
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 02/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  25 de Janeiro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.20 horas  
Aprovada em:  8 de Fevereiro de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

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

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

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– EDIFÍCIO DO POSTO DE TURISMO DE ALJEZUR – PROPOSTA --  
– PAGAMENTO DE RENDA DA LOJA SITO NO POSTO DE TURISMO 
DE ALJEZUR – PROPOSTA ----------------------------  
 

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: ------------  
– Hong Von Loesch – Construção de estabelecimento hoteleiro 
Largo da Liberdade – Aljezur – onze de Janeiro de dois mil 
e onze ----------------------------------------  
– Wild Paradise Limitada – Construção – Ocupação – 
Loteamento Industrial de Feiteirinha – Lote trinta e três – 
Rogil – catorze de Janeiro de dois mil e onze -----------  
– Terence O`Leary & Isolde Melzner O`Leary – Construção de 
habitação – Urbanizarão do Espartal – Lote H cinco – Aljezur 
– dezassete de Janeiro de dois mil e onze --------------  
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– Manuel Pacheco da Luz – Alterações – Restauração e 
bebidas – Hortas do Rio – Carrapateira – Bordeira – dezoito 
de Janeiro de dois mil e onze -----------------------  
– Henrique da Silva Manuel – Construção Rural – Cardal – 
Odeceixe – dezoito de Janeiro de dois mil e onze --------  
 
