
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 09/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  26 de Abril de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em: 10 de Maio 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  
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 

 
 

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

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
a Senhora Vereadora Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha, 
não pode estar presente na reunião por motivos profissionais, 
deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta. --  
 

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: ------------  
– BERND JURGEN HUE RODRIGUES – Reconstrução – Brejo 
Longo – Rogil – oito de Abril de dois mil e onze --------  
– HUMBERTO JOSÉ DE AREZ FERNANDES – Ampliação de 
habitação – Rua Professor Francisco Mestre, Lote onze – 
Aljezur – treze de Abril de dois mil e onze -------------  
– ANDREW ROBISON – Construção de piscina – Vale da Telha 
– Sector E – Lote trezentos e vinte – Aljezur – quinze de 
Abril de dois mil e onze ---------------------------  
– JOÃO DIOGO MELO MARQUES – Construção de habitação – 
Monte Ruivo – Alfambras – Bordeira – quinze de Abril de 
dois mil e onze ----------------------------------  
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II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de doze de Abril de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
um de Abril de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO TRÊS PONTO DOIS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO 
E PLANO DE ACTIVIDADES: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a primeira Revisão às Actividades Mais 
Relevantes, Plano Plurianual de Investimentos e ao Orçamento 
para o ano dois mil e dez, cujos documentos ficam 
arquivados em pasta própria e, remeter o assunto à 
Assembleia Municipal para aprovação. ------------------  
PONTO TRÊS PONTO TRÊS – PRESTAÇÃO DE CONTAS E 
RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E DEZ: – Foram 
apresentados os Documentos de Prestação de Contas e 
Relatório de Gestão do ano de dois mil e dez do Município 
de Aljezur, a fim de serem aprovados pela Câmara Municipal 
e submetidos à apreciação da Assembleia Municipal, conforme 
determina a alínea e), do número dois do artigo sexagésimo 
quarto, 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. -------  
Depois de analisados os respectivos documentos, os quais 
estão elaborados em conformidade com o POCAL, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos de 
Prestações de Contas e Relatório de Gestão do ano de dois 
mil e dez, da Câmara Municipal de Aljezur, os quais serão 
devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, 
quando tal for solicitado e submeter os mesmos à apreciação 
da Assembleia Municipal de Aljezur. -------------------  
A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, propor à 
Assembleia Municipal, de acordo com o estipulado no ponto 
dois ponto sete ponto três do POCAL que, a aplicação do 
Resultado Liquido do Exercício, cujo valor é de seiscentos e 
cinquenta e três mil trezentos e noventa e seis euros e vinte 
cêntimos, seja feito da seguinte forma: -----------------  
– Reforço do Património (conta cinquenta e um), até ao 
valor de sete milhões quatrocentos e oitenta e quatro mil 
seiscentos e doze euros e dezasseis cêntimos, representando 
assim vinte porcento do valor do activo líquido, o mesmo não 
deverá ser reforçado atendendo a que já apresenta um valor 
superior ao mencionado (oito milhões seiscentos e vinte e 
seis mil trezentos e quarenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos) devido a regularizações ao Património constante no 
inventario inicial. ----------------------------------  
– Constituição de Reservas Legais, (conta quinhentos e 
setenta e um) no valor de trinta e dois mil seiscentos e 
sessenta e nove euros e oitenta e um cêntimos. ----------  
– A parte restante, com o saldo no valor de seiscentos e 
vinte mil setecentos e vinte e seis euros e trinta e nove 
cêntimos, permanecerá em resultados transitados. ----------  
PONTO QUATRO – ENCERRAMENTO DA CONTA DO BANCO 
SANTANDER TOTTA: – Pelo Senhor Presidente foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – BANCO SANTANDER 
TOTTA -----------------------------------------  
Detêm este Município uma conta bancária no Banco 
SANTANDER TOTTA na Agência de Lagos – número 
001800032138658602073. --------------------------  
Atendendo, a que foi aberto um Concurso Público para uma 
“Operação de financiamento por locação financeira (leasing) 
para a aquisição de uma viatura de Recolha de Resíduos 
Sólidos Urbanos” a qual foi adjudicada ao Totta Crédito 
especializado, SA., cujo contrato de locação financeira foi 
celebrado em vinte e um de Janeiro de dois mil e onze. ---  
No dia dezoito de Abril após contacto efectuado com o Banco 
no sentido de dar autorização à BASRIO para entrega da 
viatura, foi-nos informado pelo Banco SANTANDER TOTTA 
através da Agência de Lagos que as condições do contrato 
tinham de ser renegociadas, fazendo referência a uma 
comunicação entregue “em mão”, da qual o Município não 
tinha conhecimento até á presente data. ----------------  
Fazendo essa comunicação referência a um prazo de trinta 
dias, para entrega da documentação (entendendo-se como a 
factura referente á entrega da viatura), findo esse prazo 
reservava-se ao banco o direito de reanalisar as condições do 
contrato anteriormente celebrado. ----------------------  
Atendendo a que o procedimento adoptado foi o de um 
concurso público nunca poderão ser reanalisadas as condições 
do contrato. -------------------------------------  
Atendendo a que esta entidade bancária não revelou qualquer 
interesse comercial ao facto e por consequência ao Município, 
proponho o cancelamento da referida conta bancária.” ------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
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PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número três, datado de vinte e oito 
de Março do corrente ano, informando a cessação do 
Protocolo de Cedência da Escola Primária do Peso. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS 
VERDES”: – Foi apresentado o ofício número cento e nove, 
datado de quatro de Abril do corrente ano, acerca da 
transferência da Farmácia de Odeceixe para Aljezur. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE: – A Câmara tomou conhecimento do 
