
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 10/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  27 de Abril de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.15 horas  
Aprovada em:  11 de Maio de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

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

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– PAULA CRISTINA DA COSTA CORREIA RAMOS – ACTUALIZAÇÃO DA 
RENDA MENSAL ------------------------------------  
– VIVALDO LEONOR – FACTURA REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE 
MARÇO DO CORRENTE ANO ----------------------------  
– PARÓQUIA DA NOSSA SENHORA DA ALVA – SOLICITANDO A 

ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO ---------------------------   
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– ALCATRUZ – SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA. – Empreendimento 
turístico – Pêro Vicente – Rogil – dezassete de Março de 
dois mil e dez -----------------------------------  
– JOSÉ DOS SANTOS PACHECO – Construção de habitação – 
Legalização – Praia da Arrifana – Aljezur – dois de Abril de 
dois mil e dez -----------------------------------  
– JOSÉ DO CARMO CANELAS – Alteração de uso agrícola para 
habitação – Rogil – oito de Abril de dois mil e dez -------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DAS ACTAS DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE TREZE DE ABRIL E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 
VINTE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZ: – Depois de terem 
sido lidas, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as 
actas da reunião ordinária de treze de abril e da reunião 
extraordinária de vinte de abril reunião ordinária de seis de 
Abril de dois mil e dez. ----------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
seis de Abril de dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o ofício número quarenta e quatro, datado de 
quinze de Abril do corrente ano, enviando cópia do ofício 
dirigido ao Secretário de Estado da Administração Pública, 
relativo à subcontratação de enfermeiros a recibo verde na 
ARS do Algarve. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o ofício número duzentos e vinte e quatro, datado de quinze 
de Abril do corrente ano, solicitando o apoio logístico e a 
atribuição de um subsídio, destinado a apoiar a realização de 
jornadas de limpeza, no âmbito do Dia Nacional do Caçador 
pelo Ambiente, que terá lugar no próximo dia dezasseis de 
Maio. ------------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se à iniciativa 
através da atribuição um subsídio no montante de duzentos e 
cinquenta euros ao Clube de Caça e Pesca do Concelho de 
Aljezur. ----------------------------------------  
ACES BARLAVENTO – UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA: – Foi 
apresentado o ofício número novecentos e vinte e oito, datado 
de catorze de Abril do corrente ano, em que a Doutora Lisete 
Romão vem apresentar cumprimentos, ao iniciar funções como 
Delegada de Saúde do ACES do Barlavento. ------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
comunicar que esta Autarquia congratula-se com a nomeação 
da nova Delegada de Saúde do ACES do Barlavento, Doutora 
Lisete Romão, desejando os maiores sucessos e felicidades no 
exercício das suas funções e, manifestar a sua disponibilidade 
tendo em vista uma estreita colaboração em projectos futuros.  
ZABEL MOITA: – Foi apresentada a carta datada de doze de 
Abril do corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia para 
a edição do livro de Poemas “Mar de Flores e de 
Esperança” de Zabel Moita, através da aquisição de alguns 
exemplares, cujo pelo preço unitário rondará os dez/doze 
euros. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a edição do livro 
de Poemas “Mar de Flores e de Esperança” de Zabel Moita, 
através da aquisição de setenta e cinco exemplares. -------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de treze de Abril do corrente 
ano, enviando cópia da acta referente à reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia cinco de Abril. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número cento e oitenta e oito, datado de 
seis de Abril do corrente ano, enviando cópia da lista de 
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materiais de construção solicitada pela Câmara Municipal do 
Funchal, destinados a apoiar a reconstrução de imóveis, na 
sequência dos prejuízos ocorridos aquando das intempéries na 
Madeira.----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e trinta e nove, enviando 
cópia da acta da reunião do Conselho Directivo, realizada no 
passado dia cinco de Março. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número noventa e seis, datado de seis 
de Abril do corrente ano, agradecendo a cedência de 
autocarros aquando da realização de um passeio para os 
utentes ao Badoca Safari Park e da deslocação do Grupo de 
Ballet a Vila Nova de Milfontes. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número vinte e um, datado de vinte e seis de Abril do 
corrente ano, o qual vem acompanhado pelo auto de medição 
número três, solicitando a transferência de uma verba, no 
montante de cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e três 
euros e dezoito cêntimos, referente à execução de obras de 
remodelação do edifício sede da Junta de Freguesia de 
Odeceixe. ---------------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de vinte e sete de Abril do 
corrente ano, referente à execução das referidas obras, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Odeceixe uma verba, no montante de cinquenta 
e sete mil quinhentos e vinte e três euros e dezoito cêntimos.  
