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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  22 de Fevereiro de 2011 
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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 
 

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: ------------  
– APISLAND, UNIPESSOAL, LDA. – Nova Construção – Industria 
– Loteamento Industrial de Feiteirinha – Lote vinte e sete – 
Rogil – dez de Fevereiro de dois mil e onze ------------  
– RUI MANUEL GUERREIRO BELCHIOR – Construção de habitação 
– Brejo da Oliveira – Odeceixe – catorze de Fevereiro de 
dois mil e onze ----------------------------------  
– TERENCE O`LEARY & ISOLDE MELZNER O`LEARY – Construção 
de uma piscina – Espartal – H cinco – Aljezur – quinze de 
Fevereiro de dois mil e onze ------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de oito de Fevereiro de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
PORTARIA número sessenta e oito – A barra dois mil e onze, 
publicada no D.R número vinte e seis, Suplemento, Série I, 
de sete de Fevereiro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que estabelece os critérios e os procedimentos 
subjacentes a utilizar na transferência de verbas para as 
freguesias. --------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO número dois barra dois mil e 
onze, publicada no D.R número vinte e sete, Série I, de oito 
de Fevereiro, da Presidência do Conselho de Ministros – 
Centro Jurídico, que rectifica a Portaria número mil trezentos e 
trinta e quatro – F barra dois mil e dez, de trinta e um de 
Dezembro, do Ministério da Administração Interna, que procede 
à primeira alteração à Portaria número mil quatrocentos e vinte 
e quatro barra dois mil e um, de treze de Dezembro, que 
estabelece as condições e as taxas devidas pelo 
bloqueamento, remoção e depósito de veículos, publicada no 
Diário da República, Primeira Série, segundo suplemento, 
número duzentos e cinquenta e três, de trinta e um de 
Dezembro de dois mil e dez ------------------------  
LEI número dois barra dois mil e onze, publicada no D.R 
número vinte e oito, Série I, de nove de Fevereiro, da 
Assembleia da República, sobre remoção de amianto em 
edifícios, instalações e equipamentos públicos. ------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número onze – B 
barra dois mil e onze, publicada no D.R. número vinte e 
cinco, Suplemento, Série I, de quatro de Fevereiro, da 
Presidência do Conselho de Ministros, que aprova o Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina (POPNSACV). -----------------------  
 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.26S01&iddip=20110229
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.26S01&iddip=20110229
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.26S01&iddip=20110229
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.27&iddip=20110242
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.27&iddip=20110242
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.27&iddip=20110242
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103239
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20103239
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20014101
http://www.dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20014101
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.28&iddip=20110246
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.28&iddip=20110246
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.25S01&iddip=20110233
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.25S01&iddip=20110233
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.25S01&iddip=20110233
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.25S01&iddip=20110233
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PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
um de Fevereiro 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 – ABERTURA DE PROPOSTAS: – No seguimento 
da deliberação de vinte e cinco de Janeiro do corrente ano, 
pelo Senhor Presidente foi dado início ao acto público do 
concurso, com a leitura da lista dos concorrentes, elaborada 
por ordem de entrada, verificando-se que das seis entidades 
bancárias convidadas, apenas cinco apresentaram propostas, 
conforme lista que a seguir  se transcreve: --------------  
UM – Caixa Geral de Depósitos ----------------------  
DOIS – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio ----  
TRÊS – Banco Santander Totta -----------------------  
QUATRO – Banco Espírito Santo -----------------------  
CINCO – Banco Millennium BCP ----------------------  
De seguida procedeu-se à análise das propostas, as quais 
ficam arquivadas em pasta própria. --------------------  
Atendendo que a proposta apresentada pelo Banco Millennium 
BCP, não estava conforme os atributos solicitados, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, excluir a referida 
proposta.- --------------------------------------  
Depois de devidamente analisadas as restantes propostas, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade manifestar a 
intenção de contratar junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
de S. Teotónio, o empréstimo de longo prazo, no valor de 
setecentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e nove 
euros e vinte e um cêntimos, destinado a suportar encargos 
com a Empreitada de Repavimentação da E.R duzentos e 
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sessenta e sete/Limite do Concelho, por ser a proposta 
financeiramente mais favorável, nas condições que a seguir se 
indica:- ----------------------------------------  
-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 o ano e meio de carência);- -----------------  
-Taxa de Juro: Taxa variável associada à Euribor a seis 
meses, em vigor no dia de início de cada período de 
contagem de juros, acrescida de um “spread” de quatro 
virgula cinco porcento.------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, não haver lugar à 
audiência dos interessados, face à urgência na contratação do 
empréstimo. -------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo à 
Assembleia Municipal, a fim desta autorizar a contratação do 
referido empréstimo. -------------------------------  
PONTO CINCO – PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL SOCIAL – 
SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA – ABERTURA DE 
PROPOSTAS: – No seguimento da deliberação de vinte e 
cinco de Janeiro do corrente ano, pelo Senhor Presidente foi 
dado início ao acto público do concurso, com a leitura da 
lista dos concorrentes, elaborada por ordem de entrada, 
verificando-se que das seis entidades bancárias convidadas, 
apenas duas apresentaram propostas, conforme lista que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
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UM – Caixa Geral de Depósitos ----------------------  
DOIS – Caixa de Crédito Agrícola Mutuo ----------------  
De seguida procedeu-se à análise das propostas, as quais 
ficam arquivadas em pasta própria. --------------------  
Atendendo que a proposta apresentada pela Caixa Geral de 
Depósitos não estava conforme os atributos solicitados, 
nomeadamente apresentando um prazo de quinze anos quando 
tinha sido solicitado de vinte anos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, excluir a referida proposta.- ---------------  
Analisada devidamente a proposta apresentada pela Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio, e estando a mesma 
em conformidade com os atributos fixados, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de contratar 
junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Teotónio, o 
empréstimo de longo prazo, no valor de um milhão cento e 
dezassete mil e duzentos euros, para financiar a participação 
do Municipio de Aljezur no capital social da Sociedade Polis 
Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e 
Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A, 
por ser a proposta financeiramente mais favorável, nas 
condições que a seguir se indica:- --------------------  
-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 anos;- --------------------------  
-Amortização de Capital e Juros: setenta e quatro prestações 
postecipadas trimestrais, iguais e sucessivas (vinte anos, 
incluindo o período de carência);- --------------------  
-Taxa de Juro: Taxa variável associada à Euribor a seis 
meses, em vigor no dia de início de cada período de 
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contagem de juros, acrescida de um “spread” de quatro 
virgula cinco porcento.------------------------------  