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de doze de Janeiro de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número dois barra dois mil e onze, publicado 
no D.R. número quatro, Série I, de seis de Janeiro, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que concretiza uma 
medida do programa SIMPLEGIS através da alteração da 
forma de aprovação e do local de publicação de determinados 
actos, substituindo a sua publicação no Diário da República 
por outras formas de divulgação pública que tornem mais fácil 
o acesso à informação. ----------------------------  
PORTARIA número trinta e quatro barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número nove, Série I, de treze de Janeiro, 
do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
que estabelece o conteúdo mínimo do regulamento de serviço 
relativo à prestação dos serviços de abastecimento público de 
água, de saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos aos utilizadores. ---------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.4&iddip=20110025
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.4&iddip=20110025
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.9&iddip=20110081
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.9&iddip=20110081
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.9&iddip=20110081
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PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e onze, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------  
PONTO QUATRO – PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – REPAVIMENTAÇÃO 
DA E.R DUZENTOS E SESSENTA E SETE/LIMITE DO 
CONCELHO: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
Um – Estão praticamente concluídos os procedimentos pré-
contratuais, relativos ao procedimento de contratação pública, 
previstos no Código dos Contratos Públicos, relativos ao 
procedimento competente para realização da obra em 
referência; --------------------------------------  
Dois – Foi submetida candidatura ao PO Algarve vinte e um 
– Eixo Três, medida da Mobilidade Territorial, a qual mereceu 
decisão favorável na reunião da Comissão Directiva de sete 
de Dezembro de dois mil e dez; ---------------------  
Três – O valor da empreitada ascende a um milhão 
quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e 
oito euros e quarenta e um cêntimos, sendo o co- 
financiamento FEDER aprovado de cinquenta porcento; ------  
Quatro – De acordo com o plano de trabalhos estimado, a 
obra decorrerá nos anos civis de dois mil e onze e dois mil 
e doze; ----------------------------------------  
Cinco – O Município não possui recursos financeiros próprios 
para suportar a sua parte com a referida empreitada, caso só 
possível se recorrendo à contratação de empréstimo; -------  
Seis – Atendendo que o número um, do artigo cinquenta e 
três, do Orçamento Geral do Estado para dois mil e onze, 
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limita o endividamento liquido de cada Município ao existente a 
trinta de Setembro de dois mil e dez; -----------------  
Sete – O número quatro, do artigo cinquenta e três, do OGE 
para dois mil e onze, possibilita que os municípios excedam o 
limite de endividamento previsto no número um do mesmo 
artigo, por autorização do membro do Governo responsável 
pela área das Finanças; ----------------------------  
Oito – Em sede de orçamento para o ano de dois mil e 
onze, foi devidamente inscrito no mesmo, o valor da 
contrapartida nacional da empreitada como financiamento a 
definir, no valor de setecentos e vinte e dois mil novecentos 
e sessenta e nove euros e vinte e um cêntimos; ---------  
Assim sendo, proponho que: -------------------------  
a) Seja solicitado ao membro do Governo responsável pela 
área das Finanças a devida autorização para excepcionar do 
limite previsto no número um, do artigo cinquenta e três, do 
OGE para dois mil e onze, o empréstimo que o Município 
pretende contrair no montante de setecentos e vinte e dois mil 
novecentos e sessenta e nove euros e vinte e um cêntimos, 
para fazer face aos encargos do Município com a empreitada 
de repavimentação da E.R duzentos e sessenta e sete – 
Limite do concelho; --------------------------------  
Nove – Por razões de economia de tempo, proponho 
igualmente, que em simultâneo, seja solicitado propostas junto 
do Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millenium BCP, 
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo, BES e Santander Totta, para 
a contratualização de um empréstimo com as seguintes 
características: ------------------------------------  
- FINALIDADE: “Empreitada de Repavimentação da E.R 
duzentos e sessenta e sete – Limite do Concelho”; --------  
- MONTANTE: setecentos e vinte e dois mil novecentos e 
sessenta e nove euros e vinte e um cêntimos; -----------  