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PONTO CINCO – MARIA DA GRAÇA DA CONCEIÇÃO DUARTE: – 
Foi apresentado o requerimento em que Maria da Graça da 
Conceição Duarte, residente em Lombo do Lagarto – Aljezur, 
vem requerer a renovação do cartão de Vendedor Ambulante, 
para venda de produtos alimentares (Filhós) junto ao 
Mercado Municipal, sito no Largo da Igreja Nova – Aljezur. --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente. --------------------------------------  
PONTO SEIS – PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE 
AVENÇA COM O SENHOR FERNANDO MANUEL DE SOUSA, NO 
ÂMBITO DO PROJECTO DE TÉNIS DE MESA DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – “PROTEL – VIDA ACTIVA” – EDIÇÃO DE DOIS 
MIL E DEZ – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima 
Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  
“PROPOSTA -------------------------------------  
“PROTEL – VIDA ACTIVA” – EDIÇÃO DE DOIS MIL E DEZ – 
PROPOSTA --------------------------------------  
O Programa de Ocupação de Tempos Livres do Município de 
Aljezur é um programa anual destinado essencialmente a 
promover a ocupação saudável e socialmente útil de grupos 
específicos da população, nomeadamente os reformados e os 
jovens. -----------------------------------------  
Não obstante estar em execução uma edição excepcional deste 
programa, aprovada em dois mil e nove no âmbito das 
Acções Suplementares de Acção Social (PROTEL – 
Solidariedade Activa) motivada pela conjuntura de crise, devem 
manter-se o espírito e os objectivos do PROTEL – Vida 
Activa, enquanto medida estratégica de promoção de estilos de 
vida saudável e de inclusão social. --------------------  
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Assim, proponho: ---------------------------------  
UM – Que seja aprovada a realização da edição dois mil e 
dez do PROTEL, sob a designação «PROTEL – VIDA 
ACTIVA dois mil e dez» destinada a reformados, 
desempregados não abrangidos pelas condições excepcionais 
do PROTEL – Solidariedade Activa e jovens estudantes entre 
os dezasseis e os vinte e cinco anos; -----------------  
DOIS – Que sejam aprovadas as respectivas condições de 
funcionamento, em anexo.” --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Educação  
 

PONTO UM – ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS – ESTÁGIOS 
PROFISSIONAIS: – Foi  
Foi apresentado o ofício número mil duzentos e cinquenta e 
três, datado de dezoito de Dezembro de dois mil e nove, 
solicitando informação quanto à disponibilidade desta Autarquia 
para proporcionar estágios do Curso Profissional de Técnico de 
Informática de Gestão, a alunos daquela escola, com a 
duração de duzentas e dez horas, a decorrer nos próximos 
meses de Junho e Julho. ---------------------------  
Face ao teor constante na Informação número nove, do Sector 
de Educação, Câmara deliberou, por unanimidade, informar a 
Escola que está disponível para receber um estagiário 
originário do Municipio de Aljezur, na Divisão de 
Desenvolvimento Local. -----------------------------   
PONTO UM PONTO UM – CURSOS PROFISSIONAIS DE 
SECRETARIADO E CONTABILIDADE: – Face ao teor constante 
na Informação número doze, datada de vinte e um de Abril 
do corrente ano, do Sector de Educação, Câmara deliberou, 
por unanimidade, informar a Escola Secundária Júlio Dantas 
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que está disponível para proporcionar três estágios originários 
do Municipio de Aljezur, com a duração de duzentas e dez 
horas, a decorrer nos próximos meses de Junho e Julho, 
sendo que duas estagiárias do Curso Profissional de 
Secretariado irão fazer os seus estágios uma na Secção de 
Expediente Geral e outra na Secção de Contabilidade e 
Finanças e o estagiário do Curso Profissional de Contabilidade, 
na Secção Administrativa da Divisão de Educação, Acção 
Social, Cultura e Desporto. --------------------------  
PONTO DOIS – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número 
sessenta e dois, datado de treze de Janeiro do corrente ano, 
enviando exposição sobre o Projecto “Escola Activa” e 
respectivo Plano Anual de Actividades. -----------------  
No âmbito do Projecto “Escola Activa”, a Câmara deliberou, 
