra AJZ barra zero nove DGACmil trezentos e setenta barra AJZ barra zero nove DGACmil trezentos e setenta barra AJZ barra zero nove DGAC----Sul Sul Sul Sul 

(PNSACV), a(PNSACV), a(PNSACV), a(PNSACV), a    Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    manifestar manifestar manifestar manifestar 

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

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

que poderá que poderá que poderá que poderá pronuncpronuncpronuncpronunciariariariar----se, por escrito, no prazo de se, por escrito, no prazo de se, por escrito, no prazo de se, por escrito, no prazo de trinta trinta trinta trinta 
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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.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

SIMÃO JOSÉ MAGALHÃESSIMÃO JOSÉ MAGALHÃESSIMÃO JOSÉ MAGALHÃESSIMÃO JOSÉ MAGALHÃES    SOUSA SOUSA SOUSA SOUSA ––––    URBANIZAÇÃO SAGRIMO URBANIZAÇÃO SAGRIMO URBANIZAÇÃO SAGRIMO URBANIZAÇÃO SAGRIMO ––––    

CACACACARRAPATEIRA RRAPATEIRA RRAPATEIRA RRAPATEIRA ––––    LOTE UM LOTE UM LOTE UM LOTE UM ––––    ALTERAÇÃOALTERAÇÃOALTERAÇÃOALTERAÇÃO::::    ––––    No seguimento No seguimento No seguimento No seguimento 

da deliberação de sete de Outubrda deliberação de sete de Outubrda deliberação de sete de Outubrda deliberação de sete de Outubro de dois mil e oito, foi o de dois mil e oito, foi o de dois mil e oito, foi o de dois mil e oito, foi 

novamente apresentado o novamente apresentado o novamente apresentado o novamente apresentado o requerimentorequerimentorequerimentorequerimento    em que Simão José em que Simão José em que Simão José em que Simão José 

Magalhães Sousa,Magalhães Sousa,Magalhães Sousa,Magalhães Sousa,    residente em Castanheira de Baixo, residente em Castanheira de Baixo, residente em Castanheira de Baixo, residente em Castanheira de Baixo, DDDDuas uas uas uas 

Igrejas, Penafiel, na qualidade de proprietáriIgrejas, Penafiel, na qualidade de proprietáriIgrejas, Penafiel, na qualidade de proprietáriIgrejas, Penafiel, na qualidade de proprietárioooo    do Lote do Lote do Lote do Lote número número número número 

um, um, um, um, do Loteamento com o Alvará número um barra noventa do Loteamento com o Alvará número um barra noventa do Loteamento com o Alvará número um barra noventa do Loteamento com o Alvará número um barra noventa e e e e 

nove, sitonove, sitonove, sitonove, sito    em Cerca do Moinho, inscrito na matriz predial em Cerca do Moinho, inscrito na matriz predial em Cerca do Moinho, inscrito na matriz predial em Cerca do Moinho, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo urbana sob o artigo urbana sob o artigo urbana sob o artigo mil e trezemil e trezemil e trezemil e treze, da freguesia de Bordeira e , da freguesia de Bordeira e , da freguesia de Bordeira e , da freguesia de Bordeira e 

Municipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do ReMunicipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do ReMunicipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do ReMunicipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo gisto gisto gisto 

Predial de Aljezur sob o mil trezentos e trêsPredial de Aljezur sob o mil trezentos e trêsPredial de Aljezur sob o mil trezentos e trêsPredial de Aljezur sob o mil trezentos e três, vem solicitar a , vem solicitar a , vem solicitar a , vem solicitar a 

aprovação deaprovação deaprovação deaprovação de    alterações ao Alvará número um barra noventa alterações ao Alvará número um barra noventa alterações ao Alvará número um barra noventa alterações ao Alvará número um barra noventa 

e nove.e nove.e nove.e nove.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

No âmbito da No âmbito da No âmbito da No âmbito da informaçãoinformaçãoinformaçãoinformação    númeronúmeronúmeronúmero    cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinquenta e doisdoisdoisdois    barra zero barra zero barra zero barra zero 

nove barra PCnove barra PCnove barra PCnove barra PC,,,,    do Departamento de do Departamento de do Departamento de do Departamento de Técnico de Obras e Técnico de Obras e Técnico de Obras e Técnico de Obras e 