teor constante no Memorando da reunião entre a CCDR e a 
AMAL, realizada no passado dia vinte e seis de Janeiro. ----  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – A 
Câmara tomou conhecimento das Informações referentes à 
reunião do Conselho Executivo, realizada no dia quatro de 
Abril do corrente. ---------------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número um, datado de cinco de Abril do 
corrente ano, enviando cópia da acta da reunião da 
Assembleia Intermunicipal, realizada no dia três de Dezembro 
de dois mil e dez. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e vinte e um, datado 
de treze de Abril do corrente ano, enviando cópia da acta da 
reunião do Conselho Directivo, realizada no passado dia vinte 
e quatro de Janeiro. -------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e setenta e seis, datado 
de quatro de Abril do corrente ano, enviando cópia da 
deliberação referente às despesas relativas às equipas de 
vigilantes florestais. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número duzentos e vinte 
e três, datado de cinco de Abril do corrente ano, solicitando 
a atribuição de apoio financeiro destinado a fazer face às 
dificuldades de tesouraria que aquela Associação atravessa. ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conforme se indica: ---  
Um – Transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur o valor de quatro mil novecentos e 
noventa e dois euros e oitenta e três cêntimos, relativo à 
reparação de uma ambulância acidentada; ---------------  
Dois – Mostrar toda a disponibilidade para equacionar apoios 
excepcionais, no âmbito das dificuldades mencionadas; ------  
Três – Disponibilizar-se para retomar a atribuição do valor 
protocolado para a Banda Filarmónica, estruturada que esteja 
toda a sua reorganização, desde que tenha merecido a 
aprovação da Direcção. -----------------------------  
ZOO DE LAGOS – CARTÃO “AMIGO DO ZOO”: – Foi 
novamente apresentado o e-mail datado de vinte e cinco de 
Março do corrente ano, enviando proposta de Cartão “Amigo 
do Zoo” para os munícipes de Aljezur. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Zoo de 
Lagos a sua disponibilidade para receber material de 
divulgação a disponibilizar nas suas infraestruturas em vários 
locais do Municipio. -------------------------------  
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JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e vinte, datado de seis de Abril do corrente 
ano, solicitando a transferência de uma verba no montante de 
vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e nove euros e 
quarenta e três cêntimos, destinada a fazer face a despesas 
inerentes à execução de diversas obras naquela freguesia. ---  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de doze de Abril do corrente ano, 
referente à execução das referidas obras, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Rogil 
a verba solicitada, no montante de vinte e quatro mil 
quatrocentos e trinta e nove euros e quarenta e três 
cêntimos. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – DISCUSSÃO PÚBLICA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
DO PLANO ESTRATÉGICO DA INTERVENÇÃO DA 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO 
E COSTA VICENTINA: – Pelo Senhor Presidente foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
DISCUSSÃO PÚBLICA DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO PLANO 
ESTRATÉGICO DA INTERVENÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E 
VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA --  
APRECIAÇÃO/PARECER DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR ------------  
O Polis do Litoral Sudoeste constitui um vasto conjunto de 
acções de requalificação e valorização do Litoral do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. ------------------------  
A proposta do Plano Estratégico das intervenções previstas foi 
previamente apreciada e aprovada por todas as entidades que 
constituem a sociedade, designadamente o Estado Português 
(com cinquenta e um porcento de participação) e os 
Municípios de Aljezur, Vila do Bispo, Odemira e Sines (que 
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no seu conjunto, perfazem quarenta e nove porcento do 
capital social). -----------------------------------  
Apesar de previamente aprovada a proposta de Plano 
Estratégico das Intervenções, está sujeito à exigência legal da 
Avaliação Ambiental Estratégica nos termos definidos no 
Decreto-Lei número duzentos e trinta e dois barra dois mil e 
sete, de quinze de Junho, cuja discussão pública decorreu 
entre nove de Fevereiro e vinte e três de Março de dois mil 
e onze. ----------------------------------------  
A sessão de apresentação e discussão pública decorreu em 
onze de Março de dois mil e onze, pelas dezassete horas, 
no Cineteatro de Odemira, tendo sido apresentados os 
fundamentos, estudos, relatórios e principais conclusões da 
Avaliação Ambiental a todos os presentes e discutidas todas 
as questões colocadas que importa considerar. ------------  
Da apreciação dos estudos, relatórios e síntese conclusiva, 
importa tecer as seguintes apreciações: -----------------  
UM – A avaliação ambiental efectuada revela, em nosso 
entender, que a proposta do Plano Estratégico da Intervenção 
de Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina, constitui globalmente uma excelente 
oportunidade para a requalificação e valorização da área de 
intervenção prevista, mostrando-se oportuna, tecnicamente 
exequível e sem impactos negativos sobre o ambiente. ------  
DOIS – Da avaliação efectuada não são identificados factores 
de risco decorrentes da implementação das acções previstas. -  
TRÊS – Consideramos fundamental para a minimização de 
riscos e conflitos, sempre que possível, que as acções 
previstas no Plano Estratégico sejam alvo de apresentação e 
discussão pública na sua fase de anteprojecto por forma a 
incentivar mecanismos de participação pública tendentes ao 
enriquecimento das propostas, melhoria dos projectos e sua 
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implementação, aproximando os cidadãos das soluções 
adoptadas e a adoptar.” ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO SETE – NELSON MARTINS AGAPITO – EXPLORAÇÃO DO 
KIOSK AGAPITO, SITO NA PRAIA DE ODECEIXE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