por unanimidade: ---------------------------------  
UM – Assegurar o lanche a todas as crianças; -----------  
DOIS – Atribuição de uma lembrança a todos os participantes 
na actividade; ------------------------------------  
TRÊS – Atribuir um prémio, por turma, ao aluno que tenha 
revelado melhor desempenho relativo à caderneta Activix, por 
indicação da Escola EBI/JI de Aljezur; -----------------  
Quatro – Disponibilizar equipamentos insufláveis para a 
animação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – ALUNOS DA TURMA UM DA ESCOLA EBI/JI DE 
ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de catorze de 
Abril do corrente ano, em que os alunos da Turma Um da 
Escola EBI/JI de Aljezur vem agradecer as obras executadas 
pela Autarquia no parque infantil daquela Escola. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 
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PONTO UM – CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE NÚMERO 
DEZASSEIS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE: 
– Na sequência da deliberação de vinte e três de Março do 
corrente ano, tendo a Câmara colocado a concurso a 
atribuição do Lote número Dezasseis, sito no Loteamento 
Municipal de Maria Vinagre – Rogil, ao qual podiam concorrer 
os candidatos que reunissem as condições previstas na alínea 
a), do artigo terceiro conjugado com o número um e alíneas 
a) e d), do número dois, do artigo sétimo (estar inscrito na 
Bolsa de Candidatos, casados ou situação equiparada, com 
agregado familiar a cargo, residentes e recenseados no 
concelho de Aljezur e que não possuam habitação própria ou 
terreno apto para construção de habitação) do Regulamento 
para Venda de Lotes para Construção de Habitação, em 
Loteamentos Municipais – Residentes no Concelho. --------  
Analisados os documentos e, conforme a Informação número 
quarenta barra dois mil e dez, da Secção de Expediente 
Geral, verificou-se que, estavam inscritas na Bolsa de 
Candidatos e mostraram interesse em participar no concurso, 
as candidatas a seguir indicadas: ---------------------  
– Ana Catarina Craveirinha Maria, residente em Brejo Fundo – 
Rogil; -----------------------------------------  
– Teresa Margarida da Costa Correia Ramos, residente na 
Rua “25 de Abril” – Aljezur. ------------------------  
Realizado o sorteio, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
atribuir o lote conforme se indica: ---------------------  
– LOTE NÚMERO DEZASSEIS – Teresa Margarida da Costa 
Correia Ramos, residente na Rua “25 de Abril” – Aljezur. --  
SUPLENTE: --------------------------------------  
– Ana Catarina Craveirinha Maria, residente em Brejo Fundo – 
Rogil. -----------------------------------------  
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CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE NÚMERO DEZASSETE 
NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE: – Na 
sequência da deliberação de vinte e três de Março do 
corrente ano, tendo a Câmara colocado a concurso a 
atribuição do Lote número Dezassete, sito no Loteamento 
Municipal de Maria Vinagre – Rogil, ao qual podiam concorrer 
os candidatos que reunissem as condições previstas na alínea 
c), do artigo terceiro conjugado com o número um e alíneas 
c) e d), do número dois, do artigo sétimo (estar inscrito na 
Bolsa de Candidatos, não casados, divorciados, solteiros e 
viúvos, residentes e recenseados no concelho de Aljezur e 
que não possuam habitação própria ou terreno apto para 
construção de habitação) do Regulamento para Venda de 
Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos 
Municipais – Residentes no Concelho, respectivamente, 
verificou-se que, dos candidatos inscritos na Bolsa de 
Candidatos, nenhum manifestou interesse em participar no 
concurso. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DO LOTE NÚMERO DEZOITO 
NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE: – Na 
sequência da deliberação de vinte e três de Março do 
corrente ano, tendo a Câmara colocado a concurso a 
atribuição do Lote número Dezoito, sito no Loteamento 
Municipal de Maria Vinagre – Rogil, ao qual podiam concorrer 
os candidatos que reunissem as condições previstas na alínea 