Urbanismo, Urbanismo, Urbanismo, Urbanismo, a Câmara Municipal de Aljezur, deliberoua Câmara Municipal de Aljezur, deliberoua Câmara Municipal de Aljezur, deliberoua Câmara Municipal de Aljezur, deliberou,,,,    por por por por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar a alteração, aprovar a alteração, aprovar a alteração, aprovar a alteração    ao lote número umao lote número umao lote número umao lote número um,,,,    do do do do 

Loteamento titulado pelo alvará Loteamento titulado pelo alvará Loteamento titulado pelo alvará Loteamento titulado pelo alvará número número número número um barra noventa e um barra noventa e um barra noventa e um barra noventa e 

nove, com as condicionantes constantes da referida nove, com as condicionantes constantes da referida nove, com as condicionantes constantes da referida nove, com as condicionantes constantes da referida informação, informação, informação, informação, 

nomeadamente nomeadamente nomeadamente nomeadamente o ponto o ponto o ponto o ponto cincocincocincocinco,,,,    seis eseis eseis eseis e    sete.sete.sete.sete.    --------------------------------------------------------        

MaisMaisMaisMais    foi deliberado, por unanimidade,foi deliberado, por unanimidade,foi deliberado, por unanimidade,foi deliberado, por unanimidade,    condicionar o condicionar o condicionar o condicionar o 

licenciamento corrlicenciamento corrlicenciamento corrlicenciamento corresesesespondente àpondente àpondente àpondente à    alteração propostaalteração propostaalteração propostaalteração proposta,,,,    ao rigoroso ao rigoroso ao rigoroso ao rigoroso 

e estrito cumprimento do acima e estrito cumprimento do acima e estrito cumprimento do acima e estrito cumprimento do acima referido.referido.referido.referido.    ----------------------------------------------------------------        

Deverá aindaDeverá aindaDeverá aindaDeverá ainda,,,,    o o o o requerenterequerenterequerenterequerente    ser informado que qualquer ser informado que qualquer ser informado que qualquer ser informado que qualquer 

situação situação situação situação ananananómalaómalaómalaómala    relacionada com o funcionamento da relacionada com o funcionamento da relacionada com o funcionamento da relacionada com o funcionamento da centralcentralcentralcentral    

de de de de bombagembombagembombagembombagem////estação elevatória, será sempre da estação elevatória, será sempre da estação elevatória, será sempre da estação elevatória, será sempre da 

responsaresponsaresponsaresponsabilidade dos proprietários do condomínio, situação bilidade dos proprietários do condomínio, situação bilidade dos proprietários do condomínio, situação bilidade dos proprietários do condomínio, situação 

ananananáááállllogogogoga para todas as outras infraa para todas as outras infraa para todas as outras infraa para todas as outras infra----estruturas estruturas estruturas estruturas necessárias.necessárias.necessárias.necessárias.    ----------------        

ANTÓNIO PEDRO DOS SAANTÓNIO PEDRO DOS SAANTÓNIO PEDRO DOS SAANTÓNIO PEDRO DOS SANTOS SIMÕES NTOS SIMÕES NTOS SIMÕES NTOS SIMÕES ––––    PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE PEDIDO DE 

ALTERAÇÃO DE CAMINHOALTERAÇÃO DE CAMINHOALTERAÇÃO DE CAMINHOALTERAÇÃO DE CAMINHO    EM ESTEVEIRA EM ESTEVEIRA EM ESTEVEIRA EM ESTEVEIRA ––––    ROGILROGILROGILROGIL::::    ––––    ––––    No No No No 
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seguimento da deliberação de vinte e cinco de Agostseguimento da deliberação de vinte e cinco de Agostseguimento da deliberação de vinte e cinco de Agostseguimento da deliberação de vinte e cinco de Agosto do o do o do o do 

corrente ano, foi novamente corrente ano, foi novamente corrente ano, foi novamente corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em apresentado o requerimento em apresentado o requerimento em apresentado o requerimento em 