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

IV – Água e Saneamento 
 

PONTO UM – HELGA E ROLF RATZOW: – Foi apresentada a 
exposição de Helga e Rolf Ratzow relativa ao pagamento de 
uma factura no montante de setenta e três euros e vinte e 
um cêntimos, para pagamento dos trabalhos de execução de 
uma limpeza de fossa, na sua moradia, e consequente débito.  
Face ao teor constante na Informação número quarenta e 
quatro, datada de onze de Abril do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, dar o prazo de dezassete dias seguidos, a 
contar do dia seguinte à presente deliberação, para os 
requerentes procederem ao pagamento, findo o qual  será o 
processo remetido para cobrança coerciva, caso não tenha 
sido pago.- -------------------------------------  
Mais deliberou, por unanimidade anular o processo de 
execução fiscal existente sobre o processo, com o número 
trezentos e noventa e um, assim como o respectivo débito.- -  
 

V – Ambiente 
 

PONTO UM – PASSADIÇOS NA PRAIA DA BORDEIRA – 
PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

VI – Associativismo  
 

PONTO UM – COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – APOIO AO 
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – Pelo Senhor Vereador 
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António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” – APOIO AO GRUPO 
DESPORTIVO ODECEIXENSE ---------------------------  
À imagem dos últimos anos e como vem sendo tradição a 
Câmara Municipal de Aljezur tem marcado esta data histórica 
da nossa democracia, de uma forma singela mas bastante 
activa, com varias actividades. ------------------------  
Este ano e numa dinâmica criada pelo Grupo Desportivo 
Odeceixense foram acrescentadas mais algumas modalidades 
que enriqueceram as comemorações deste feriado, 
acrescentando a isto facto de este ano ser coincidente o fim 
de semana da Páscoa com o “25 de Abril” e por 
conseguinte coincidente com a Feira do Folar de Odeceixe. --  
Numa perspectiva de optimizar os recursos e juntando a isso 
a nova dinâmica apresentada pela recém eleita Direcção do 
Grupo Desportivo Odeceixense, (G.D.O.) foram centralizadas 
em Odeceixe as Festividades referentes a este fim de semana 
com uma participação activa do G.D.O. com a cedência de 
instalações para pratica de modalidades acompanhamento das 
mesmas e apoio. Acresce ainda a organização da refeição 
conjunta com todos os participantes em todos os torneios e 
da animação. ------------------------------------  
Proponho desta forma que seja aprovada a transferência de 
dois mil e trezentos euros, para fazer face as despesas de 
adaptação dos espaços, animação e alimentação dos cerca de 
duzentos e cinquenta participantes nas actividades realizadas 
no decorrer do fim-de-semana.” ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VII – Cultura 
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PONTO UM – ACEITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE – ESCULTURA 
DE AFONSO ARENGA DE MELO MATIAS – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vice-Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ACEITAÇÃO DE OBRAS DE ARTE – ESCULTURA DE AFONSO 
ARENGA DE MELO MATIAS ---------------------------  
Tendo o Senhor Afonso Arenga de Melo Matias, terminado o 
curso de licenciatura em Escultura na Faculdade de Belas-
Artes de Lisboa, e tendo concebido uma peça escultórica de 
ar livre, vem agora propor a doação da referida peça 
escultórica ao Município de Aljezur. --------------------  
Assim proponho a aceitação da obra de arte proposta, 
conforme descrição em anexo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VIII – Educação 
 