Foi ainda deliberado, por unanimidade, não haver lugar à 
audiência dos interessados, face à urgência na contratação do 
empréstimo. -------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo à 
Assembleia Municipal, a fim desta autorizar a contratação do 
referido empréstimo. -------------------------------  
PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
seiscentos e oitenta e dois, datado de sete de Fevereiro do 
corrente ano acerca da EN cento e vinte – Variante de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de nove de Fevereiro do corrente 
ano, enviando cópia do ofício remetido à Associação de 
Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, 
acerca do Viaduto de Aljezur. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de sete de Fevereiro do corrente 
ano, enviando cópia do tomado de posição “AMAL Solidária 
com as Câmaras Municipais de Aljezur e Vila do Bispo, 
quanto ao Plano de Ordenamento do PNSACV”. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de catorze de Fevereiro do corrente 
ano, informando que o Conselho Executivo daquela entidade 
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concordo que se formalize um subsídio a atribuir directamente 
à Associação IN LOCO, no sentido de contribuir para a 
contratação de uma plataforma informática que viabilizará o 
alojamento do Observatório Social. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível conceder o apoio solicitado. -----------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS: – Foi 
apresentado o ofício número trinta e cinco, datado de trinta e 
um de Janeiro do corrente ano, solicitando a atribuição de um 
subsídio, destinado a apoiar a realização da IX Grande Gala 
Prestígio. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível conceder o apoio solicitado. -----------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício datado de dois de 
Fevereiro do corrente ano, informando da admissão da sócia, 
Marta Sofia Marreiros Batista de Sousa, com efeitos 
retroactivos a um de Fevereiro do presente ano. ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não 
poderá comparticipar, como regularmente vinha fazendo, a 
quota da nova sócia admitida pelos Serviços Sociais, por 
imperativo legal do Decreto-Lei número treze barra dois mil e 
onze, de vinte e cinco de Janeiro. --------------------  
Pelo mesmo facto, mais foi deliberado, por unanimidade, 
comunicar que cessam a partir do corrente mês, inclusive, as 
transferências que vinham a ser promovidas para os Serviços 
Sociais das Autarquias do Município de Aljezur. -----------  
TURISMO DO ALENTEJO – ERT: – Foi apresentado o ofício 
número trezentos e cinquenta e oito, datado de nove de 
Fevereiro do corrente ano, informando que aquela entidade 
deliberou manifestar o seu apoio relativamente à tomada de 
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posição conjunta dos Municípios de Aljezur, Odemira, Sines e 
Vila do Bispo. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o e-mail datado de sete de Fevereiro do corrente 
ano, enviando circular acerca dos “Planos de prevenção de 
riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infracções 
conexas”. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número dezanove, datada de um de 
Fevereiro do corrente ano, enviando informação acerca da 
“Hora do Planeta dois mil e onze”. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS DA 
CARRAPATEIRA”: – Foi apresentado o ofício número dois, 
datado de um de Fevereiro do corrente ano, enviando cópia 
do Relatório de Actividades e Contas de dois mil e dez e 
Orçamento e Plano de Actividades para dois mil e onze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
EVA – TRANSPORTES, SA: – No âmbito do ofício da EVA – 
Transportes, SA, número duzentos e sessenta e cinco barra 
onze DF-IN, no qual é dado a conhecer a denúncia do 
Protocolo celebrado com o Municipio de Vila do Bispo, a 
Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por unanimidade, 
suportar a totalidade do valor para a manutenção do Serviço 
de Transporte Público Rodoviário de Passageiros no valor de 
seiscentos e noventa e quatro euros e cinquenta e dois 
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
assegurando assim o regular Serviço de Transporte Público 
Rodoviário de Passageiros, entre Aljezur e Carrapateira. -----  
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De acordo com o mesmo Protocolo, na sua cláusula décima 
segunda, conclui-se que a carreira deixa de imediato de ser 
prolongada até Vila do Bispo. ------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número quatrocentos e noventa e sete, 
datado de vinte e sete de Dezembro de dois mil e dez, 
acerca dos pagamentos efectuados pelo Fundo Florestal 
Permanente aos Municípios. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número cinquenta, datado de trinta e um de Janeiro do 
corrente ano, sugerindo que sejam colocadas placas 
informativas sobre a protecção de duas espécies de cágados 
existentes na ribeira de Aljezur, protegidos por leis 
comunitárias, no âmbito da construção do Viaduto de Aljezur. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FERNANDO L. GASPAR – SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
RODOVIÁRIOS, SA: – Foi apresentado o ofício datado de 
dezoito de Janeiro do corrente ano, informando que aquela 
empresa viu-se forçada a intentar acção judicial contra 
Lappset e Play Planet. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número um, datado de vinte e seis 
de Janeiro do corrente ano, agradecendo pela colaboração 
prestada aquando da realização da IX Feira de Natal de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
REAL TUNA INFANTINA – TUNA MISTA DA UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE: – Foi apresentada a carta sem data, solicitando a 
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atribuição de um subsídio, destinado a apoiar a realização do 
projecto “O Mistuna dois mil e onze – Festival de Tunas 
Mistas da Universidade do Algarve”. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível conceder o apoio solicitado. -----------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o ofício datado de onze de Fevereiro do 
corrente ano, acerca da tomada de posição conjunta dos 
Municípios de Aljezur, Odemira, Sines e Vila do Bispo sobre 
a aprovação do Plano de Ordenamento do PNSACV. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número dezassete, datado de vinte e sete de Fevereiro 
do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de quatro mil trezentos e trinta e dois euros, 
referente à execução de obras de melhoramentos efectuados 
em diversos caminhos rurais da Freguesia de Odeceixe. -----  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de vinte e dois de Fevereiro do 
corrente ano, referente à execução das referidas obras, a 
Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 
Vereadora Rosa Cigarra, transferir para a Junta de Freguesia 
de Odeceixe a verba solicitada, no montante de quatro mil 
trezentos e trinta e dois euros. -----------------------  
PONTO SETE – “NOVO” PLANO DO PNSACV – UMA AFRONTA! 
– PROPOSTA/TOMADA DE POSIÇÃO: – Pelo Senhor Presidente 
da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
“NOVO” PLANO DO PNSACV – UMA AFRONTA! – 
PROPOSTA/TOMADA DE POSIÇÃO -----------------------  
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Sem prejuízo das tomadas de posição conjuntas, sobeja e 
publicamente conhecidas, dos Presidentes dos Municípios de 
Aljezur, Odemira, Sines e Vila do Bispo, importa e impera 
agora que o Município de Aljezur torne pública a sua posição 
oficial quanto a esta matéria. ------------------------  
Desde logo este “novo” Plano aprovado em Conselho de 
Ministros de vinte e sete de Janeiro de dois mil e onze, 
publicado em D.R, através da RCM número onze –B barra 
dois mil e onze, de quatro de Fevereiro, constitui uma afronta 
a todos os autarcas e aljezurenses e uma manifesta “falta à 
verdade” por parte da Senhora Ministra do Ambiente quando 
afirmou que “procuraremos uma maior concertação com os 
Municípios da área do PNSACV após as conclusões da 
Discussão Pública”. --------------------------------  
A versão final não é mais que uma enorme desilusão que 
ignora tudo e todos! ------------------------------  
Hoje sabemos, e afirmamos sem qualquer “rodeio” que se 
tratou de uma enorme encenação por parte do Ministério do 
Ambiente que se arrastou desde dois mil e oito e que teve 
como grande protagonista o Senhor Secretário de Estado 
Professor Humberto Rosa e como actor secundário o Senhor 