que que que que António Pedro dos Santos SimõesAntónio Pedro dos Santos SimõesAntónio Pedro dos Santos SimõesAntónio Pedro dos Santos Simões, residente em , residente em , residente em , residente em Cabeço Cabeço Cabeço Cabeço 

de Águia, na qualidade de proprietáriode Águia, na qualidade de proprietáriode Águia, na qualidade de proprietáriode Águia, na qualidade de proprietário    de um prédiode um prédiode um prédiode um prédio    mistomistomistomisto    

sito em Esteveirinha, descrito na Conservatória do Registo sito em Esteveirinha, descrito na Conservatória do Registo sito em Esteveirinha, descrito na Conservatória do Registo sito em Esteveirinha, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljezur Predial de Aljezur Predial de Aljezur Predial de Aljezur sob o artigo cento e sob o artigo cento e sob o artigo cento e sob o artigo cento e quarquarquarquarenta eenta eenta eenta e    umumumum, , , , 

inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial inscrito na matriz predial rústica rústica rústica rústica sob o artigo trinta sob o artigo trinta sob o artigo trinta sob o artigo trinta doisdoisdoisdois, da , da , da , da 

Secção GSecção GSecção GSecção G    ––––    GGGG    um um um um ––––    GGGG    doisdoisdoisdois, da freguesia , da freguesia , da freguesia , da freguesia de Rogil de Rogil de Rogil de Rogil e e e e 

MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur    e a parte urbana sob os artigos e a parte urbana sob os artigos e a parte urbana sob os artigos e a parte urbana sob os artigos 

provisórios mil duzentos e sessenta e oito e mil duzeprovisórios mil duzentos e sessenta e oito e mil duzeprovisórios mil duzentos e sessenta e oito e mil duzeprovisórios mil duzentos e sessenta e oito e mil duzentos e ntos e ntos e ntos e 

sessenta e novesessenta e novesessenta e novesessenta e nove, vem, vem, vem, vem    solicitar informação solicitar informação solicitar informação solicitar informação qqqquanto à uanto à uanto à uanto à 

possibilidade de possibilidade de possibilidade de possibilidade de proceder à alteração de um caminho público, proceder à alteração de um caminho público, proceder à alteração de um caminho público, proceder à alteração de um caminho público, 

sito no local acima identificado.sito no local acima identificado.sito no local acima identificado.sito no local acima identificado.    --------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberouA Câmara deliberouA Câmara deliberouA Câmara deliberou,,,,    por unanimidade, no âmbito da por unanimidade, no âmbito da por unanimidade, no âmbito da por unanimidade, no âmbito da 

informação deferir o pedido de ainformação deferir o pedido de ainformação deferir o pedido de ainformação deferir o pedido de allllteração de caminho teração de caminho teração de caminho teração de caminho solicitado, solicitado, solicitado, solicitado, 

condicionado ao parecer favorável da Comissão de Reserva condicionado ao parecer favorável da Comissão de Reserva condicionado ao parecer favorável da Comissão de Reserva condicionado ao parecer favorável da Comissão de Reserva 

Agrícola do Algarve.Agrícola do Algarve.Agrícola do Algarve.Agrícola do Algarve.----    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Obtida que seja a referida autorização deverá o requerente Obtida que seja a referida autorização deverá o requerente Obtida que seja a referida autorização deverá o requerente Obtida que seja a referida autorização deverá o requerente 

proceder em conformidade com o número quatro da presente proceder em conformidade com o número quatro da presente proceder em conformidade com o número quatro da presente proceder em conformidade com o número quatro da presente 

informaçãoinformaçãoinformaçãoinformação    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

IX IX IX IX ––––    PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TEPLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TEPLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TEPLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIORRITÓRIORRITÓRIORRITÓRIO    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    REABILITAÇÃO URBANA REABILITAÇÃO URBANA REABILITAÇÃO URBANA REABILITAÇÃO URBANA E ENQUADRAMENTO E ENQUADRAMENTO E ENQUADRAMENTO E ENQUADRAMENTO 