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- INDEXANTE: Euribor a seis meses; -------------------  
- PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: Um ano e seis meses, com 
carência de capital e juros, durante o período de utilização;  
- PERÍODO DE CARÊNCIA: Um ano e seis meses; ---------  
- PRAZO: Dez anos; ------------------------------  
- AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL E JUROS: Trinta e quatro 
prestações postecipadas trimestrais, iguais e sucessivas (dez 
anos, incluindo ano e meio de carência); ---------------  
- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: As taxas mais favoráveis ao 
Município; ---------------------------------------  
- A adjudicação fica condicionada ao visto do Tribunal de 
Contas. ----------------------------------------  
Mais proponho como prazo limite para recepção das propostas, 
o dia dezoito de Fevereiro de dois mil e onze, até às quinze 
horas e trinta minutos.” ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO CINCO – PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL SOCIAL - 
SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA 
REQUALIFICAÇÃO DO LITORAL SUDOESTE ALENTEJANO E 
COSTA VICENTINA: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL SOCIAL - SOCIEDADE POLIS 
LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA REQUALIFICAÇÃO DO 
LITORAL SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA --------  
Considerando que: --------------------------------  
Um – Com a publicação do Decreto-Lei número duzentos e 
quarenta e quatro barra dois mil e nove, de vinte e dois de 
Setembro, foi criada a Sociedade Polis Litoral Sudoeste – 
Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, S.A. --------------------  
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Dois – Com a aprovação do protocolo, pelo Município de 
Aljezur, que antecedeu a criação da sociedade, foi por este 
assumido o compromisso de subscrição de dois milhões, 
duzentos e trinta e quatro mil e quatrocentos euros, a ser 
realizado em seis prestações semestrais iguais e sucessivas, 
devendo a primeira ser realizada no momento de constituição 
da sociedade, como previsto no número três, do artigo sexto, 
do já referido Decreto-Lei número duzentos e quarenta e 
quatro barra dois mil e nove, de vinte e dois de Setembro; 
Três – De acordo com a proposta de plano estratégico será 
realizado pela sociedade Polis Litoral Sudoeste, investimentos 
no Município de Aljezur de valor superior a cinco vírgula 
quatro milhões de euros; ---------------------------  
Quatro – Para cumprimento dos compromissos assumidos, o 
Município de Aljezur contraiu em dois mil e dez, um 
empréstimo no valor de um milhão cento e dezassete mil e 
duzentos euros, para pagamento das três prestações 
semestrais a que estava obrigado em dois mil e dez; ------  
Cinco – Para subscrição do capital total a que este estava 
obrigado, faltam ainda um milhão cento e dezassete mil e 
duzentos euros, a que correspondem três prestações 
semestrais iguais e sucessivas no valor de trezentos e setenta 
e dois mil e quatrocentos euros, cada, a serem subscritas em 
dois mil e onze e dois mil e doze; -------------------  
Seis – O Município já subscreveu metade do capital na 
Sociedade Polis e que no actual contexto económico não 
possui disponibilidade de recursos financeiros para a subscrição 
do capital em falta; -------------------------------  
Sete – Os investimentos a efectuar pela Sociedade Polis 
Litoral Sudoeste se caracterizam de projectos com 
comparticipação comunitária; --------------------------  
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Oito – O Orçamento de Estado para dois mil e onze, no 
número quatro, do artigo cinquenta e três, possibilita que os 
Municípios excedam o limite de endividamento previsto no 
número um do mesmo artigo, por autorização do membro do 
Governo responsável pela área das Finanças; -------------  
Proponho que: -----------------------------------  
a)Seja solicitado ao membro do Governo responsável pela 
área das Finanças, a devida autorização para excepcionar do 
limite previsto no número um, do artigo cinquenta e três, do 
Orçamento Geral do Estado para dois mil e onze, o 
empréstimo que o Município pretende contrair, no valor de um 
milhão cento e dezassete mil e duzentos euros, para 
subscrição da quota do Município ainda em falta, à Sociedade 
Polis Litoral Sudoeste. ------------------------------  
Nove - Por razões de economia de tempo proponho 
igualmente, que em simultâneo, seja solicitado, propostas junto 
dos Bancos, BPI, CGD, Millenium BCP, BES, Santander Totta 
e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, para contratação do 
Empréstimo supra referido, nas seguintes condições: --------  
- FINALIDADE: Participação no capital social da Sociedade 