Presidente do ICNB, que sempre subalternizaram a Senhora 
Ministra Dulce Pássaro, restando apenas saber se por vontade 
própria ou não! ----------------------------------  
A DISCUSSÃO PÚBLICA ------------------------------  
Foi pura e simplesmente ignorada pelo ICNB. A versão final 
aprovada à revelia dos autarcas, desconhecendo-se quais os 
resultados dessa mesma DP, que recolheu cerca de 
quatrocentas participações, atesta desde logo o desrespeito 
para com todos aqueles que de forma empenhada trabalharam 
num Plano que se pretendia equilibrado, humanizado em 
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perfeita harmonia com os valores ambientais em presença e 
conservador e respeitador da biodiversidade. --------------  
Fez igualmente tábua rasa da decisão do Conselho Estratégico 
do PNSACV que havia reprovado a proposta de Plano! -----  
O Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Professor 
Humberto Rosa, vem agora a público de forma injuriosa e 
fácil afirmar entre outros disparates que “Estou convencido que 
a questão urbanística explica a atitude de rejeição do Plano”, 
ou mesmo “nunca foi facultado aos municípios a versão que 
vai para processo legislativo, porque é sigilosa”. ----------  
Quanto à questão urbanística: Nunca pugnámos por nada mais 
do que o PROT Algarve já prevê e contempla e que foi todo 
ele acompanhado e validado pelo ICNB e respectiva tutela. --  
Quanto ao “sigilo”! Já sabíamos que todo o Plano vinha 
sendo desenvolvido sem rigor, estudo, validação técnica ou 
científica, trabalho de campo, interdisciplinaridade, que usava e 
abusava da discricionariedade, dependia da vontade e humor 
dos seus protagonistas! Pois bem, ficamos agora também a 
saber que o direito de participação e informação consagrados 
na Lei são sinónimo de sigilo, imagine-se! Para o Senhor 
Secretario de Estado a Lei é uma “faixa apenas com um 
sentido” – Vergonhoso! ----------------------------  
Atente-se no seguinte! Desde dois mil e sete as sucessivas 
versões apresentam alterações significativas na Planta de 
Síntese, tanto na área terrestre como em área fluvial e 
marinha. Em circunstâncias normais concluir-se-ia que a 
“dinâmica” de tal facto teria resultado de trabalho de campo, 
rigoroso, atento e científico! Nada mais enganoso! Afinal 
concluímos que a “dinâmica do facto” radica precisamente 
nessa total ausência de trabalho, para a qual sempre 
chamámos a atenção e inclusivamente nos “oferecemos” para 
ajudar, e no recurso, imagine-se, a fotografias aéreas de dois 
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mil e dois com adopção para a carta base do Plano, a Carta 
Militar de mil novecentos e setenta e seis! --------------  
Chegamos assim a uma Planta Síntese que veio sendo 
“pintada” com recurso aos “feltros que estavam mais à mão” 
como se de um livro de ilustrações se tratasse. Que rigor! --  
Talvez seja por isso que quer a Norte, quer a Sul de Aljezur 
e comparativamente com a Planta Síntese apresentada em DP, 
o Plano publicado nos “surpreenda agora” com uma radical e 
arbitrária passagem de áreas de PPII para PPI e de PCI para 
PPII, sem qualquer justificação cientifica que o ateste ou se 
vislumbre! --------------------------------------  
Lá está, tinha que ser sigiloso, obviamente! -------------  
FORTES RESTRIÇÕES E CONDICIONAMENTOS E UMA CAPACIDADE 

IMPAR DE COMPLICAR! ------------------------------  
Acalentávamos e defendíamos para o Sector Turístico 
Sustentável, particularmente o desenvolvimento do Turismo de 
Natureza e do Turismo em Espaço Rural, que já não pode 
estar somente dependente e ligado ao sol e praia, mas cada 
vez mais aliado à gastronomia, cultura, etnografia e 
património, enormes esperanças face ao potencial que o 
Município revela e para o qual é apetente. Defendíamos 
igualmente, de acordo com o que o PROT Algarve contempla, 
a possibilidade de instalação de um número limitado de 
empreendimentos turísticos de baixa densidade e alta qualidade 
com certificação ambiental e propúnhamos que a famigerada 
“zona costeira” fosse substituída pela faixa de PPI que 
permitiria uma função idêntica de contenção. Nada disto foi 
acolhido e o Turismo Sustentável enquanto relevante actividade 
económica constitui um aposta falhada. -----------------  
Atente-se no que propõem para o Loteamento Paisagem 
Oceano, localizado numa Área/Zona de Ocupação Turística de 
acordo com o PDM de Aljezur, com Alvará válido, muito 
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antes da criação do Parque Natural e que querem agora 
obrigar e submeter à execução de um PMOT, quando deveria 
ser considerada uma área não sujeita a qualquer regime de 
protecção. Trata-se ou de um verdadeiro delírio 
fundamentalista ou então de algo que nos “abstemos de 
qualificar” por uma questão de respeito e educação! -------  
Quanto à pesca vale muito a pena reflectir sobre a forma 
como “resolvem o problema”! Acedem e bem, à proposta da 
Associação de Pescadores do Portinho da Arrifana quando 
“deslocalizam” à PPI da Arrifana para Norte, permitindo e 
viabilizando assim esta actividade económica no Portinho da 
Arrifana, todavia, e não obstante a vontade expressa pela 
Associação e inúmeros alertas feitos pela Câmara que tal 
facto não poderia constituir ou dar origem a mais uma zona 
de interdição à Pesca Lúdica, o que fazem estes senhores! 
Ignoram, porque sabem que vai gerar tensão e conflito e isso 
era rigorosamente o que pretendiam – fazer conflituar lúdicos 
com profissionais – Inqualificável! ---------------------  
A APOLOGIA DA AGRICULTURA INTENSIVA! ------------------  
O novo Plano, é particularmente neste domínio uma pura 
negação do relatório ambiental que o “suporta”! Não deixa 
de ser curioso constatar que o referido relatório conclui que a 
agricultura intensiva provoca a alteração irreversível, entre 
outros aspectos da morfologia do solo, contribuindo e 
acelerando para uma degradação dos valores naturais e 
levando ao desaparecimento dos frágeis ecossistemas locais, 
com repercussão em toda a envolvente, pelo que aponta para 
um especial cuidado nas ditas práticas agrícolas e sua 
desejável reconversão. ------------------------------  
O que faz o novo Plano? Ignora, permite e incentiva uma 
agricultura ainda mais intensiva em detrimento das tradicionais 
práticas agrícolas e não garante a preservação dos recursos 
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solo e água bem como não incentiva, quando o deveria fazer, 
uma actividade agrícola ambientalmente sustentável! --------  
Fica por perceber como é que uma prática intensiva agrícola 
contribui para a biodiversidade em presença! -------------  
EM CONCLUSÃO! ----------------------------------  
A nova versão do POPNSACV condiciona e impossibilita de 
forma muito preocupante o futuro sustentável do nosso 
Município e de toda uma região. ----------------------  
Padece de “vícios” e a sua aplicação prejudica gravemente as 
populações! -------------------------------------  
Perde-se para já mais uma oportunidade para a reconciliação 
e promoção da confiança entre a administração e as 
populações! -------------------------------------  
Incentiva-se e promove-se a desconfiança, o abandono e a 
contestação! -------------------------------------  
Mais uma vez o “todo poderoso” Estado Central impõe a sua 
vontade soberana sobre regiões pobres, de baixa densidade, 
fazendo-se valer dos “alegados valores de interesse nacional 
e europeu” que constituem valores a preservar por todos (e 
estamos de acordo quanto a isto), mas obrigando todos nós 
a pagarmos um preço elevadíssimo para essa desejável e 
imperiosa conservação da natureza, suprimindo-nos direitos e 
impondo-nos regras absurdas, quando em troca nunca nos 
deram rigorosamente nada! --------------------------  
Não aceitaremos e não nos resignamos! ----------------  
Neste contexto de pura arrogância e prepotência, quando não 
se respeitam opiniões em particular das minorias, quando não 
se pugna pela efectiva participação dos cidadãos e dos seus 
legítimos representantes, não resta outra atitude para repor a 
legalidade, sem nunca perdermos a razão que nos assiste, 
que não seja o recurso à via judicial para contestação do 
POPNSACV. -------------------------------------  
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Assim, porque o referido documento/Plano, padece de vícios 
que poderão conduzir à sua anulação ou declaração de 
nulidade por via contenciosa e sendo que tais vícios 
prejudicam gravemente as populações, proponho que a Câmara 
Municipal de Aljezur delibere mandatar o seu Presidente para 
propor a respectiva Acção no Tribunal competente. ---------  