AMBIENTAL DO LOTEAMEAMBIENTAL DO LOTEAMEAMBIENTAL DO LOTEAMEAMBIENTAL DO LOTEAMENTO DE VALE DA TELHANTO DE VALE DA TELHANTO DE VALE DA TELHANTO DE VALE DA TELHA    ––––    

INFORMAÇÃO RELATIVA INFORMAÇÃO RELATIVA INFORMAÇÃO RELATIVA INFORMAÇÃO RELATIVA À SEGUNDA FASE DO TRÀ SEGUNDA FASE DO TRÀ SEGUNDA FASE DO TRÀ SEGUNDA FASE DO TRABALHO ABALHO ABALHO ABALHO ––––    

“ENQUADRAMENTO ESTRA“ENQUADRAMENTO ESTRA“ENQUADRAMENTO ESTRA“ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO/BASE PROGRAMÁTÉGICO/BASE PROGRAMÁTÉGICO/BASE PROGRAMÁTÉGICO/BASE PROGRAMÁTICA DOS TICA DOS TICA DOS TICA DOS 

TERMOS DE REFERÊNCIATERMOS DE REFERÊNCIATERMOS DE REFERÊNCIATERMOS DE REFERÊNCIA” ” ” ” ––––    ELABORAÇÃO DOS QUATRELABORAÇÃO DOS QUATRELABORAÇÃO DOS QUATRELABORAÇÃO DOS QUATRO O O O 

PLANOS DE PORPLANOS DE PORPLANOS DE PORPLANOS DE PORMENORMENORMENORMENOR::::    ––––    ““““Com a Resolução do Conselho Com a Resolução do Conselho Com a Resolução do Conselho Com a Resolução do Conselho 

de Ministros nde Ministros nde Ministros nde Ministros número cento e setenta e três barra dois mil e úmero cento e setenta e três barra dois mil e úmero cento e setenta e três barra dois mil e úmero cento e setenta e três barra dois mil e 

um, de vinte e oito deum, de vinte e oito deum, de vinte e oito deum, de vinte e oito de    Dezembro, iniciouDezembro, iniciouDezembro, iniciouDezembro, iniciou----se o processo de se o processo de se o processo de se o processo de 

revisão do Plano Especial de Ordenamento do Parque Natural revisão do Plano Especial de Ordenamento do Parque Natural revisão do Plano Especial de Ordenamento do Parque Natural revisão do Plano Especial de Ordenamento do Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina,    com o objectivo de com o objectivo de com o objectivo de com o objectivo de 

assegurar o zonamento do território abrangido pelo Parque e a assegurar o zonamento do território abrangido pelo Parque e a assegurar o zonamento do território abrangido pelo Parque e a assegurar o zonamento do território abrangido pelo Parque e a 
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sua respectiva gestão, de forma a atingir a concretização dos sua respectiva gestão, de forma a atingir a concretização dos sua respectiva gestão, de forma a atingir a concretização dos sua respectiva gestão, de forma a atingir a concretização dos 

objectivos específicos que presidiram à sua criação, face aos objectivos específicos que presidiram à sua criação, face aos objectivos específicos que presidiram à sua criação, face aos objectivos específicos que presidiram à sua criação, face aos 

valores naturais, paisagísticos e arquitectónicos valores naturais, paisagísticos e arquitectónicos valores naturais, paisagísticos e arquitectónicos valores naturais, paisagísticos e arquitectónicos existentes e à existentes e à existentes e à existentes e à 

entrada em vigor de novos instrumentos legais de salvaguarda entrada em vigor de novos instrumentos legais de salvaguarda entrada em vigor de novos instrumentos legais de salvaguarda entrada em vigor de novos instrumentos legais de salvaguarda 

destes valores.destes valores.destes valores.destes valores.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Para o Vale da Telha, no contexto da revisão do Para o Vale da Telha, no contexto da revisão do Para o Vale da Telha, no contexto da revisão do Para o Vale da Telha, no contexto da revisão do 