Polis Litoral sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicente, SA; ----  
- MONTANTE: um milhão cento e dezassete mil e duzentos 
euros; -----------------------------------------  
- INDEXANTE: Euribor a seis meses; -------------------  
- PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: Um ano e seis meses, com 
carência de capital e juros durante o período de utilização; --  
- PERÍODO DE CARÊNCIA: Um ano e seis meses; ---------  
- PRAZO: vinte anos; ------------------------------  
- AMORTIZAÇÃO DE CAPITAL E JUROS: Setenta e quatro 
prestações postecipadas trimestrais, iguais e sucessivas; -----  
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- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: As taxas mais favoráveis ao 
Município. ---------------------------------------  
A adjudicação fica condicionada ao Visto do Tribunal de 
Contas. ----------------------------------------  
Mais proponho como prazo limite para recepção das propostas, 
as quinze horas e trinta minutos do dia dezoito de Fevereiro 
do corrente ano.” ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO RODAS DO RELÓGIO: – Foi apresentado o ofício 
datado de vinte e sete de Dezembro de dois mil e dez, 
solicitando apoio financeiro destinado a apoiar a realização do 
XX Aniversário – Gala Internacional do Acordeão. ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. ------------   
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas informações acerca da reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia dez de Janeiro. -  
Tomado conhecimento.- ----------------------------  
CÂMARA DE KÜRNACH/ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO: – Foi 
apresentada a carta datada de dezassete de Dezembro de 
dois mil e dez, apresentando votos de um próspero ano de 
dois mil e onze e solicitando o apoio desta Autarquia na 
organização da próxima visita a Aljezur da delegação de 
Kurnach, em Maio de dois mil e onze -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que terá 
muito gosto em receber a Delegação, na data proposta. ----  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OLHÃO: – Foi apresentado o 
ofício número um, datado de seis de Janeiro do corrente ano, 
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enviando Moção acerca das Portagens na Via do Infante (A 
vinte e dois). -----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
noventa e sete, datado de cinco de Janeiro do corrente ano, 
acerca da certificação das Infra-Estruturas da Águas do 
Algarve no Concelho de Aljezur. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
cento e setenta e oito, datado de sete de Janeiro do corrente 
ano, acerca do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de 
Água do Algarve – Regulamento de Exploração do Serviço 
Público de Abastecimento de Água para consumo Humano do 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número trezentos e oitenta e oito, datado de vinte e três de 
Dezembro de dois mil e dez, solicitando a transferência de 
uma verba, no montante de quatro mil cento e oitenta e dois 
euros e setenta e seis cêntimos, referente à execução de 
várias obras na Freguesia de Rogil, no âmbito do Protocolo 
de Delegação de Competências, referente ao ano de dois mil 
e dez. -----------------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de trinta e um de Dezembro de 
dois mil e dez, referente à execução das referidas obras;- --  
Considerando que os documentos de despesa não foram 
remetidos em tempo útil para transferência da verba ao abrigo 
do Protocolo estabelecido com aquela Junta para dois mil e 
dez;- ------------------------------------------  
Considerando que para dois mil e onze foi celebrado idêntico 
Protocolo, que abrange  obras do mesmo tipo;- ----------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Rogil, a importância de quatro mil cento e 
oitenta e dois euros e setenta e seis cêntimos, para fazer 
face aos encargos assumidos e pagos, conforme as facturas 
ora enviadas, cujo montante fica afecto à verba prevista no 
Protocolo de dois mil e onze.- -----------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número vinte e dois, datado de onze de Janeiro do corrente 
ano, dando conhecimento dos novos Corpos Gerentes da 
Associação, para o biénio de dois mil e onze – dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SEIS – EN CENTO E VINTE – VARIANTE DE ALJEZUR – 
PROPOSTA ALTERNATIVA: – Foi apresentado o ofício número 
cento e cinquenta e seis, datado de dez de Janeiro do 
corrente ano, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve, enviando cópia do ofício dirigido à 
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico 
de Aljezur – CCDR/EP, prestando esclarecimentos acerca do 
assunto em epígrafe. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