b), do artigo terceiro, conjugado com o número um e alínea 
b) e d) do número dois, do artigo sétimo (estar inscrito na 
Bolsa de Candidatos, casais de namorados desde que pelo 
menos um seja residente e recenseado no concelho Aljezur e 
que não possuam habitação própria ou terreno apto para 
construção de habitação) do Regulamento para Venda de 
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Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos 
Municipais – Residentes no Concelho. ------------------  
Analisados os documentos e, conforme a Informação número 
trinta e oito barra dois mil e dez, da Secção de Expediente 
Geral, verificou-se que, estava inscrito na Bolsa de 
Candidatos e mostrou interesse em participar no concurso, o 
candidato a seguir indicado: -------------------------  
– Valter Manuel Serafim Marreiros, residente em Vale da Nora 
das Sobreiras – Aljezur/Liliana Patrícia de Jesus Catarino, 
residente em Urbanização dos Malhadais, Lote vinte e dois – 
Quarta Fase – Odeceixe; ---------------------------  
Foi considerado excluído do processo, o candidato Nuno 
Miguel Bernardino Oliveira Duarte, por ter entregue a sua 
inscrição fora do prazo. ----------------------------  
Uma vez que apenas existe um único candidato, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir o Lote número Dezoito a 
Valter Manuel Serafim Marreiros, residente em Vale da Nora 
das Sobreiras – Aljezur/Liliana Patrícia de Jesus Catarino, 
residente em Urbanização dos Malhadais, Lote vinte e dois – 
Quarta Fase – Odeceixe. ---------------------------  
APISLAND, UNIPESSOAL, LDA. – INCUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DA Z.I.F. – ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – 
No seguimento da deliberação de vinte e três de Março do 
corrente ano, foi apresentada a exposição de Apisland, 
Unipessoal, Lda, relativa à caducidade da atribuição do lote 
número vinte e sete – Primeira Fase, da Zona Industrial da 
Feiteirinha. --------------------------------------  
Face ao teor da informação número dezasseis barra dois mil 
e dez, do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão e, 
considerando que a actividade em apreço é do interesse do 
Município de Aljezur, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
revogar a deliberação do passado dia vinte e três de Março e 
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conceder à requerente o prazo de mais três meses para que 
inicie a construção. -------------------------------  
 

VI – Juventude, Desporto e Tempos Livres 
 

PONTO UM – CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – 
Foi apresentado o ofício número quatro, datado de vinte e 
seis de Fevereiro do corrente ano, solicitando a atribuição de 
um subsídio, no montante de mil e quatrocentos e sessenta e 
nove euros e noventa e seis cêntimos, destinado a suportar 
as despesas inerentes à modalidade de Ténis de Mesa, 
durante a época de dois mil e nove – dois mil e dez. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade transferir, para o Clube 
de Instrução e Recreio Rogilense a importância de mil e 
quatrocentos e sessenta e nove euros e noventa e seis 
cêntimos. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MODALIDADE DE TÉNIS DE MESA – ALTERAÇÃO: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE 
TÉNIS DE MESA – ALTERAÇÃO  -----------------------  
No âmbito das suas competências e atribuições, compete à 
Câmara Municipal de Aljezur tomar as medidas e promover as 
acções necessárias ao desenvolvimento da prática desportiva 
pelos vários estratos da população, promotores de uma 
ocupação saudável dos tempos livres e do desenvolvimento de 
hábitos de vida saudável. ---------------------------  
No seguimento deste pressuposto tem vindo a conceder apoio 
aos clubes e associações locais, para serem no terreno e no 
contacto directo e próximo com as populações, os agentes 
desse desenvolvimento. -----------------------------  
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A Câmara Municipal de Aljezur reconhece interesse municipal 
no desenvolvimento da modalidade de Ténis de Mesa junto 
das camadas mais jovens da população, sobretudo em idade 
escolar, por ser uma modalidade que se enquadra nos 