POPNSACV, esta é a oportunidade para pôr cobro à situação POPNSACV, esta é a oportunidade para pôr cobro à situação POPNSACV, esta é a oportunidade para pôr cobro à situação POPNSACV, esta é a oportunidade para pôr cobro à situação 

de indefiniçãode indefiniçãode indefiniçãode indefinição    que tem dado cobertura ao processo de que tem dado cobertura ao processo de que tem dado cobertura ao processo de que tem dado cobertura ao processo de 

edificação, adquirindo através da elaboração de Instrumentos edificação, adquirindo através da elaboração de Instrumentos edificação, adquirindo através da elaboração de Instrumentos edificação, adquirindo através da elaboração de Instrumentos 

de Gestão do Território [IGT] uma ferramenta que possibilite de Gestão do Território [IGT] uma ferramenta que possibilite de Gestão do Território [IGT] uma ferramenta que possibilite de Gestão do Território [IGT] uma ferramenta que possibilite 

a necessária concertação de interesses entre a administração a necessária concertação de interesses entre a administração a necessária concertação de interesses entre a administração a necessária concertação de interesses entre a administração 

do Parque, a administração local edo Parque, a administração local edo Parque, a administração local edo Parque, a administração local e    os representantes dos os representantes dos os representantes dos os representantes dos 

diferentes interesses em jogo.diferentes interesses em jogo.diferentes interesses em jogo.diferentes interesses em jogo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Contribuiu ainda para o avanço de forma célere dos IGTs, a Contribuiu ainda para o avanço de forma célere dos IGTs, a Contribuiu ainda para o avanço de forma célere dos IGTs, a Contribuiu ainda para o avanço de forma célere dos IGTs, a 

recente Resolução do Conselho de Ministros nrecente Resolução do Conselho de Ministros nrecente Resolução do Conselho de Ministros nrecente Resolução do Conselho de Ministros número dezanove úmero dezanove úmero dezanove úmero dezanove 

barra dois mil e oito, de quatro debarra dois mil e oito, de quatro debarra dois mil e oito, de quatro debarra dois mil e oito, de quatro de    Fevereiro,Fevereiro,Fevereiro,Fevereiro,    que sujeitou a que sujeitou a que sujeitou a que sujeitou a 

medidas preventivas, entre outras, a área denominada Vale da medidas preventivas, entre outras, a área denominada Vale da medidas preventivas, entre outras, a área denominada Vale da medidas preventivas, entre outras, a área denominada Vale da 

Telha, por um período de dois anos, obrigando à estabilização Telha, por um período de dois anos, obrigando à estabilização Telha, por um período de dois anos, obrigando à estabilização Telha, por um período de dois anos, obrigando à estabilização 

de um modelo de ordenamento que permita corrigir, de modo de um modelo de ordenamento que permita corrigir, de modo de um modelo de ordenamento que permita corrigir, de modo de um modelo de ordenamento que permita corrigir, de modo 

sustentável, o processo de ocupação urbana iniciado com o sustentável, o processo de ocupação urbana iniciado com o sustentável, o processo de ocupação urbana iniciado com o sustentável, o processo de ocupação urbana iniciado com o 

lllloteamento do Vale da Telha.oteamento do Vale da Telha.oteamento do Vale da Telha.oteamento do Vale da Telha.------------------------------------------------------------------------------------------------    

Finalmente, o Memorando de entendimento entre o Finalmente, o Memorando de entendimento entre o Finalmente, o Memorando de entendimento entre o Finalmente, o Memorando de entendimento entre o 

MAOTDR/CM Aljezur, celebrado a MAOTDR/CM Aljezur, celebrado a MAOTDR/CM Aljezur, celebrado a MAOTDR/CM Aljezur, celebrado a vinte e oitovinte e oitovinte e oitovinte e oito    de Março de de Março de de Março de de Março de 

dois mil e oitodois mil e oitodois mil e oitodois mil e oito, ao estabelecer as linhas de actuação no que , ao estabelecer as linhas de actuação no que , ao estabelecer as linhas de actuação no que , ao estabelecer as linhas de actuação no que 

respeita à articulação entre a revisão respeita à articulação entre a revisão respeita à articulação entre a revisão respeita à articulação entre a revisão do POPNSACV e a do POPNSACV e a do POPNSACV e a do POPNSACV e a 