Mais se propõe que do facto se dê conhecimento à 
Assembleia Municipal de Aljezur para superior conhecimento.” -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO OITO – VENDA EM HASTA PÚBLICA DE PRÉDIOS 
URBANOS EM ALJEZUR – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO NOVE – DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E 
PLANEAMENTO: – Foi apresentado o Relatório Anual de 
Actividades dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO DEZ – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: – Foi 
apresentada uma breve análise dos dados sobre o 
Desemprego no Concelho de Aljezur, para o ano de dois mil 
e dez, elaborada Gabinete de Inserção Profissional, com os 
dados fornecidos pelo IEFP e pelo INE. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO ONZE – BANCO SANTANDER TOTTA, SA – PROPOSTA 
PARA DOMICILIAÇÃO DOS DÉBITOS DIRECTOS, REFERENTES 
AO PAGAMENTO DE ÁGUA: – A Câmara tomou conhecimento 
do teor constante na Informação da Secção de Expediente 
Geral, datada de sete de Fevereiro do corrente ano, referente 
à proposta para domiciliação dos débitos directos, referentes 
ao pagamento de água, apresentada pelo Banco Santander 
Totta, SA. --------------------------------------  
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PONTO DOZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PROTOCOLO 
RELATIVO À FUTURA UNIDADE DE MANUTENÇÃO E LONGA 
DURAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS CONTINUADOS A 
IMPLANTAR EM ALJEZUR – DECLARAÇÃO – RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a Declaração 
emitida pelo Senhor Presidente da Câmara, acerca do 
Protocolo estabelecido com a Casa da Criança do Rogil e 
relativo à futura Unidade de Manutenção e Longa Duração da 
Rede de Cuidados Continuados a implantar em Aljezur. -----  
PONTO TREZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PROJECTO 
“ESPECIAL MENTE – PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA 
DOENÇA MENTAL” – PROPOSTA DE PROTOCOLO: – A 
Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 
Vereadora Rosa Cigarra, aprovar as cláusulas do Protocolo a 
estabelecer com a Casa da Criança do Rogil, no âmbito do 
Projecto “Especial Mente – Prevenção e Tratamento da 
Doença Mental”, cujo documento depois de devidamente 
rubricado, fica anexo à presente acta. ------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA VEREADORA ROSA 
CIGARRA: ---------------------------------------  
“Por considerar que não foram acauteladas todas as 
hipóteses, designadamente no que diz respeito à cedência das 
instalações, que no Protocolo se prevê que sejam cedidas 
gratuitamente, quando está prevista uma verba no projecto 
para o pagamento das instalações. --------------------  
Por outro lado, não considero que esteja justificada a 
transferência de mil euros, por mês, uma vez que apenas se 
refere ser o montante em falta no projecto e não discriminar 
qual o efeito desse montante. ------------------------  
Todo o trabalho da Casa da Criança tem sido válido no apoio 
que presta aos munícipes, no entanto penso que qualquer 
instituição quando se candidata a um projecto, deverá fazê-lo 
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calculando os riscos e a capacidade financeira que dispõe, 
sem depender de apoios de terceiros.” -----------------  
PONTO CATORZE – ANTIGO PARQUE DE CAMPISMO DO VALE 
DA TELHA – EXPOSIÇÃO SOBRE USO ABUSIVO DAS 
INSTALAÇÕES: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a exposição que a seguir se transcreve: -------  
“Quando o Município de Aljezur, por decisão judicial recebeu 
a infra-estrutura designada “Parque de Campismo de Vale da 
Telha”, encontravam-se lá duas famílias (uma de origem 
romena e outra de origem inglesa), que viviam em roulotes. 
A título excepcional foi permitida a sua permanência no 
referido espaço, por razões de bom senso, boa fé e ajuda, 
até encontrarem uma solução habitacional noutro local, sem 
nunca ter existido da parte do Município de Aljezur indicação 
alguma de que a autorização para ali permanecer 
provisoriamente, poderia vir a ter carácter definitivo. --------  
De então para cá, a situação que o município encarou 
inicialmente como provisória não tem tido solução, pois ambas 
as famílias nada fizeram para cumprir com o compromisso, 
chegando mesmo a realizar obras (no caso da família 
inglesa), ou a ocupar mais espaço através de tendas e 
criação de “monos” no espaço daquela infra-estrutura, 
inclusive com a chegada de novos elementos da família 
(como no caso da família romena). -------------------  
SITUAÇÃO RELATIVA À FAMÍLIA INGLESA --------------------  
Em trinta de Julho de dois mil e oito, o casal Perry informou 
o município sobre a ocorrência de furto de quase todos os 
seus pertences, enquanto passavam férias em Inglaterra, facto 
sobre o qual também apresentaram queixa na GNR. -------  
A vinte e três de Outubro de dois mil e oito dirigem uma 
carta ao Município de Aljezur, solicitando permissão para usar 
a propriedade como habitação da família, pedindo ainda 
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permissão para realizar obras de ampliação e melhoramento de 
modo a transforma-lo em apartamento, reconhecendo embora 
que o espaço é propriedade do Município de Aljezur. -------  
Para além de terem formulado o pedido por escrito, 
formularam-no também pessoalmente junto do então Presidente 
de Câmara e do Vice-Presidente. Nunca lhes foi dada 
autorização para realizar quaisquer obras ou para adaptar 
qualquer parte da referida infra-estrutura para habitação da 
família. Em reuniões havidas nessa altura foi-lhes sempre 
reiterado que se mantinha a autorização provisória e que 
deveriam encontrar uma solução habitacional para abandonar 
aquele espaço, indicação que nunca cumpriram. -----------  
Em seis de Novembro de dois mil e oito o casal foi mais 
uma vez recebido pelo então Vice-presidente e Vereadora, 
mas não foi possível haver entendimento face ao que eram as 
suas expectativas e pretensões, situação que despoletou uma 
reacção violenta e intempestiva por parte da Senhora Drew 
Perry, que abandonou o gabinete “praguejando” alto e em 
língua inglesa, e batendo com a porta. -----------------  
A trinta de Janeiro de dois mil e nove dirigem ao então 
Presidente de Câmara, Manuel Marreiros, uma nova carta, na 
qual em termos muito pouco cordiais, manifestam o seu 
desagrado por não terem tido permissão para fazer um 
“apartamento”, considerando-o como “racista”, chegando à 
ameaça de mandar cópia da carta para a comunicação social, 
caso fossem de novo assaltados quando fossem de férias para 
Inglaterra… --------------------------------------  
Não tendo surtido efeito as recomendações que o município 
vinha fazendo, para resolverem a sua situação e abandonarem 
o espaço, em vinte e cinco de Março de dois mil e nove foi 
endereçado um ofício ao casal Perry, notificando-os de que 
não tinham permissão para realizarem qualquer obra de 
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beneficiação, alertando-os mais uma vez, para o carácter 
provisório da sua permanência naquele espaço municipal. ----  
SITUAÇÃO DA FAMÍLIA ROMENA -------------------------  
Trata-se de uma família alargada e podem chegar a manter-
se no espaço em causa, três núcleos, conforme os casais 
mais novos estejam ou não na Roménia ou aluguem casa 
(habitualmente nos apartamentos do Vale da Telha). ------  
No âmbito do acompanhamento técnico que os serviços do 
município têm feito, verifica-se que não fizeram alterações no 
espaço, não realizaram qualquer tipo de obras, embora a 
acumulação de lixo e “monos” e as restantes condições 
evidenciadas nas vistorias técnicas, apontem para diversos 
perigos no local. ---------------------------------  
No âmbito das visitas e do acompanhamento de Acção Social, 
demonstraram que abandonarão o espaço sem oposição. ----  
CONCLUSÃO --------------------------------------  
No entanto e apesar da nossa tolerância e, ainda assim, 
mantendo alguma boa fé e boa vontade (dado que existem 
menores de ambas as famílias), verificámos que não foram 
acatadas as nossas indicações quer verbais, quer escritas, 
sendo que nenhuma das famílias fez até hoje diligências no 
sentido de resolver a sua situação habitacional. -----------  
Face às diversas informações técnicas, é urgente pôr cobro à 
situação que se arrasta e que se torna intolerável para o 
município, pelo que além do auto de embargo que foi 
realizado, no caso das obras em curso promovidas pelo casal 
inglês, deve esta Câmara deliberar pela fixação de um prazo 
para abandono definitivo do local.” --------------------  