III – Educação 
 

PONTO UM – PROJECTO ECO-ESCOLAS DOIS MIL E ONZE – 
PROPOSTA DE PARCERIA: – Face ao teor constante na 
Informação datada de quatro de Janeiro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à Associação 
Bandeira Azul da Europa – ABAE/FEE Portugal que o 
Município de Aljezur não irá subscrever o Projecto Eco-
Escolas dois mil e onze. ---------------------------  
 

IV – Habitação e Urbanização  
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PONTO UM – PAMABIAL – PARQUE DE MADEIRAS E BIOMASSA 
DE ALJEZUR, UNIPESSOAL, LDA: – Foi apresentada a 
Informação número um barra dois mil e onze, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, informando que a 
empresa Pamabial – Parque de Madeiras e Biomassa de 
Aljezur, Unipessoal, Lda, solicitou a substituição dos Lotes oito 
e nove, da Zona Industrial de Feiteirinha por um lote com 
características espaciais mais adequadas à implementação do 
Bio Parque de Aljezur e que, a mesma não está dando 
cumprimento às respectivas Normas. -------------------  
Face ao teor da informação supra mencionada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à empresa que é sua 
intenção manifestar a intenção de declarar a caducidade da 
atribuição dos Lotes números oito e nove, sitos na Zona 
Industrial da Feiteirinha, revertendo para o Município a 
importância paga no acto do contrato de promessa de compra 
e venda, no valor de dois mil quinhentos e trinta euros e 
noventa e cinco cêntimos. ---------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à empresa 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
Igualmente, foi deliberado, por unanimidade, iniciar novo 
processo de atribuição, de modo a satisfazer as necessidades 
actuais da empresa. -------------------------------  
PONTO DOIS – MÁRIO FRANCISCO SILVESTRE DA PIEDADE: – 
Face ao teor constante na Informação número dois barra dois 
mil e onze, datada de seis de Janeiro, da Secção de 
Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de accionar a reversão do Lote 
quarenta, sito no Loteamento Municipal I – Odeceixe, nos 
termos previstos no Regulamento Municipal sobre a matéria. --  
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Igualmente, foi deliberado, por unanimidade, devolver ao 
comprador noventa e cinco porcento da importância paga pelo 
lote, ou seja, sete mil oitocentos e trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos e, solicitar à Conservatória do Registo 
Predial a anulação do respectivo registo, por incumprimento 
das cláusulas da escritura. --------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao interessado 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO TRÊS – ANA CRISTINA BATISTA FERNANDES E 
LEONARDO DE OLIVEIRA RAMOS: – Face ao teor constante 
na Informação número três barra dois mil e onze, datada de 
seis de Janeiro, da Secção de Expediente Geral, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de accionar 
a reversão do Lote vinte e sete, sito no Loteamento 
Malhadais I – Odeceixe, nos termos previstos no Regulamento 
Municipal sobre a matéria. --------------------------  
Igualmente, foi deliberado, por unanimidade, devolver ao 
comprador noventa e cinco porcento da importância paga pelo 
lote, ou seja, sete mil oitocentos e trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos e, solicitar à Conservatória do Registo 
Predial a anulação do respectivo registo, por incumprimento 
das cláusulas da escritura. --------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessado 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

V – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – STEPHEN JAMES CARMICHAEL – CAMPEONATO 
NACIONAL DE VELOCIDADE – PROMOCUP MIL: – Foi 
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apresentada a carta datada de vinte e nove de Dezembro de 
dois mil e dez, solicitando apoio financeiro, destinado a apoiar 
a participação do atleta no Campeonato Nacional de 
Velocidade – PROMOCUP mil, para a época de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. ------------  
PONTO DOIS – MOTO CLUBE DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e sete de Novembro de dois mil e dez, 
solicitando apoio financeiro destinado a apoiar a participação 
do Piloto Liliana Calado nos campeonatos de Bajas (Nacional 
e Europeu). ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que o pedido 
não cumpre os requisitos do Regulamento de Apoio ao 
Associativismo, pelo que não pode ser concedido o apoio 
solicitado. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – MOTO CLUBE DE ALJEZUR: – Foi apresentada 
a carta datada de vinte e sete de Novembro de dois mil e 
dez, solicitando apoio financeiro, destinado a apoiar a 
participação do Piloto Luís Duarte no Campeonato Nacional de 
Raids “TT” (Moto). ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que o pedido 
não cumpre os requisitos do Regulamento de Apoio ao 
Associativismo, pelo que não pode ser concedido o apoio 
solicitado. ---------------------------------------  
SAÍDA DOS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO CARVALHO E 
ROSA CIGARRA: – Os Senhores Vereadores António Carvalho 
e Rosa Cigarra ausentaram-se da sala, não participando na 
discussão do seguinte assunto. -----------------------  
PONTO QUATRO – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Pelo 
Senhor Vice-Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
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“Proposta ---------------------------------------  
Sendo o Juventude Clube Aljezurense o principal usufrutuário 
do campo municipal de futebol, fazendo do mesmo uma 
utilização diária do referido espaço, reflecte-se esta utilização 
num desgaste rápido de vários componentes e elementos do 
equipamento. Estes elementos de desgaste precisam de 
respostas rápidas por forma a minimizar eventuais prejuízos 
maiores e nalguns casos soluções imediatas remetendo para a 
procura de soluções igualmente imediatas, tais como pequenos 
arranjos nas instalações sanitárias e zona de tratamento de 
roupas, bem como reparações em janelas, portas, fechaduras 
nos edifícios do campo municipal e algum material de rápido 
desgaste que tem vindo a ser solucionados pelo Juventude 
Clube Aljezurense, proponho pelo atrás exposto, a atribuição 
de um subsidio no montante de mil e quinhentos euros para 
fazer face às relativas despesas.” ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
ENTRADA DOS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO CARVALHO 
E ROSA CIGARRA: – Os Senhores Vereadores António 
Carvalho e Rosa Cigarra regressaram à sala, passando de 
imediato a participar nos trabalhos da reunião. ------------  
 