estratégia de ordenamento do Município, deixando clara a estratégia de ordenamento do Município, deixando clara a estratégia de ordenamento do Município, deixando clara a estratégia de ordenamento do Município, deixando clara a 

intenção da Administração Central em avançar com os IGTs intenção da Administração Central em avançar com os IGTs intenção da Administração Central em avançar com os IGTs intenção da Administração Central em avançar com os IGTs 

para o Vale da Telha que consagrem o referido modelo de para o Vale da Telha que consagrem o referido modelo de para o Vale da Telha que consagrem o referido modelo de para o Vale da Telha que consagrem o referido modelo de 

ocupação.ocupação.ocupação.ocupação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------    
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A fiA fiA fiA figura de Plano de Pormenor surge como a mais adequada, gura de Plano de Pormenor surge como a mais adequada, gura de Plano de Pormenor surge como a mais adequada, gura de Plano de Pormenor surge como a mais adequada, 

no âmbito dos diferentes IGT, conforme estabelecido no no âmbito dos diferentes IGT, conforme estabelecido no no âmbito dos diferentes IGT, conforme estabelecido no no âmbito dos diferentes IGT, conforme estabelecido no 

“Relatório de Enquadramento / Visão Estratégica” para o Vale “Relatório de Enquadramento / Visão Estratégica” para o Vale “Relatório de Enquadramento / Visão Estratégica” para o Vale “Relatório de Enquadramento / Visão Estratégica” para o Vale 

da Telha, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara da Telha, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara da Telha, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara da Telha, aprovado por unanimidade em reunião de Câmara 

em em em em nove de Junho de dois mil enove de Junho de dois mil enove de Junho de dois mil enove de Junho de dois mil e    novenovenovenove, que estabelece os , que estabelece os , que estabelece os , que estabelece os 

princípios de intervenção com o objectivo de estabelecer uma princípios de intervenção com o objectivo de estabelecer uma princípios de intervenção com o objectivo de estabelecer uma princípios de intervenção com o objectivo de estabelecer uma 

visão integrada, capaz de enquadrar as intervenções de visão integrada, capaz de enquadrar as intervenções de visão integrada, capaz de enquadrar as intervenções de visão integrada, capaz de enquadrar as intervenções de 

recuperação urbana e ambiental, a ponderação das suas recuperação urbana e ambiental, a ponderação das suas recuperação urbana e ambiental, a ponderação das suas recuperação urbana e ambiental, a ponderação das suas 

interacções e a necessária harmonização dentro de uma interacções e a necessária harmonização dentro de uma interacções e a necessária harmonização dentro de uma interacções e a necessária harmonização dentro de uma 

hierarqhierarqhierarqhierarquia de interesses.uia de interesses.uia de interesses.uia de interesses.------------------------------------------------    

ConfiguraConfiguraConfiguraConfigura----se, nestes pressupostos, o fundamento para a se, nestes pressupostos, o fundamento para a se, nestes pressupostos, o fundamento para a se, nestes pressupostos, o fundamento para a 

decisão de elaboração dos quatro Planos de Pormenor da decisão de elaboração dos quatro Planos de Pormenor da decisão de elaboração dos quatro Planos de Pormenor da decisão de elaboração dos quatro Planos de Pormenor da 

área abrangida pelo Vale da Telha, devendo os mesmos ser área abrangida pelo Vale da Telha, devendo os mesmos ser área abrangida pelo Vale da Telha, devendo os mesmos ser área abrangida pelo Vale da Telha, devendo os mesmos ser 

entendidos como uma das intervenções prioritárias a levar entendidos como uma das intervenções prioritárias a levar entendidos como uma das intervenções prioritárias a levar entendidos como uma das intervenções prioritárias a levar a a a a 

cabo para o Ordenamento sustentável deste territóriocabo para o Ordenamento sustentável deste territóriocabo para o Ordenamento sustentável deste territóriocabo para o Ordenamento sustentável deste território””””....------------------------