PONTO UM – FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO – 
OPERADOR DE ARMAZENAGEM: – Foi apresentado o ofício em 
que a Escola Secundaria Gil Eanes, vem solicitar que a parte 
da Formação em Contexto de Trabalho, com a duração de 
duzentas e dez horas e a ter início em trinta de Maio, do 
Curso de Operador de Armazenagem, seja realizada nesta 
Autarquia. ---------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número oito, datada de 
oito de Abril do corrente ano, da Divisão de Educação, Acção 
Social, Cultura e Desporto, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar que poderá receber um estagiário do 
referido curso, na Divisão Financeira, sob a orientação do 
Senhor Ricardo Glória. -----------------------------  



REUNIÃO DE 26.04.11 

Pág.  13 

PONTO DOIS – ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE 
A DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE, O 
CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE FARO E O 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o Acordo de Colaboração 
celebrado entre s Direcção Regional de Educação do Algarve, 
o Centro Distrital de Segurança Social de Faro e o Município 
de Aljezur, no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados no 
respectivo processo. -------------------------------  
 

IX – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – MÁRIO FRANCISCO SILVESTRE PIEDADE: – No 
seguimento da deliberação de vinte e cinco de Janeiro do 
corrente ano, foi apresentada a exposição de Mário Francisco 
Silvestre Piedade, relativa à intenção de proceder à reversão 
do Lote número quarenta, sito na Urbanização Malhadais I – 
Odeceixe. ---------------------------------------   
Face à exposição do requerente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, estipular um prazo de seis meses para início da 
construção. --------------------------------------  
PONTO DOIS – PAMABIAL – PARQUE DE MADEIRAS E 
BIOMASSA DE ALJEZUR, UNIPESSOAL, LDA.: – No seguimento 
da deliberação de vinte e cinco de Janeiro do corrente ano e 
face ao teor constante na Informação número vinte e quatro 
barra dois mil e onze, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, confirmar a caducidade da atribuição dos Lotes 
números oito e nove, sitos na Zona Industrial da Feiteirinha, 
assim como revogar o respectivo contrato de promessa de 
compra e venda, revertendo a verba já paga para o 
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Município, ficando os mesmos disponíveis para futura 
atribuição. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA: 
– Foi apresentada a informação número vinte e cinco barra 
dois mil e onze, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, informando que tendo sido atribuído em vinte e 
três de Setembro de dois mil e três, o Lote número 
quatro/cinco – Primeira Fase, da Zona Industrial da Feiteirinha 
à Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, a mesma não 
está dando cumprimento às respectivas Normas. -----------  
Face ao teor da informação supra mencionada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que é sua intenção 
declarar a caducidade da atribuição do Lote número 
quatro/cinco – Primeira Fase, da Zona Industrial da 
Feiteirinha, ficando o mesmo disponível para futura atribuição. -  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá, no prazo de trinta dias, nos ternos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo, dizer o 
que tiver por conveniente sobre o assunto. --------------  
PONTO QUATRO – CORTIÇAS FEITEIRINHA, LDA: – Foi 
apresentada a informação número vinte e seis barra dois mil 
e onze, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, informando que tendo sido atribuído em vinte e 
três de Setembro de dois mil e três, os lotes número trinta e 
um e trinta e quatro – Primeira Fase, da Zona Industrial da 
Feiteirinha à Empresa Cortiças Feiteirinha, Lda, a mesma não 
está dando cumprimento às respectivas Normas. -----------  
Face ao teor da informação supra mencionada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que é sua intenção 
declarar a caducidade da atribuição dos Lote números trinta e 
um e trinta e quatro – Primeira Fase, da Zona Industrial da 
Feiteirinha e, consequentemente a respectiva reversão para o 