Face à exposição atrás transcrita, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, notificar os nomeados para que no prazo de 
noventa dias abandonem as instalações que vêem ocupando, 
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sitas no antigo Parque de Campismo do Vale da Telha – 
Aljezur. ----------------------------------------  
 

III – Ambiente 
 

PONTO UM – COLOCAÇÃO DE “OLEÕES” NO CONCELHO – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
a proposta de minuta de Protocolo a estabelecer com a 
empresa BIOSYS, com vista à recolha selectiva e 
encaminhamento dos óleos alimentares usados, produzidos 
pelos sectores industriais, hotelaria, restauração e doméstico, 
cujo documento, depois de devidamente rubricado, fica anexo 
à presente acta. ----------------------------------   
 

IV – Acção Social 
 

PONTO UM – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D’ALVA, NO ÂMBITO DO 
APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
ACÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL--------  
Considerando que o protocolo estabelecido com cada uma das 
Conferências da Associação S. Vicente de Paulo que no 
concelho desenvolvem apoio social, estabelece a atribuição de 
um subsídio mensal até quinhentos, para fazer face a apoios 
mais urgentes e inadiáveis, às pessoas e famílias do concelho 
de Aljezur; --------------------------------------  
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Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Que seja aprovado os relatórios dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de 
Dezembro de dois mil e dez e Janeiro de dois mil e onze, 
em anexo; --------------------------------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de novecentos e noventa e seis euros e 
sessenta e nove cêntimos euros, referente ao valor máximo 
protocolado para apoio a situações urgentes e inadiáveis.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

V – Associativismo  
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 
DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE 
ALJEZUR ----------------------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e 
oito de Agosto de dois mil e sete, regulamentação para 
atribuição de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, 
cultural e recreativo do concelho de Aljezur, esta mesma 
proposta foi submetida à apreciação da Assembleia em sessão 
realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete 
entrou em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete. -  
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Algumas candidaturas ainda apresentaram algumas lacunas na 
instrução do processo, e dados importantes para a sua 
avaliação em sede de comissão de avaliação. ------------  
As candidaturas foram avaliadas segundo os critérios para 
apreciação que estão espelhados no artigo sétimo do referido 
regulamento. -------------------------------------  
Importa salientar que a presente proposta se centra 
exclusivamente nas actividades que foram melhor classificadas 
pela Comissão de Avaliação, acedendo assim ao apoio 
financeiro, mas os apoios que o Município de Aljezur irá 
conceder terão também incidências nos apoios técnicos e 
logísticos, como ficará reflectido nas fichas de candidatura. ---  
Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 
seguintes apoios: ---------------------------------  
ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DA CARRAPATEIRA” ---------------- 
– Petanca – Subsidio para apoiar a modalidade de mil euros  
– Festas de Verão – Subsídio de quinhentos euros, por se 
tratar de duas noites de animação. --------------------  
Mais apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 
DE ALJEZUR -------------------------------------  
– Trabalhos arqueológicos – Silos Islâmicos da Barrada (dois 
mil e onze) – Cinco mil euros ----------------------  
AJMAL – ASSOCIAÇÃO JOVENS EM MOVIMENTO DE ALJEZUR -  
– Festa dos Povos – setecentos e cinquenta euros (três dias 
de animação) a ser solicitado aquando da realização do 
evento -----------------------------------------  
– Festas da Juventude – Duzentos e cinquenta euros (uma 
noite de animação) a ser solicitado aquando da realização do 
evento -----------------------------------------  
RECREATIVO FOLCLÓRICO AMADOR DO ROGIL  -----------  
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– Festival de Folclore (dois mil e onze) – mil euros e apoio 
logístico a ser solicitado aquando da realização do evento. ---  
– Deslocações para actuações – Apoio logístico pedido a 
pedido -----------------------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE ---------------------  
– Secção de Patinagem – subsídio mensal no valor de mil 
euros durante dez meses, de Janeiro a Outubro de dois mil e 
onze, no valor total de dez mil euros. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido e organizações de 
provas. ----------------------------------------  
– Secção de Futebol ------------------------------  
a)Escalão Infantis – seis mil e quinhentos euros ----------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e dez. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido. ----------------  
b) Escalão Traquinas – seis mil e quinhentos euros -------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e dez. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido ----------------  
c)Escalão Benjamins B – seis mil e quinhentos euros ------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e dez. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido ----------------  
d) Escalão petizes – três mil e quinhentos euros ---------  
A ser pago mensalmente pelo período de oito meses, com 
efeito a Setembro de dois mil e dez. Apoio logístico em 
deslocações para jogos pedido a pedido ----------------  
Secção de Cicloturismo e BTT – Subsidio no valor de mil 
euros para apoio à modalidade. ----------------------  
Secção de Petanca – Subsidio no valor de mil euros para 
apoio à modalidade. -------------------------------  
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Secção de Motociclismo – Subsídio no valor de mil e 
quinhentos euros destinado a apoiar a realização da 
Concentração Motard e apoio logístico a ser solicitado aquando 
da realização do evento. ----------------------------  
Festa de Verão – Subsidio no valor de mil euros (animação 
quatro noites) e apoio logístico a ser solicitado aquando da 
realização do evento. ------------------------------  
TERTULIA – ASSOCIAÇÃO SOCIO CULTURAL DE ALJEZUR ----  
Feira do Livro – Subsidio no valor de quatro mil euros e 
apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do 
evento. ----------------------------------------  
Feira de Natal – Subsidio no valor de dois mil euros e apoio 
logístico a ser solicitado aquando da realização do evento. ---  
ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO VALE DA TELHA -----------  
Subsidio no valor de mil euros para apoio à modalidade de 
Petanca”. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, homologar a acta de 
apreciação da Comissão de Avaliação de Apoio ao 
Associativismo. -----------------------------------  
 

VI – Cultura 
 

PONTO UM – MUSEU DO MAR E DA TERRA DA CARRAPATEIRA 
– PROJECTO “PASSAPORTE DO MAR”: – Face ao teor 
constante na Informação número cento e trinta e quatro, 
datada de dois de Fevereiro do corrente ano, da Divisão de 
Educação, Cultura, Acção Social e Desporto – Museu do Mar 
e da Terra da Carrapateira, a Câmara deliberou, por maioria, 
com a abstenção da Senhora Vereadora Rosa Cigarra, aderir 
ao Projecto “Passaporte do Mar”. ---------------------  
 

VII – Educação 
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PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, SUBSÍDIOS 
DE TRANSPORTE E SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO – 
HOMOLOGAÇÃO DE ACTAS DO JÚRI DE SELECÇÃO: 
ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, SUBSÍDIOS DE 
TRANSPORTE E SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO – 
HOMOLOGAÇÃO DAS ACTAS DO JÚRI DE SELECÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, homologar as actas da 
Comissão de Análise Atribuição de Bolsas de Estudo, 
Subsídios de Transporte e Subsídios de Alojamento – Ano 
Lectivo dois mil e dez – dois mil e onze, que a seguir se 
transcrevem e atribuir os subsídios de acordo com o proposto 
nas mesmas: ------------------------------------  
“ACTA NÚMERO UM DA REUNIÃO DO JÚRI DE SELECÇÃO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE 
ALOJAMENTO E BOLSAS DE ESTUDO ------------------  