VI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO PARQUE DE 
CAMPISMO MUNICIPAL – VALE DA TELHA – INFORMAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS E URBANISMO: – Face 
ao teor constante na Informação do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
conforme se indica: -------------------------------  
Um – Proceder ao cancelamento, de imediato, da garantia 
bancária número cento e vinte e cinco – zero dois – um 
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milhão cinquenta e sete mil seiscentos e catorze, no valor de 
mil oitocentos e setenta e cinco euros e, emitida em quinze 
de Setembro de dois mil e seis, dado não haver qualquer 
justificação para a sua manutenção; --------------------  
Dois – Aceitar o pagamento da importância de dois mil 
seiscentos e vinte e cinco euros, à empresa PROGITAP, Lda, 
a título de indemnização, por rescisão do contrato de 
prestação de serviços. ------------------------------  
PONTO DOIS – CCDR – PO ALGARVE VINTE E UM – EIXO 
TRÊS – REPAVIMENTAÇÃO DA ER DUZENTOS E SESSENTA E 
SETE ALJEZUR/LIMITE DO CONCELHO: – Foi apresentado o 
ofício número sete mil cento e oitenta e um, datado de vinte 
e oito de Dezembro de dois mil e dez, informando da 
decisão favorável que foi alvo a candidatura ao PO Algarve 
vinte e um – Eixo três – Repavimentação da ER duzentos e 
sessenta e sete Aljezur/Limite do Concelho. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------   
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – AMÉLIA MARIA LOPES CUSTÓDIO – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UM EDIFÍCIO SITO EM AVENIDA 
“16 DE JUNHO” – ROGIL – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente da Câmara, datado de vinte de Janeiro do corrente 
ano e exarado na Informação número vinte barra onze – FR, 
da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, 
referente ao requerimento apresentado por Amélia Maria Lopes 
Custódio, na qualidade de titular e proprietária de um prédio 
urbano, sito em Avenida “16 de Junho” – Rogil, freguesia de 
Rogil e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo mil trezentos e noventa e cinco – P, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
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trezentos e doze, solicitando lhe seja emitida certidão onde 
conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de 
uma parcela de terreno da área com uma área urbana de 
trezentos e sessenta e oito vírgula catorze metros quadrados, 
de um prédio com a área total de setecentos e dezanove 
metros quadrados, na qual se conclui que a pretensão está 
conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com a actual redacção dada pelas 
alterações introduzidas por legislação sucedânea. -----------  
PONTO DOIS – MARIA CORREIA DE OLIVEIRA WNUK – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO 
E PISCINA EM TOURIL – ODECEIXE: – No seguimento da 
deliberação de vinte e oito de Setembro de dois mil e dez, 
foi novamente apresentado o requerimento em que Maria 
Correia de Oliveira Wnuk, na qualidade de proprietária de um 
prédio rústico, sito em Touril, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo cem, da Secção P, da freguesia de Odeceixe e 
Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número novecentos e nove, vem 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de um condomínio habitacional e piscina, no 
local acima identificado. -----------------------------  
Face ao teor constante na informação número quarenta e 
quatro barra dois mil e dez, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. ----------  
PONTO TRÊS – CLOTILDE PACHECO DA ENCARNAÇÃO – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – PARQUE DE CAMPISMO EM VALE 
BURRINHO – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de 
onze de Maio de dois mil e dez, foi novamente apresentado 
o requerimento em que Maria Clotilde Pacheco da Luz 
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Marreiros, na qualidade de Procuradora de Clotilde Pacheco da 
Encarnação, proprietária de um prédio rústico sito em Vale 
Burrinho, freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, inscrito 
na matriz predial rústica sob o Artigo quarenta e seis da 
Secção N, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil cento e vinte e três, vêm nos 
termos do artigo décimo quarto do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, na actual redacção, solicitar 
informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a 
construção de um Parque de Campismo e Caravanismo, sito 
no local acima identificado. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão da requerente, face ao teor constante 
na Informação número nove barra dois mil e onze – FA, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. -----  
PONTO QUATRO – HENRIQUE DA SILVA MANUEL – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA EM CARDAL – ODECEIXE: – Foi 
apresentado o requerimento em que Henrique da Silva Manuel, 
na qualidade de proprietário de um prédio rústico, sito em 
Cardal, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo trinta e oito, da Secção 
O, vem solicitar informação prévia sobre a possibilidade de 
levar a efeito a construção de uma piscina, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão do requerente, face ao teor constante 
na Informação número seis barra dois mil e onze – FA, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. -----  
PONTO CINCO – HONG VON LOESCH – PROJECTO DE 
ARQUITECTURA – ESTABELECIMENTO HOTELEIRO NO LARGO 
DA LIBERDADE – ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 
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unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VIII – Património Municipal 
 