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Municipio, pagando este, nos termos do número três, do 
artigo treze, das Normas da ZIF, pelo Lote trinta e um, a 
importância de mil quinhentos e setenta e oito euros e 
cinquenta cêntimos e, pelo Lote trinta e quatro, a importância 
de dois mil duzentos e trinta e seis euros e cinquenta 
cêntimos. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá, no prazo de trinta dias, nos ternos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo, dizer o 
que tiver por conveniente sobre o assunto. --------------  
PONTO CINCO – MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS NUNES 
FRANCISCO – ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 
SITA EM RUA JOÃO DIAS MENDES, PRIMEIRO ANDAR, 
NÚMERO QUARENTA E SEIS B – ALJEZUR – PROPOSTA: – 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS NUNES FRANCISCO – 
ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL SITA EM RUA JOÃO 
DIAS MENDES, PRIMEIRO ANDAR, NÚMERO QUARENTA E SEIS B – 
ALJEZUR ----------------------------------------  
O Município de Aljezur é proprietário de diversas habitações 
não abrangidas pela classificação de habitação a custos 
controlados ou habitação social, de acordo com o Decreto-Lei 
número cento e sessenta e cinco barra noventa e três, de 
sete de Maio. Estas habitações têm sido arrendadas no 
regime de renda livre. -----------------------------  
No entanto deparamo-nos pontualmente com situações de 
alguma gravidade e a que urge dar uma resposta social 
adequada, apesar de, como é o caso não dispormos de 
nenhuma habitação social disponível. -------------------  
Desde dois mil e nove que o município tem conhecimento da 
grave situação habitacional e de doença prolongada que afecta 
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um agregado familiar que actualmente reside em Odeceixe. 
Trata-se de um agregado composto por duas pessoas (mãe, 
com sessenta e seis anos de idade, e seu filho de trinta e 
três anos, desempregado e sofrendo de doença prolongada 
que não lhe permite trabalhar). Habitam actualmente uma 
casa de família, cujas condições de habitabilidade são muito 
deficitárias, tendo sido já informados de que deveriam entregar 
a habitação aos proprietários. Desde dois mil e quatro que 
tentam por vários meios resolver a situação habitacional, sem 
que na prática tenham conseguido chegar a uma solução, 
uma vez que os rendimentos do agregado não permitem 
concretizar nenhuma das soluções possíveis. --------------  
Acresce à grave situação habitacional, o agravamento da 
situação de saúde de um dos elementos, que torna ainda 
mais precária a situação económica de ambos, uma vez que 
é impeditiva de desenvolver a sua actividade profissional. ----  
Actualmente o agregado subsiste apenas com o valor da 
reforma do elemento mais velho. ----------------------  
Assim, -----------------------------------------  
Considerando que no momento o município não dispõe de 
nenhuma habitação social; ---------------------------  
Considerando ainda que o Município de Aljezur é proprietário 
de um fogo em Rua João Dias Mendes, primeiro andar, 
número quarenta e seis – B, actualmente disponível; -------  
Considerando que urge dar resposta habitacional ao agregado 
em causa, pelos meios disponíveis no momento; ----------  
Proponho a atribuição directa do fogo referido, ao agregado de 
Maria Nogueira dos Santos Nunes Francisco, em regime de 
renda livre pelo valor de vinte e cinco mensais.” ---------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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PONTO SEIS – DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO: – No 
seguimento da deliberação de cinco de Abril do corrente ano, 
foi apresentado o requerimento em que Dila Maria dos Santos 
Florêncio, na qualidade de arrendatária, vem solicitar a revisão 
do valor da renda mensal do prédio sito na Rua do Bairro 
Novo, número um – Aljezur, pelo facto de terem ocorrido 
alterações no seu agregado familiar. -------------------  
Analisada a situação e face às novas circunstancias, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda 
mensal em vinte e cinco euros, com efeitos a um de Maio 
do corrente ano.----------------------------------  
 

X – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – DORINDA CONCEIÇÃO INÁCIO AMADO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
 

XI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES E FILHOS, LDA. – 
EMPREITADA INFRA-ESTRUTURAS DE ACESSO À ESCOLA 
BÁSICA DE ALJEZUR – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
INFRA-ESTRUTURAS TELEFÓNICAS – PEDIDO DE REEMBOLSO 
DO VALOR RETIDO REFERENTE A REFORÇO DE 
CAUÇÃO/GARANTIA: – Face ao teor constante na Informação 
número vinte e cinco barra dois mil e onze, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à restituição da quantia 
retida de seiscentos e dezanove euros e noventa e nove 
cêntimos, referente a retenção de caução e reforço de 
garantia prestada pela empresa Humberto Pimentel Esteves e 
Filhos, Lda, para efeitos de garantia da boa e regular 
execução das obras de urbanização atrás identificadas. ------  
 

XII – Obras Particulares 
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PONTO UM – CLOTILDE PACHECO DA ENCARNAÇÃO – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE 
CAMPISMO E CARAVANISMO, EM VALE BURRINHO – 
BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de vinte e cinco 
de Janeiro do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Maria Clotilde Pacheco da Luz 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, 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 DOIS – PATRÍCIA MARIA PIEDADE DE ABRANTES 
CORREIA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE CAMPISMO, EM MONTE NOVO 
– BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de oito de 
Fevereiro do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Patrícia Maria Piedade de Abrantes 
Correia, na qualidade de promitente compradora de um prédio 
rústico sito em Monte Novo, freguesia de Bordeira e Município 
de Aljezur, inscrito na matriz predial rústico sob o artigo vinte, 
da Secção A, vem nos termos do número quatro, do artigo 
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décimo quarto do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, 
com a nova redacção dada pela Lei número sessenta barra 
dois mil e sete, de quatro de Setembro, do Decreto-Lei 
número trinta e nove barra dois mil e oito e da Portaria 
número mil trezentos e vinte barra dois mil e oito, solicitar 
informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a 
construção de um Parque de Campismo e Caravanismo, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da 
requerente, face ao teor constante na Informação número 
dezassete barra dois mil e onze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares.--------------------  
PONTO TRÊS – PETROFER – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, 
LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS, EM PRAIA DA ARRIFANA – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de vinte e dois de 
Fevereiro do corrente ano, 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. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, 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.--------------------  
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PONTO QUATRO – OLÍVIA DE JESUS ENCARNAÇÃO – PEDIDO 
DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, DE UM PRÉDIO 
RÚSTICO SITO EM BREJO DA FORCA – ALJEZUR – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 
o despacho do Senhor Presidente, datado de treze de Abril 
do corrente ano e exarado no parecer do Jurista desta 
Autarquia, e referente ao requerimento apresentado por Lúcia 
Reis Grosso, Solicitadora de Olívia de Jesus Encarnação que, 
na qualidade de proprietária de um prédio rústico sito em 
Brejo da Forca, freguesia e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo nove, da Secção BF e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número oito mil quatrocentos e onze, vem solicitar lhe seja 
emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, uma vez que 
pretende efectuar escritura de partilhas com a sua irmã e 
sobrinhos, da herança de seus pais, ficando o mesmo em 
compropriedade. ----------------------------------  
PONTO CINCO – OLÍVIA DE JESUS ENCARNAÇÃO – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE, DE UM PRÉDIO MISTO SITO 
EM BREJO DA FORCA – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente, datado de treze de Abril do corrente ano 
e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, e referente 
ao requerimento apresentado por Lúcia Reis Grosso, 
Solicitadora de Olívia de Jesus Encarnação que, na qualidade 
de proprietária de um prédio misto sito em Brejo da Forca, 
freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo doze, da Secção BF e a parte urbana 
sob o artigo nove mil setecentos e quarenta e quatro, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
oito mil quatrocentos e dez, vem solicitar lhe seja emitida 
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certidão do parecer quanto à constituição de compropriedade 
no prédio supra descrito, uma vez que pretende efectuar 
escritura de partilhas com a sua irmã e sobrinhos, da herança 
de seus pais, ficando o mesmo em compropriedade. -------  
PONTO SEIS – RICARDO MANUEL DA SILVA FIDALGO E SARA 
ALEXANDRA TEIXEIRA CORREIA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, EM 
SERRADINHO – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de 
vinte e três de Novembro de dois mil e dez, foi novamente 
apresentado o requerimento em que Ricardo Manuel da Silva 
Fidalgo na qualidade de promitente comprador de um prédio 
rústico, sito em Serradinho – Aljezur, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo cento e sete, da Secção AR, da 
freguesia e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 
cinquenta, vem nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro, solicitar informação prévia 
quanto à possibilidade de levar a efeito a reconstrução de 
uma moradia unifamiliar e muro de vedação, sita no local 
acima identificado. ---------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretensão dos requerentes, face ao teor 
constante na Informação número cinquenta e oito barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares. --------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que, poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
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PONTO SETE – JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA E MARIA DE 
FÁTIMA LOURENÇO AREIS OLIVEIRA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
VALE DA TELHA, SECTOR E, LOTE DUZENTOS E SESSENTA E 
NOVE – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que 
João Evangelista de Oliveira e Maria de Fátima Lourenço 
Areis Oliveira, na qualidade de proprietários de um prédio 
urbano, sito no Sector E, lote duzentos e sessenta e nove, 
da Urbanização do Vale da Telha, freguesia e Município de 
Aljezur vêm, nos termos do artigo nono, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, 
de trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
viabilidade de levar a efeito a construção de uma moradia, 
piscina e muro de vedação, no local acima mencionado. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos 
requerentes, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número noventa e oito barra dois mil e onze – 
FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares.  
PONTO OITO – TURIVICENTINA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
E TURÍSTICOS, LDA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM HOTEL RURAL EM SILVEIRA – 
BORDEIRA: – Foi apresentado o Turivicentina – Investimentos 
Imobiliários e Turísticos, Lda, na qualidade de proprietária de 
dois prédios urbanos, sitos em Silveira, freguesia de Bordeira 
e Municipio de Aljezur, inscritos na matriz predial rústica sob 
os artigos trinta e vinte e sete, ambos da Secção P e 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número duzentos e oitenta e cinco e número trezentos e 
setenta e quatro, respectivamente, vem nos termos do artigo 
decimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
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e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte 
e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar 
informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a 
construção de um Empreendimento Turístico em Espaço Rural, 
no local acima mencionado. -------------------------  
No âmbito da informação número setenta barra dois mil e 
onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de indeferir a pretensão da requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO NOVE – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, S.A E ERALMA, S.A 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM BACELOS – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Etnevic – Urbanizações, S.A e Eralma, 
S.A, na qualidade de proprietárias de um prédio rústico, sito 
no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
trinta e dois, da Secção L, da freguesia de Bordeira e 
Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número seiscentos e quarenta e seis, 
vêm, nos termos do do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de dois edifícios, num total de dez moradias, 
com a tipologia T um, no local acima mencionado. --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em 
conformidade com a Informação número treze barra dois mil e 
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onze – PC, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, consultando para o efeito a ARH Algarve. ------  
 