objectivos e pressupostos atrás enunciados. --------------  
Assim, -----------------------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur, adiante designada por C.M.A, 
representada pelo seu Presidente José Manuel Velhinho 
Amarelinho, e o Clube Instrução e Recreio Rogilense, adiante 
designado CIRR e representado pelo Presidente da Direcção 
António Manuel da Palma Amor, todos com poderes bastantes 
para o acto, celebram entre si o seguinte Protocolo, que se 
rege pelas cláusulas seguintes: -----------------------  
ARTIGO PRIMEIRO ----------------------------------  
Objecto ----------------------------------------  
O presente protocolo estabelece as normas que regulam a 
prática da modalidade de Ténis de Mesa a desenvolver pelo 
CIRR, no concelho de Aljezur. -----------------------  
ARTIGO SEGUNDO ----------------------------------  
Direitos e obrigações da Câmara Municipal --------------  
No âmbito do presente protocolo compete à CMA: ---------  
UM – Para o desenvolvimento, implementação e competição 
desta modalidade a CMA compromete-se a atribuir um apoio 
financeiro anual de nove mil euros, a ser pago mensalmente 
em doze tranches de setecentos e cinquenta euros; -------  
DOIS – Conforme enunciado no preambulo o apoio financeiro 
direcciona-se à promoção e pratica da modalidade de ténis de 
mesa nas camadas jovens, sendo elas: ----------------  
– Iniciados --------------------------------------  
– Infantis ---------------------------------------  
– Cadetes --------------------------------------  
– Juniores --------------------------------------  
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TRÊS – A CMA compromete-se ainda a fazer face às 
despesas de inscrições, filiações e inspecções médicas dos 
atletas; ----------------------------------------  
QUATRO – Garantir os transportes dos praticantes da 
modalidade para torneios e outras provas no âmbito da 
modalidade, quando não possam ser garantidos pelos meios 
do CIRR e de acordo com as disponibilidades da CMA; ----  
CINCO – Mediante solicitação devidamente fundamentada por 
parte da direcção do CIRR a CMA poderá avaliar aquisição 
de equipamentos para a prática da modalidade; -----------  
SEIS – A CMA compromete-se a ceder instalações para 
desenvolver a pratica desta modalidade, caso assim seja 
entendido e solicitado por parte do CIRR; ---------------  
SETE – No âmbito do protocolo estabelecido entre a CMA e a 
MOVIJOVEM, poderá a CMA apoiar o CIRR em eventuais 
deslocações através de dormidas na rede nacional das 
Pousadas de Juventude, mediante solicitação da Direcção do 
CIRR e da disponibilidade de ocupação da CMA; ---------  
OITO – Em caso de incumprimento do presente Protocolo, 
seguem-se os termos da Lei geral. -------------------  
ARTIGO TERCEIRO ---------------------------------  
Direitos e obrigações do CIRR -----------------------  
No âmbito do presente protocolo compete ao CIRR: -------  
UM – Elaborar um plano e orçamento anual no início de cada 
época para o desenvolvimento da modalidade, definindo a 
periodicidade e incidência dos treinos e horários bem como, a 
definição das participações em torneios e campeonatos, 
definição de objectivos para a época (numero de atletas, os 
que permanecem, novos e desistências, escalões, atletas 
federados); -------------------------------------  
DOIS – O CIRR compromete-se a contratar um técnico 
devidamente credenciado para o desenvolvimento da actividade;  
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TRÊS – O CIRR compromete-se a entregar relatórios 
detalhados trimestralmente; --------------------------  
QUATRO – Promover a pratica da modalidade não só no 
âmbito competitivo mas também numa perspectiva de lazer e 
diversão; ---------------------------------------  
CINCO – Desenvolver todo o processo necessário para as 
inscrições dos atletas que manifestem vontade para a pratica 
da modalidade em nível competitivo e manter actualizado o 
processo relativo à modalidade; -----------------------  
SEIS – O CIRR compromete-se a desenvolver dois eventos 
ligados à modalidade Ténis de Mesa, bem como realizar 
demonstrações da mesma quando solicitado pela CMA de 
forma a promover a mesma perante os Jovens do Concelho; -  