PONTO UM – AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DE BENS DE 
VALOR REDUZIDO: – Face à informação número três, de dez 
de Janeiro do corrente ano, da Assistente Técnica, Susana 
Marreiros, a Câmara deliberou, por unanimidade, para efeito 
de cálculo de amortização no ano de aquisição da produção 
de bens, fixar o referido valor em duzentos e setenta e 
quatro euros e sessenta e dois cêntimos.- --------------  
PONTO DOIS – CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
PLURIDISCIPLINAR: – No âmbito da informação número u, de 
dez de Janeiro do corrente ano, da Assistente Técnica, 
Susana Marreiros, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
constituir a Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário 
e Cadastro Municipal, conforme se indica:- --------------  
-Senhor José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da 
Comissão; --------------------------------------  
-Engenheiro João Manuel Beles Carreiro; ----------------  
-Doutor Paulo Jorge Fragoso de Oliveira; ---------------  
-Doutor Jorge Manuel Rosado Simões Duarte; ------------  
-Senhora Maria de Lurdes Rosa; ---------------------  
Como Colaboradores: ------------------------------  
-Doutora Luísa Manuela Azevedo Quintino Rogado; --------  
-Doutor Miguel Filipe Vicente; ------------------------  
-Professor Nelson Gomes Rodrigues Barros; -------------  
-Senhor Ricardo Jorge Fernandes da Glória. -------------    
 