 

XIII – Turismo e Actividades Económicas 
 

PONTO UM – PROTOCOLO – TURISMO ACESSÍVEL: – Foi 
apresentado o ofício número dois mil novecentos e setenta e 
sete, datado de catorze de Outubro de dois mil e dez, em 
que o Turismo do Algarve, E.R vem apresentar proposta de 
Protocolo a estabelecer no âmbito do Turismo Acessível. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
Protocolo de Colaboração a estabelecer com o Turismo do 
Algarve, no âmbito do “Plano Estratégico de Promoção da 
Acessibilidade na Região do Algarve”, cujos documentos, 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados no 
respectivo processo. -------------------------------  
PONTO DOIS – ORLANDO BATISTA DE OLIVEIRA – EXERCÍCIO 
DE ACTIVIDADE PECUÁRIA EM SALGADOS – ODECEIXE: – 
Face ao teor constante na Informação número dezoito barra 
dois mil e onze, datada de cinco de Abril do corrente ano, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 
exercício da actividade de Pecuária, a desenvolver por Orlando 
Batista de Oliveira em que o acento de lavoura situa-se em 
Salgados, artigos doze e treze da Secção D, da freguesia de 
Odeceixe e Municipio de Aljezur. ----------------------  
PONTO TRÊS – NELSON GIL DOMINGUES – EXERCÍCIO DE 
ACTIVIDADE PECUÁRIA EM TRAMELO – BORDEIRA: – Face ao 
teor constante na Informação número dezoito barra dois mil e 
onze, datada de cinco de Abril do corrente ano, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao 
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exercício da actividade de Pecuária, a desenvolver por Nelson 
Gil Domingues em que o acento de lavoura situa-se em 
Tramelo, artigo quatrocentos e trinta e dois, da Secção C, da 
freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur. -------------  
PONTO QUATRO – CARTA DE COMPROMISSO – “AGENDA 21 
LOCAL” DE ALJEZUR: – Pelo Senhor Vice-Presidente foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CARTA DE COMPROMISSO --------------------------------  
Proponho que seja aprovada a carta de compromisso que a 
seguir se encontra transcrita: -------------------------  
Nós, Concelho de Aljezur, baseados no espírito que a 
“Agenda 21” proclama e atende, reconhecemos e assumimos 
o nosso papel fundamental para fazer deste Concelho um 
lugar com melhor qualidade de vida que todos desejamos, 
contando para isso com a participação activa dos cidadãos. --  
Assumimos que as nossas estratégias políticas e condutas 
serão guiadas pelo princípio de que o desenvolvimento deve 
permitir às gerações futuras viver dignamente em equilíbrio 
com o meio. É pois nosso dever moral garantir-lhes que um 
dia poderão recriar o seu bem-estar sem impor mais limites 
do que os que actualmente, pela escassez ou pela qualidade 
dos recursos naturais, se nos apresentam. Procuraremos 
assegurar a sustentabilidade como prioridade, nas nossas 
actividades presentes e futuras. -----------------------  
Pretendemos uma participação e envolvimento efectivos das 
entidades locais e dos Cidadãos no processo de 
desenvolvimento sustentável, no objectivo de resolver os 
diversos problemas que afectam o desenvolvimento, bem como 
de potenciar as mais valias de Aljezur. -----------------  
Neste sentido, e tendo em conta os valiosos contributos que 
a comunidade de Aljezur tem reunido ao processo, 
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formalizamos uma Carta de Compromisso assente numa Visão 
Estratégica para o concelho para dois mil e vinte e um, a 
qual assume quatro vectores fundamentais: ---------------  
UM – Aljezur, atraente e dinâmico ---------------------  
DOIS – Aljezur empreendedor e palco de novas oportunidades -  
TRÊS – Aljezur, um concelho ordenado e exemplar --------  
QUATRO – Aljezur, um concelho com identidade -----------  
Com o objectivo de alcançarmos esta visão estratégica, 
comprometemo-nos assim a: 
– Promover o desenvolvimento sustentável no âmbito do bem-
estar social, económico, cultural e ambiental do Concelho; ---  
– Educar e sensibilizar a população sobre boas práticas 
ambientais, promovendo mudanças de hábitos e 
comportamentos; ----------------------------------  
– Promover modelos sustentáveis de utilização dos recursos 
naturais e endógenos; ------------------------------  
– Requalificar e promover o interior do Concelho de forma a 
satisfazer as necessidades económicas e sociais e o acesso 
desigual aos recursos e serviços, nomeadamente ao nível da 
saúde, educação, desporto e cultura; -------------------  
– Trabalhar para o desenvolvimento de um Concelho cada vez 
mais desenvolvido, estruturado e ordenado, protector e 
respeitador da natureza; ----------------------------  
– Criar mais e melhores condições e incentivos para a 