SETE – Sempre que necessário o CIRR compromete-se a 
apoiar a CMA em eventuais realizações de provas ou outro 
tipo de organizações que digam respeito a esta modalidade; -  
OITO – Nos meses sem competição (Julho e Agosto) o 
CIRR compromete-se a ceder o técnico contratado para apoio 
a organizações desportivas da CMA, designadamente as Ferias 
Desportivas; -------------------------------------  
ARTIGO QUARTO-----------------------------------  
Vigência ----------------------------------------  
O presente Protocolo tem a duração de um ano, podendo ser 
renovado por comum acordo entre as partes, tendo o seu 
início em um de Junho de dois mil e dez.” -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – ETNEVIC URBANIZAÇÕES, SA – PEDIDO DE 
PARECER COM VISTA À REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE 
COMPRA E VENDA DE UM PRÉDIO SITO EM BACELOS – 
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BORDEIRA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de doze de Abril do corrente ano, exarado 
no parecer do Jurista desta Câmara Municipal, referente ao 
requerimento apresentado no dia dezassete de Março, por 
Renato Patrício Fernandes, na qualidade de Solicitador de 
Etnevic Urbanizações, SA, solicitando lhe seja emitido o 
respectivo parecer, no sentido de ser possível proceder à 
celebração de uma escritura de compra e venda, entre a sua 
constituinte e Eralma – Construções Unipessoal, Lda, referente 
ao prédio rústico, sito em Bacelos, freguesia de Bordeira e 
Municipio de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo trinta e dois, da secção L e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número seiscentos e 
quarenta e seis. ----------------------------------  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em seis de Abril de dois mil dez, o qual 
conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo quinquagésimo quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
foi o mesmo deferido através do despacho, emitido em doze 
de Abril de dois mil e dez, pelo Senhor Presidente da 
Câmara. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – JOÃO PEDRO SILVA PACHECO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
VALE JONCENA – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que joão Pedro Silva Pacheco, na qualidade 
de promitente comprador de dois prédios rústicos, sito em 
Vale Joncena, inscrito na matriz predial rústica sob os artigos 
cinquenta e três e cento e cinquenta e sete, da Secção H, 
da freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur vem, nos 
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termos do artigo decimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a construção de uma moradia, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente 
do seguinte: -------------------------------------  
Dado que a pretensão se localiza em área abrangida pelo 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o 
presente procedimento (licenciamento, informação prévia ou 
comunicação prévia) encontra-se suspenso por força do início, 
no passado dia dezoito de Março, do prazo de discussão 
pública da revisão do Plano de Ordenamento do referido 
Parque, tal como estabelece o número um, do artigo cento e 
dezassete, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra 
noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número quarenta e 
seis barra dois mil e nove, de vinte de Fevereiro. --------  
A suspensão referida cessa com a entrada em vigor das 
novas regras urbanísticas, devendo a decisão final posterior, 
ter em conta o disposto no artigo sessenta e sete, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro. ----------------------  
No caso de não se verificar a entrada em vigor das novas 
regras, após o prazo de cento e cinquenta dias úteis desde o 
início da discussão pública, cessa a suspensão acima 
mencionada, sendo aplicadas à pretensão as regras 
urbanísticas anteriormente em vigor. --------------------  
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PONTO TRÊS – PETROFER – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVES, LDA 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM PRAIA DA 
ARRIFANA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em 