Ano Lectivo dois mil e dez – dois mil e onze ------------  
Aos onze dias de Janeiro do ano de dois mil e onze, no 
Edifício dos Paços do Município de Aljezur, pelas dezassete 
horas, reuniu o Júri de Selecção em epígrafe, constituído nos 
termos do artigo sexto dos respectivos Regulamentos, estando 
presentes a senhora Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da 
Silva, Vereadora do Pelouro da Educação, que preside e os 
Senhores José Manuel dos Santos Marreiros, Presidente da 
Junta de Freguesia de Aljezur, Eliezer João Candeias, 
Presidente da Junta de Freguesia de Rogil e Sérgio Manuel 
da Silva Santos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Bordeira. ---------------------------------------  
Ponto um – SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE --------------  
Foram apresentadas para análise, as candidaturas para 
atribuição de subsídio de transporte de: -----------------  
- Agnes Linnea Sara Rebecka Bolinder Görsün; ----------  
- Cindy da Cruz;---------------------------------  
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- Daniel Alexandre Candeias da Silva; -----------------  
- Emanuel Francisco; ------------------------------  
- Fábio Alexandre Martins Augusto; --------------------  
- Filipe Alexandre Fernandes Duarte; -------------------  
- Gonçalo Francisco da Silva; -----------------------  
- Jerusa Elizabete Batista Martins; --------------------  
- Joana Filipa Julião Torres; ------------------------  
- Joana Salomé Vidigal Franco dos Santos; -------------  
- João Pedro de Jesus Simões; ----------------------  
- Leandro Pedro Martins Pereira; ---------------------  
- Lívia de Paula Moura; ---------------------------  
- Marco Paulo Cândido de Jesus; --------------------  
- Rafaela Pereira Calado Santos; ---------------------  
- Roberta Carina Ventura Costa Vittiglio; ----------------  
- Samuel Filipe Silva António; -----------------------  
- Tatiana Patrícia Jesus Almeida. ---------------------  
Analisadas as candidaturas apresentadas, de acordo com o 
Regulamento de Atribuição de Subsídios de Transporte em 
vigor, o Júri de selecção deliberou, por unanimidade, o 
seguinte: ---------------------------------------  
Manifestar a intenção de indeferir os pedidos de Fábio 
Alexandre Martins Augusto e de Joana Salomé Vidigal Franco 
dos Santos, uma vez que se encontram a frequentar um 
curso EFA vocacionado para adultos, considera o júri que as 
suas candidaturas não têm enquadramento no Regulamento em 
vigor. ------------------------------------------  
Manifestar a intenção de indeferir os pedidos de Gonçalo 
Francisco da Silva e João Pedro de Jesus Simões, pois da 
aplicação do número dois, do artigo primeiro, articulado com o 
artigo quarto do Regulamento, encontra-se esgotada a 
capacidade de atribuição de subsídio, face à verba inscrita em 
Orçamento Municipal para esta medida. -----------------  
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Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de um subsidio de transporte a pagar durante dez 
meses, no valor de cem por cento do custo ao aluno do 
passe escolar, durante o ano lectivo dois mil e dez, dois mil 
e onze, aos candidatos: ----------------------------  
- Agnes Linnea Sara Rebecka Bolinder Görsün; ----------  
- Emanuel Francisco; ------------------------------  
- Jerusa Elizabete Batista Martins; --------------------  
- Lívia de Paula Moura; ---------------------------  
- Marco Paulo Cândido de Jesus; --------------------  
- Roberta Carina Ventura Costa Vittiglio; ----------------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de um subsidio de transporte a pagar durante dez 
meses, no valor de cinquenta por cento do custo ao aluno do 
passe escolar, durante o ano lectivo dois mil e dez, dois mil 
e onze, aos candidatos: ----------------------------  
- Cindy da Cruz;---------------------------------  
- Daniel Alexandre Candeias da Silva; -----------------  
- Filipe Alexandre Fernandes Duarte; -------------------  
- Joana Filipa Julião Torres; ------------------------  
- Leandro Pedro Martins Pereira; ---------------------  
- Rafaela Pereira Calado Santos; ---------------------  
- Samuel Filipe Silva António; -----------------------  
- Tatiana Patrícia Jesus Almeida. ---------------------  
Ponto dois – SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO -------------  
Foram apresentadas para análise, as candidaturas para 
atribuição de Subsídio de Alojamento de: ----------------  
- Catarina Magalhães Costa Inês; ---------------------  
- Talles Duarte Carvalho; ---------------------------  
- Bruno Filipe dos Santos; --------------------------  
- Danilo Rafael Francisco Oliveira; --------------------  
- João Miguel Reis Fino Vieira. ----------------------  
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Analisadas as candidaturas apresentadas de acordo com o 
Regulamento de Atribuição de Subsídios de Alojamento em 
vigor, o Júri de Selecção deliberou por unanimidade o 
seguinte: ---------------------------------------  
Manifestar a intenção de excluir o pedido de Catarina 
Magalhães Costa Inês, por o processo não estar instruído de 
acordo com o ponto dois ponto dois e o ponto dois ponto 
quatro, do número dois, do artigo terceiro, do Regulamento 
para Atribuição de Subsídios de Transporte e Alojamento. ----  
Manifestar a intenção de indeferir o pedido de Talles Duarte 
Carvalho, uma vez que o aluno se encontra a frequentar um 
curso que também consta da oferta formativa das Escolas 
Secundárias de Lagos e o município comparticipa em cinquenta 
porcento o custo do passe escolar destes alunos. ---------  
Manifestar a intenção de indeferir o pedido de João Miguel 
Reis Fino Vieira, pois da aplicação do número dois, do artigo 
primeiro, articulado com o artigo quarto do Regulamento, se 
encontra esgotada a capacidade de atribuição de subsídio, face 
à verba inscrita em Orçamento Municipal para esta medida. --   
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de um subsidio de alojamento a pagar durante dez 
meses, no valor de setenta e cinco euros, durante o ano 
lectivo dois mil e dez, dois mil e onze, aos candidatos: ----  
- Bruno Filipe dos Santos; --------------------------  
- Danilo Rafael Francisco Oliveira. --------------------  
Ponto três – BOLSAS DE ESTUDO -------------------  
Foram apresentadas para análise, as candidaturas para 
atribuição de Bolsas de Estudo de: --------------------  
- Adela Catalina Popa; ----------------------------  
- Ana Rita Almeida Malveiro; ------------------------  
- Andreia Filipa Jesus Silva; ------------------------  
- Bernardo José de Oliveira Rosa; --------------------  
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- Carlos Manuel Pacheco Silva; ----------------------  
- Catarina Alexandra Jesus Veiga; --------------------  
- Cátia Alexandra Duarte de Oliveira; ------------------  
- Christian Denis Araújo Silva; -----------------------  
- Daniela Marreiros Palma Amor; ---------------------  
- Fábio Alexandre Ferreira António; --------------------  
- Hugo Alexandre Rodrigues Silva; --------------------  
- Hugo Eduardo Santos Leitão; ----------------------  
- Joana Margarida da Rosa Oliveira; ------------------  
- Joana Sofia Antunes Silva; ------------------------  
- João Manuel Gomes Marreiros; ---------------------  
- João Pedro Fernandes da Silva; --------------------  
- Liliana Andreia Silva Fernandes; ---------------------  
- Maria do Carmo Candeias Ferreira; ------------------  
- Marta Machado Pereira dos Santos; ------------------  
- Matthias Bastian Eckert; --------------------------  
- Nadja Seitler; ----------------------------------  
- Nicole Rodrigues Lourenço; ------------------------  
- Patrícia Joana Galvão Correia; ----------------------  
- Pedro Miguel Batista Oliveira; ----------------------  
- Ricardo Alexandre Rosa Rodrigues; ------------------  
- Rodrigo Manuel Oliveira Felizardo; -------------------  
- Rúben Filipe Rodrigues Reis; -----------------------  
- Selma Catarina Glória Pacheco; ---------------------  
- Signe Cecilia Emma Teresa Bolinder Görsun; -----------  
- Solange Isabel Alberto Glória; ----------------------  
- Sónia Filipa Rodrigues Proença; ---------------------  
- Tânia Filipa Candeias da Silva; ---------------------  
- Tatiana Isabel Duarte Pacheco; ---------------------  
- Vanessa Carina Ventura Vittiglio; --------------------  
- Vera Lúcia Ferreira Luís; --------------------------  
- Vilma Vanessa Fernandes Duarte; -------------------  
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- Wilson Alves Matias. -----------------------------  