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

AssimAssimAssimAssim,,,,    a Câmara a Câmara a Câmara a Câmara Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, deliberoudeliberoudeliberoudeliberou,,,,    por unanimidade, por unanimidade, por unanimidade, por unanimidade, 

determinar a determinar a determinar a determinar a elaboração dos quatro elaboração dos quatro elaboração dos quatro elaboração dos quatro PPPPlanos de lanos de lanos de lanos de PPPPormenorormenorormenorormenor, , , , 

designados por PPUm, PPDois, PPTrês e PPQuatrodesignados por PPUm, PPDois, PPTrês e PPQuatrodesignados por PPUm, PPDois, PPTrês e PPQuatrodesignados por PPUm, PPDois, PPTrês e PPQuatro....----    ------------------------        

Mais Mais Mais Mais foifoifoifoi    deliberdeliberdeliberdeliberado,ado,ado,ado,    por unanimidade,por unanimidade,por unanimidade,por unanimidade,    acerca dos respectivos acerca dos respectivos acerca dos respectivos acerca dos respectivos 

prazos de elaboraçãoprazos de elaboraçãoprazos de elaboraçãoprazos de elaboração,,,,    sendo que, cada plano será composto sendo que, cada plano será composto sendo que, cada plano será composto sendo que, cada plano será composto 

por cinco fases de trabalho, prevendopor cinco fases de trabalho, prevendopor cinco fases de trabalho, prevendopor cinco fases de trabalho, prevendo----se um total de se um total de se um total de se um total de 

trezentos e trinta dias para o trezentos e trinta dias para o trezentos e trinta dias para o trezentos e trinta dias para o efeitoefeitoefeitoefeito....    ----------------------------------------------------------------------------        

Por fimPor fimPor fimPor fim,,,,    a Câmara Municipal, deliberoua Câmara Municipal, deliberoua Câmara Municipal, deliberoua Câmara Municipal, deliberou,,,,    por unanimidpor unanimidpor unanimidpor unanimidade, ade, ade, ade, 

aprovar os termos de referaprovar os termos de referaprovar os termos de referaprovar os termos de referêêêência e a sua respectiva ncia e a sua respectiva ncia e a sua respectiva ncia e a sua respectiva 

publicitação nos termos do número dois do artigo publicitação nos termos do número dois do artigo publicitação nos termos do número dois do artigo publicitação nos termos do número dois do artigo setenta e setenta e setenta e setenta e 

setesetesetesete    do Decretodo Decretodo Decretodo Decreto----Lei númeroLei númeroLei númeroLei número    trezentos e oitenta barra noventa trezentos e oitenta barra noventa trezentos e oitenta barra noventa trezentos e oitenta barra noventa 

e novee novee novee nove,,,,    de vinte e dois de Setembrode vinte e dois de Setembrode vinte e dois de Setembrode vinte e dois de Setembro,,,,    com a actual redacção com a actual redacção com a actual redacção com a actual redacção 

dada pelo Decretodada pelo Decretodada pelo Decretodada pelo Decreto----LeiLeiLeiLei    número quarenta e seis barra zero número quarenta e seis barra zero número quarenta e seis barra zero número quarenta e seis barra zero 

novenovenovenove,,,,    de vinte de de vinte de de vinte de de vinte de Fevereiro.Fevereiro.Fevereiro.Fevereiro.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------            

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

qualquer intervenção por 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. ---------  
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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 novendisposto no número três, do Artigo novendisposto no número três, do Artigo novendisposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei ta e dois, da Lei ta e dois, da Lei ta e dois, da Lei 

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

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

barra dois 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 

unanimidaunanimidaunanimidaunanimidade, aprovar a acta em minuta.de, aprovar a acta em minuta.de, aprovar a acta em minuta.de, aprovar a acta em minuta. -----------------  

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

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

reuniãoreuniãoreuniãoreunião, eram , eram , eram , eram dezasseisdezasseisdezasseisdezasseis    horashorashorashoras    e e e e quinzequinzequinzequinze    minutosminutosminutosminutos, mandando , mandando , mandando , mandando 

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

eu,eu,eu,eu,    José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e Chefe da Divisão Administrativa e Chefe da Divisão Administrativa e Chefe da Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanosde Recursos Humanosde Recursos Humanosde Recursos Humanos, a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo. -------------     

    
� � � � �    

    
O Presidente, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

    
O Secretario, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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