instalação de jovens no Concelho; ---------------------  
– Trabalhar no sentido de melhorar continuamente a rede de 
acessibilidades do Concelho; -------------------------  
– Reconhecer o valor e o potencial do nosso património 
cultural e natural, fomentando a adopção de turismo de 
natureza; ---------------------------------------  
– Apoiar a criação de novas empresas e de acções 
formativas dirigidas aos agentes locais, cidadãos e 
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colaboradores da Câmara Municipal, como tomada de 
consciência sobre as suas responsabilidades no 
desenvolvimento sustentável do Concelho; ----------------  
– Implementar sistemas de gestão ambiental, sugerindo 
também a sua adopção por parte dos nossos parceiros e 
outras entidades, para que os recursos do Concelho sejam 
utilizados de forma mais eficiente, limpa e sustentada; ------  
– Estimular a participação e harmonização de todas as 
entidades públicas e privadas como condição essencial do 
processo de “Agenda 21” e factor de desenvolvimento do 
Concelho; ---------------------------------------  
– Estimular e valorizar a participação dos munícipes na 
resolução de problemas e na concretização de ambições 
conjuntas, promovendo tomadas de decisão conscientes e 
ajustadas à realidade do Concelho; --------------------  
– Desenvolver novas práticas e estratégias de cooperação 
inter-institucional e do governo local.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, não obstante o documento continua “aberto” a 
contributos dos diversos actores locais. -----------------  
PONTO CINCO – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS PRAIAS DOIS 
MIL E ONZE – PROTOCOLO: – Pelo Senhor Vice-Presidente 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA -------------------------------------   
“PROTOCOLO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NAS PRAIAS – DOIS MIL 
E ONZE -----------------------------------------  
CLÁUSULA PRIMEIRA ---------------------------------  
UM – No âmbito das suas competências e atribuições, 
compete à Câmara Municipal promover os meios necessários à 
protecção civil dos cidadãos, na área do seu concelho; -----  
DOIS – A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Aljezur é uma associação sem fins lucrativos, vocacionada 
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para as acções de auxílio, socorro e prevenção que se 
enquadram no âmbito da protecção civil; ----------------  
TRÊS – Assim e com o objectivo de garantir a segurança e 
vigilância das praias, a Câmara Municipal de Aljezur, adiante 
designada por C.M.A. e a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, adiante designada por 
B.V.A., é estabelecido o seguinte protocolo, destinado à 
implementação de um projecto de vigilância e segurança nas 
praias do concelho; -------------------------------  
CLÁUSULA SEGUNDA ---------------------------------  
UM – A C.M.A. disponibilizará todos os meios financeiros e 
físicos necessários à aquisição de serviços e equipamentos 
que garantam a segurança e vigilância nas praias onde se 
verifique a necessidade de disponibilizar tal serviço, 
nomeadamente as que não possuam apoios de praia, apoios 
recreativos ou concessionários; ------------------------  
DOIS – Os B.V.A. desenvolverão todas as acções burocráticas 
necessárias à aquisição dos serviços e equipamentos e 
coordenação da segurança e vigilância nestas praias; -------  
TRÊS – O cumprimento na íntegra da vigilância das praias, 
fica dependente da disponibilidade para a contratação dos 
meios humanos externos ao Corpo de Bombeiros, devidamente 
habilitados; --------------------------------------  
QUATRO – Os encargos financeiros do presente Protocolo, a 
suportar pela C.M.A. são fixados até ao máximo de trinta mil 
euros e são transferidos para os B.V.A., mediante solicitação 
destes, sendo no acto da assinatura do Protocolo transferida 
uma tranche de sete mil e quinhentos euros; ------------  
CINCO – Caso os encargos referidos no ponto Quatro sejam 
superiores ao valor fixado, a C.M.A. deliberará o seu reforço;  
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SEIS – O presente Protocolo produz efeitos a partir do dia um 
de Junho de dois mil e onze e termina a trinta de Setembro 
de dois mil e onze.” ------------------------------  
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 onze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que 
eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e 
subscrevo. ---------------------------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
A Secretária, 

 
__________________________________ 
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