Analisadas as candidaturas apresentadas de acordo com o 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo em vigor, o 
Júri de Selecção deliberou por unanimidade o seguinte: -----  
Manifestar a intenção de excluir o pedido de Carlos Manuel 
Pacheco Silva, por não cumprir a condição enunciada em um 
ponto dois, do artigo terceiro, do Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo. ------------------------------  
Manifestar a intenção de excluir o pedido de Sónia Filipa 
Rodrigues Proença, por não cumprir as condições enunciadas 
em dois ponto um e dois ponto três, do artigo terceiro, do 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo. ----------  
Manifestar a intenção de indeferir os pedidos abaixo indicados, 
uma vez que, analisadas as candidaturas de acordo com os 
critérios em vigor, o Júri de Selecção considerou que da 
aplicação do número dois, do artigo primeiro, articulado com o 
artigo quarto, do Regulamento, os mesmos não reúnem os 
requisitos bastantes para serem abrangidos pelos apoios 
municipais a atribuir no ano lectivo dois mil e dez, dois mil e 
onze: ------------------------------------------  
- Ana Rita Almeida Malveiro; ------------------------  
- Daniela Marreiros Palma Amor; ---------------------  
- Maria do Carmo Candeias Ferreira; ------------------  
- Marta Machado Pereira dos Santos; ------------------  
- Selma Catarina Glória Pacheco. ---------------------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de uma bolsa de Estudo a pagar durante dez 
meses, no valor de quarenta por cento do Salário Mínimo 
Mensal de dois mil e dez, durante o ano lectivo dois mil e 
dez – dois mil e onze, aos candidatos: ----------------  
- Adela Catalina Popa; ----------------------------  
- Cátia Alexandra Duarte de Oliveira; ------------------  
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- Hugo Eduardo Santos Leitão; ----------------------  
- Ricardo Alexandre Rosa Rodrigues; ------------------  
- Rúben Filipe Rodrigues Reis; -----------------------  
- Signe Cecilia Emma Teresa Bolinder Görsun. -----------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de uma bolsa de Estudo a pagar durante dez 
meses, no valor de vinte por cento do Salário Mínimo Mensal 
de dois mil e dez, durante o ano lectivo dois mil e dez, dois 
mil e onze, aos candidatos: -------------------------  
- Andreia Filipa Jesus Silva; ------------------------  
- Bernardo José de Oliveira Rosa; --------------------  
- Catarina Alexandra Jesus Veiga; --------------------  
- Christian Denis Araújo Silva; -----------------------  
- Fábio Alexandre Ferreira António; --------------------  
- Joana Margarida da Rosa Oliveira; ------------------  
- Liliana Andreia Silva Fernandes; ---------------------  
- Nicole Rodrigues Lourenço;  -----------------------  
- Patrícia Joana Galvão Correia;  ---------------------  
- Pedro Miguel Batista Oliveira; ----------------------  
- Rodrigo Manuel Oliveira Felizardo;  ------------------  
- Solange Isabel Alberto Glória;  ---------------------  
- Tânia Filipa Candeias da Silva;  --------------------  
- Tatiana Isabel Duarte Pacheco; ---------------------  
- Vera Lúcia Ferreira Luís;  -------------------------  
- Wilson Alves Matias.  ----------------------------  
Manifestar a intenção de atribuir bolsa de estudos, aos 
candidatos:  -------------------------------------  
- Hugo Alexandre Rodrigues Silva;  -------------------  
- Joana Sofia Antunes Silva;  -----------------------  
- João Manuel Gomes Marreiros; ---------------------  
- João Pedro Fernandes da Silva;  -------------------  
- Matthias Bastian Eckert;  -------------------------  
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- Nadja Seitler;  ---------------------------------  
- Vanessa Carina Ventura Vittiglio;  -------------------  
- Vilma Vanessa Fernandes Duarte, -------------------   
condicionando a decisão final sobre o valor da mesma, à 
informação a prestar à Câmara Municipal de Aljezur sobre o 
valor da bolsa que venha a ser atribuída por outra entidade, 
para o mesmo fim. -------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 
dezanove horas e trinta minutos.” ---------------------  
 
 
 
ACTA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO DO JÚRI DE SELECÇÃO 
PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE 
ALOJAMENTO E BOLSAS DE ESTUDO ------------------  
Ano Lectivo dois mil e dez – dois mil e onze  ----------  
Aos dezassete dias de Fevereiro do ano de dois mil e onze, 
no Edifício dos Paços do Município de Aljezur, pelas 
dezassete horas, reuniu o Júri, constituído nos termos do 
artigo sexto dos respectivos Regulamentos, estando presentes 
a Senhora Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva, 
Vereadora do Pelouro da Educação, que preside e os 
Senhores José Manuel dos Santos Marreiros, Presidente da 
Junta de Freguesia de Aljezur, Eliezer João Candeias, 
Presidente da Junta de Freguesia de Rogil, e Sérgio Manuel 
da Silva Santos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Bordeira. ---------------------------------------  
Ponto Um – SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO --------------  
Foi apresentada para análise a reclamação do aluno Talles 
Duarte Carvalho e face aos novos factos apresentados, o Júri 
deliberou por unanimidade submeter à Câmara Municipal de 
Aljezur, para aprovação, a atribuição de um subsidio de 
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alojamento a pagar durante dez meses, no valor de setenta e 
cinco euros, durante o ano lectivo dois mil e dez, dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
Ponto Dois – BOLSAS DE ESTUDO -------------------  
Foram apresentadas para análise, as reclamações dos alunos 
abaixo indicados: ---------------------------------  
- Andreia Filipa Jesus Silva; ------------------------  
- Carlos Manuel Pacheco Silva; ----------------------  
- Hugo Eduardo Santos Leitão; ----------------------  
- Liliana Andreia Silva Fernandes; ---------------------  
- Nicole Rodrigues Lourenço. ------------------------  
Analisadas as reclamações, o Júri deliberou por unanimidade o 
seguinte: ---------------------------------------  
Manter a intenção de excluir o pedido de Carlos Manuel 
Pacheco Silva, por não cumprir a condição enunciada em um 
ponto dois, do artigo terceiro, do Regulamento de Atribuição 
de Bolsas de Estudo, pois o candidato não apresentou factos 
que justifiquem a alteração da decisão anteriormente tomada, 
baseada nos dados apresentados na candidatura. ----------  
Manter a intenção de atribuir uma bolsa de Estudo a pagar 
durante dez meses, no valor de quarenta por cento da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de dois mil e dez, ao 
candidato Hugo Eduardo Santos Leitão, pois não foram 
apresentados novos factos que justifiquem a alteração da 
decisão anteriormente tomada e baseada nos dados 
apresentados na candidatura. -------------------------  
Manter a intenção de atribuir uma bolsa de Estudo a pagar 
durante dez meses, no valor de vinte por cento da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de dois mil e dez, às 
candidatas Andreia Filipa Jesus Silva e Nicole Rodrigues 
Lourenço, pois as mesmas não apresentaram novos factos que 
justifiquem a alteração da decisão anteriormente tomada, 
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baseada nos dados apresentados na candidatura e outros 
obtidos em visita domiciliária.-------------------------  
Manter a intenção de atribuir uma Bolsa de Estudo a pagar 
durante dez meses, no valor de vinte por cento da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de dois mil e dez, à 
candidata Liliana Andreia da Silva Fernandes, pois a mesma 
não apresentou factos novos que justifiquem a alteração da 
decisão anteriormente tomada, baseada nos dados 
apresentados na candidatura. -------------------------  
Relativamente aos alunos cuja decisão final ficou condicionada 
à informação a prestar à Câmara Municipal de Aljezur, sobre 
o valor da bolsa a ser atribuída por outra entidade, para o 
mesmo fim, os candidatos abaixo indicados fizeram prova da 
decisão de outra entidade: --------------------------  
- Hugo Alexandre Rodrigues Silva; --------------------  
- Joana Sofia Antunes Silva; ------------------------  
- João Manuel Gomes Marreiros; ---------------------  
- João Pedro Fernandes da Silva; --------------------  
- Matthias Bastian Eckert; --------------------------  
- Vanessa Carina Ventura Vittiglio. --------------------  
Analisadas as informações prestadas, o Júri deliberou por 