que Petrofer – Comércio de combustíves, Lda, na qualidade 
de interessada, vem nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número cento e 
setenta e sete barra dois mil e um, de quatro de Junho, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de construção de 
um Posto de Abastecimento de Combustível, sito na Praia da 
Arrifana, freguesia e Municipio de Aljezur. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o requerente 
do seguinte: -------------------------------------  
Dado que a pretensão se localiza em área abrangida pelo 
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o 
presente procedimento (licenciamento, informação prévia ou 
comunicação prévia) encontra-se suspenso por força do início, 
no passado dia dezoito de Março, do prazo de discussão 
pública da revisão do Plano de Ordenamento do referido 
Parque, tal como estabelece o número um, do artigo cento e 
dezassete, do Decreto-Lei número trezentos e oitenta barra 
noventa e nove, de vinte e dois de Setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número quarenta e 
seis barra dois mil e nove, de vinte de Fevereiro. --------  
A suspensão referida cessa com a entrada em vigor das 
novas regras urbanísticas, devendo a decisão final posterior, 
ter em conta o disposto no artigo sessenta e sete, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
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alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro. ----------------------  
No caso de não se verificar a entrada em vigor das novas 
regras, após o prazo de cento e cinquenta dias úteis desde o 
início da discussão pública, cessa a suspensão acima 
mencionada, sendo aplicadas à pretensão as regras 
urbanísticas anteriormente em vigor. --------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PAULA CRISTINA DA COSTA CORREIA RAMOS – 
ACTUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL – REGIME DE RENDA 
APOIADA – RUA DO CENTRO DE SAÚDE – BLOCO A – 
PRIMEIRO ANDAR – IGREJA NOVA: – Tendo por base a 
Informação número quarenta e dois, datada de vinte e três de 
Abril do corrente ano, da Secção de Expediente Geral, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação do 
passado dia treze de Abril e manter o valor da renda mensal 
do fogo sito na Rua do Centro de Saúde, Bloco A, primeiro 
andar – Igreja Nova, propriedade desta Autarquia e arrendado 
à Senhora Paula Cristina da Costa Correia Ramos, que 
continuará a ser no montante de quarenta euros, para o ano 
dois mil e dez. ----------------------------------  
PONTO DOIS – VIVALDO LEONOR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Vivaldo Leonor, residente em Rogil 
Velho, vem solicitar que a factura referente ao consumo do 
mês de Março do corrente ano, seja recalculada de acordo 
com a prorrogativa da deliberação de Câmara de doze de 
Janeiro de dois mil e dez, por se ter verificado uma rotura 
no ramal de abastecimento de água. ------------------  
Face à comunicação do requerente, a qual junta os 
documentos comprovativos da reparação da rotura, atendendo 
a que a factura relativa ao consumo do mês de Março do 
corrente ano se encontra a pagamento, a Câmara deliberou, 
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por unanimidade, recalcular a referida factura, aplicando ao 
consumo de água o valor de oitenta cêntimos por metro 
cúbico, e relativamente à tarifa de resíduos sólidos o valor 
médio pago nos doze meses imediatamente anteriores, 
conforme deliberação de doze de Janeiro de dois mil e dez. -  
PONTO TRÊS – PARÓQUIA DA NOSSA SENHORA D’ALVA: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e três de Abril do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no 
montante de oitocentos euros, destinado a fazer face a 
despesas inerentes à pintura da Residência Paroquial. ------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Fábrica da 
Igreja da Nossa Senhora d’Alva o subsídio solicitado no 
montante de oitocentos euros. ------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e quinze minutos, mandando que, 
de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  
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O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