IX – Turismo e Actividades Económicas 
 

PONTO UM – CIRCUITO AMBIENTAL E CULTURAL DE ALJEZUR – 
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PARA AS POPULAÇÕES E 
ECONOMIA LOCAL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
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reconhecer formalmente o interesse para as populações e 
economia local, quanto ao Circuito Ambiental e Cultural de 
Aljezur, uma vez que: -----------------------------  
– Valoriza o património cultural e ambiental local, visando a 
integração da sua valia na comunidade, na óptica do interesse 
colectivo e do desenvolvimento sustentável, promovendo a 
participação e a sensibilização da população; -------------  
– Cria um produto de turismo cultural e ambiental inovador na 
zona e região, contribuindo para a requalificação do 
património, para o aumento da atractividade, reforço da 
identidade do território e diminuição da sazonalidade da 
economia. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – EDIFÍCIO DO POSTO DE TURISMO DE ALJEZUR – 
PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
Edifício do Posto de Turismo de Aljezur ----------------  
No âmbito de vistoria efectuada pelo Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo desta autarquia, em Setembro de dois mil 
e dez, foi determinado o encerramento do Posto de Turismo 
de Aljezur, por questões de segurança. -----------------  
Com base na observação das paredes e cobertura, 
considerando o processo construtivo e os materiais utilizados, 
os técnicos de imediato concluiriam que a estrutura do edifício 
não está dimensionada para resistir às cargas a que está 
sujeita. -----------------------------------------  
Igualmente se concluiu que aquando das obras de 
remodelação da cobertura, da responsabilidade da ERTA, em 
dois mil e cinco, não foram construídas vigas de cintagem ou 
qualquer outro tipo de estrutura de reforço, facto que provocou 
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desde logo “esforço” acrescido nas paredes das fachadas 
principal e posterior. -------------------------------  
O edifício apresenta fissuras e fendas consideráveis em alguns 
pontos, nas zonas de ligação dos rebocos, aos cantos do 
edifício e em toda a extensão da cobertura. -------------  
Poderá mesmo o edifício ruir parcial ou totalmente! --------  
A Câmara promoveu de imediato à contenção das paredes do 
edifício através de cintagem com cabos de aço, intervenção 
que poderá evitar o colapso de parte ou de todo o edifício, 
tendo igualmente delimitado uma área de segurança relativa a 
pessoas e bens.----------------------------------  
Dos diversos contactos mantidos com a Entidade Regional de 
Turismo do Algarve, foi acordado que, quer aquela entidade 
quer a autarquia, inscreveriam em sede de Orçamento e Plano 
Plurianual de Actividades para dois mil e onze, rubrica para 
projecto de execução e obra conducente à 
reabilitação/requalificação do edifício, propriedade desta 
autarquia. ---------------------------------------  
Foram também já dadas indicações expressas à Entidade 
Regional de Turismo do Algarve no sentido de mandar cortar 
o abastecimento de água, telefone e electricidade. ---------  
De acordo com informações técnicas da especialidade 
(anexas) somos levados a concluir que a demolição, caso o 
edifício não venha a colapsar durante o Inverno, pode de 
facto ter de registar-se e vir a ser promovida, uma vez que 
aparente e tecnicamente não será viável a sua 
requalificação/reabilitação. ---------------------------  
A solução será assim a construção de novo edifício em 
parceria com a ERTA, através de protocolo a celebrar para o 
efeito. -----------------------------------------  
É neste contexto que proponho que a Câmara Municipal ouça 
a Assembleia Municipal de Aljezur e recolha igualmente opinião 



REUNIÃO DE 25.01.11 

Pág.  21 

junto da Associação de Defesa de Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur, nomeadamente sobre as questões que 
se apresentam, a fim de melhor decidir: ----------------  
a) Deverá a reconstrução ocorrer no mesmo local? --------  
b) Caso não deva ocorrer no mesmo local, onde então? ---  
c) Deverá o novo edifício a construir ser uma réplica do 
actual, respeitando a traça arquitectónica e com a mesma 
área? -----------------------------------------  
d) Outras questões julgadas pertinentes para o caso em 
apreço.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PAGAMENTO DE RENDA DA LOJA SITO NO 
POSTO DE TURISMO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vice-Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
PAGAMENTO DE RENDA DA LOJA SITO NO POSTO DE TURISMO 
DE ALJEZUR -------------------------------------  
O Edifício do Posto de Turismo, onde se localiza a loja 
destinada a Venda de Artesanato atribuída ao Senhor Nelson 
Augusto Deodato Fragoso, não tem condições de segurança, 
ao nível da estrutura, apresentando mesmo sinais evidentes de 
poder ruir parcialmente, conforme verificado por técnico deste 
Município e descrito no relatório de peritagem de avaliação do 
estado de conservação, efectuado em dez de Setembro do 
ano transacto. -----------------------------------  
Pelo atrás mencionado, proponho que não seja cobrada a 
renda referente ao mês de Janeiro e seguintes, até que 
estejam reunidas as condições de segurança para o seu 
funcionamento”. ----------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e vinte 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. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O  Secretário, 

 
__________________________________ 
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