unanimidade o seguinte: ----------------------------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de uma bolsa de Estudo a pagar durante dez 
meses, no valor de quarenta por cento da Retribuição Mínima 
Mensal Garantida de dois mil e dez, à aluna Vilma Vanessa 
Fernandes Duarte. ---------------------------------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de uma Bolsa de Estudo a pagar durante dez 
meses, no valor de quarenta por cento da Retribuição Mínima 
Mensal Garantida de dois mil e dez, à aluna Vanessa Carina 
Ventura Vittiglio, uma vez que deu conhecimento ao Júri que 
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o seu processo de Bolsa de Estudo (na Universidade de 
Coimbra) está a ser analisado e só terá decisão em Abril, 
sendo-lhe neste momento impossível prestar a informação 
solicitada. O Júri, tendo conhecimento factual da situação do 
agregado familiar desta candidata, deliberou propor à Câmara 
a aprovação do apoio. -----------------------------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, a 
atribuição de uma bolsa de Estudo a pagar durante dez 
meses, no valor de vinte por cento da Retribuição Mínima 
Mensal Garantida de dois mil e dez, aos alunos abaixo 
indicados: ---------------------------------------  
- Hugo Alexandre Rodrigues Silva; --------------------  
- Joana Sofia Antunes Silva; ------------------------  
- João Manuel Gomes Marreiros; ---------------------  
- João Pedro Fernandes da Silva; --------------------  
- Matthias Bastian Eckert. --------------------------  
Submeter à Câmara Municipal de Aljezur, para aprovação, o 
indeferimento do pedido de Nadja Seitler, por não ter prestado 
ao Júri, em tempo útil, a informação solicitada sobre o estado 
da candidatura apresentada a outra entidade, para o mesmo 
fim. -------------------------------------------  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 
dezoito horas e trinta minutos.” -----------------------  
 

VIII – Habitação e Urbanização 
 
PONTO UM – HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO TRINTA E 
DOIS, SITO NO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE: 
– Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO TRINTA E DOIS, SITO NO 
LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE --------------  
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Proponho nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 
alínea f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento 
e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, a alienação em hasta pública do Lote número trinta 
e dois, do Loteamento dos Malhadais I, Odeceixe, titulado 
pelo Alvará número três barra dois mil e quatro.  ---------  
A presente hasta pública destina-se a interessados na 
aquisição do lote. ---------------------------------  
O preço base de licitação, para o referido lote é fixado em 
nove mil setecentos e cinquenta euros e os lanços mínimos 
não podem ser inferiores a duzentos e cinquenta euros. -----  
O acto público realiza-se no Edifício da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, no dia vinte e cinco de Março de dois mil e 
onze, pelas onze horas e trinta minutos. ----------------  
No prazo de quarenta e oito horas deverá ser liquidado dez 
por cento do valor final licitado, a título de sinal. ---------  
A escritura realizar-se-á trinta dias seguidos, após a data da 
hasta pública. ------------------------------------  
A não realização da escritura por motivos imputáveis ao 
comprador implica a perda do sinal entregue e o direito à 
aquisição do lote em causa. -------------------------  
Área do Lote – cento e sessenta e cinco metros quadrados -  
Área de Implantação – oitenta e sete vírgula cinquenta metros 
quadrados 
Finalidade – Habitação -----------------------------  
Área total de construção – cento e quarenta e dois metros 
quadrados ---------------------------------------  
Número máximo de Pisos – dois ---------------------  
Número de Fogos – um ----------------------------  
O processo de Loteamento e o respectivo Alvará de 
Loteamento poderá ser consultado na Câmara Municipal e 
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respectivas Juntas de Freguesia, entre as nove horas e quinze 
horas e trinta minutos, de cada dia útil.” ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO VINTE E 
SEIS, SITO NO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE: 
– Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO VINTE E SEIS, SITO NO 
LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE --------------  
Proponho nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 
alínea f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento 
e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, a alienação em hasta pública do Lote número vinte 
e seis, do Loteamento dos Malhadais I, Odeceixe, titulado 
pelo Alvará número três barra dois mil e quatro.  ---------  
A presente hasta pública destina-se a interessados na 
aquisição do lote. ---------------------------------  
O preço base de licitação, para o referido lote é fixado em 
nove mil setecentos e cinquenta euros e os lanços mínimos 
não podem ser inferiores a duzentos e cinquenta euros. -----  
O acto público realiza-se no Edifício da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, no dia vinte e cinco de Março de dois mil e 
onze, pelas onze horas e trinta minutos. ----------------  
No prazo de quarenta e oito horas deverá ser liquidado dez 
por cento do valor final licitado, a título de sinal. ---------  
A escritura realizar-se-á trinta dias seguidos, após a data da 
hasta pública. ------------------------------------  
A não realização da escritura por motivos imputáveis ao 
comprador implica a perda do sinal entregue e o direito à 
aquisição do lote em causa. -------------------------  
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Área do Lote – cento e sessenta e cinco metros quadrados -  
Área de Implantação – oitenta e sete vírgula cinquenta metros 
quadrados 
Finalidade – Habitação -----------------------------  
Área total de construção – cento e quarenta e dois metros 
quadrados ---------------------------------------  
Número máximo de Pisos – dois ---------------------  
Número de Fogos – um ----------------------------  
O processo de Loteamento e o respectivo Alvará de 
Loteamento poderá ser consultado na Câmara Municipal e 
respectivas Juntas de Freguesia, entre as nove horas e quinze 
horas e trinta minutos, de cada dia útil.” ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – PETROFER – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, LDA. 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
UM POSTO PRIVADO PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS EM 
ARRIFANA – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de 
vinte e sete de Abril de dois mil e dez, foi novamente 
apresentado o requerimento em que PETROFER – Comércio de 
Combustíveis, 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. --------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão da requerente, face ao teor constante 
na Informação número trinta e seis barra dois mil e onze – 
FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares.  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que, poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – POSSESSIONES – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO E AGRÍCOLA, EM CARRIÇAL – ALJEZUR: – No 
seguimento da deliberação de treze de Abril de dois mil e 
dez, foi novamente apresentado o requerimento em que 
POSSESSIONES – Sociedade Imobiliária, Lda, na qualidade de 
proprietária de um prédio misto, sito em Carriçal, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo setenta e nove, da Secção 
AQ, e a parte urbana sob os artigos nove mil oitocentos e 
quarenta – P, nove mil oitocentos e quarenta e um – P e 
nove mil oitocentos e quarenta e dois – P, da freguesia e 
Municipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número oito mil cento e quarenta e 
sete, vem, nos 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 e 
de uma construção agrícola, no local acima mencionado. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão da requerente, face ao teor constante 
na Informação número vinte e nove barra dois mil e onze – 
FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares.  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que, poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
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 treze horas e dez 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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