
 

 

  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 11/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  24 de Maio de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.45 horas  
Aprovada em:  07 de Junho de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

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

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

 
 

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

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– HELGA E ROLF RATZOW – PAGAMENTO DOS TRABALHOS DE 

EXECUÇÃO DE UMA LIMPEZA DE FOSSA -----------------------  
– AJMAL – ASSOCIAÇÃO JOVENS EM MOVIMENTO DE ALJEZUR – 
SOLICITAM A ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO ------------------  
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA – 
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO ---------------------  
 

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: ------------  
– BÁRBARA ANDREIA JAGER – Legalização e alteração de uso – 
Alojamento – Urbanização do Vale da Telha – Sector D – 
Lote noventa e seis – Aljezur – cinco de Maio de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– BÁRBARA ANDREIA JAGER – Legalização e alteração de uso – 
Alojamento – Urbanização do Vale da Telha – Sector E – 
Lote duzentos e setenta e três – Aljezur – cinco de Maio de 
dois mil e onze ----------------------------------  
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– DEOLINDA MANUEL FERREIRA MANEIRAS SANTOS – Construção 
de habitação – Rua da Cadeia Velha, número onze – Aljezur 
– seis de Maio de dois mil e onze -------------------  
– SOCIEDADE TURÍSTICA DA CARRAPATEIRA, LDA. – Construção 
de armazém – Herdade do Monte Velho – Bordeira – dez de 
Maio de dois mil e onze ---------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de dez de Maio 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 
três de Maio de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 
quarenta e um, datado de vinte e sete de Abril do corrente 
ano, manifestando o seu agradecimento pelo apoio financeiro 
concedido por este Município. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 
quarenta e oito, datado de cinco de Maio do corrente ano, 
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informando que foi constituída uma Comissão para gestão da 
Banda Filarmónica e respectiva Escola de Musica. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GABINETE DO MINISTRO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES: – 
Foi apresentado o ofício número três mil seiscentos e 
dezasseis, datado de dezoito de Abril do corrente ano, 
enviando esclarecimentos acerca da falta de recursos no 
Destacamento Territorial da GNR de Portimão. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia dois de Maio. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número duzentos e quarenta e sete, 
datado de cinco de Maio do corrente ano, enviando cópia da 
acta da reunião do Conselho Directivo realizada no passado 
dia doze de Abril. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY: – Foi apresentado o 
ofício número cento e trinta, datado de vinte e nove de Abril 
do corrente ano, acerca do desenvolvimento da modalidade no 
Algarve. ----------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
comunicar que não lhe é possível aceitar o convite. --------  
GESTINESQUECÍVEL – ASSOCIAÇÃO DE INCLUSÃO DE 
SURDOS: – Foi apresentada a carta datada de onze de Maio 
do corrente ano, enviando convite para as comemorações do 
primeiro aniversário da Associação. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
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FEDERAÇÃO DE CAÇADORES DO ALGARVE: – Foi apresentado 
o ofício número dois mil cento e oito, datado de doze de 
Maio do corrente ano, solicitando a participação do Município 
de Aljezur na décima sexta Feira de Caça, Pesca e do 
Mundo Rural do Algarve, que terá lugar nos dias oito, nove e 
dez do próximo mês de Julho. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível apoiar o evento em causa. ------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número sessenta e dois, datado de dezasseis de Maio 
do corrente ano, informando da aprovação em sessão 
realizada no passado dia vinte e nove de Abril, da Prestação 
de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dez.-------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número sessenta e três, datado de dezasseis de Maio 
do corrente ano, informando da aprovação em sessão 
realizada no passado dia vinte e nove de Abril, da Primeira 
Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE ALJEZUR: – 
Foi apresentada a carta datada de dezasseis de Maio do 
corrente ano, dando conhecimento dos novos Corpos Gerentes 
daquela Associação. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE – SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE 
SANEAMENTO DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício 
número dois mil cento e noventa, datado de seis de Maio do 
corrente ano, enviando para parecer o Regulamento de 
Exploração do Serviço Público de Saneamento de Águas 
Residuais do Sistema Multimunicipal de Saneamento do 
Algarve. ----------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
SERVIÇO DE FINANÇAS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o fax 
número quinhentos e setenta e nove, solicitando informação 
quanto ao exercício do direito à reclamação do valor tributável 
do imóvel sito na freguesia de Odeceixe, inscrito na matriz 
sob o artigo mil novecentos e trinta e oito. --------------  
Tendo o Municipio de Aljezur tomado conhecimento dos 
valores patrimoniais que resultaram da avaliação do imóvel sito 
em Odeceixe, inscrito na matriz sob o artigo mil novecentos e 
trinta e oito, da freguesia de Odeceixe e Municipio de Aljezur, 
cujo proprietária é Louise Elizabeth Gray, e de acordo com o 
solicitado pelo Serviço de Finanças de Aljezur, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, informar que o Municipio de 
Aljezur prescinde do prazo de trinta dias, previsto no artigo 
setenta e seis do CIMI, por julgar que os valores atribuídos 
estão de acordo com os critérios de avaliação e não pretende 
requerer uma segunda avaliação e desta deliberação dar 
conhecimento ao Serviço de Finanças de Aljezur. ----------  
PARQUE EXPO – POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE 
PARA A REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA: – Foi apresentado o 
Relatório de Actividade referente ao período de Janeiro/Março 
de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou conhecimento. -  
INFARMED, I.P: – Foi apresentado o ofício número vinte e 
cinco mil duzentos e cinquenta e quatro, datado de três de 
Maio do corrente ano, enviando esclarecimentos acerca da 
deslocalização da Farmácia de Odeceixe para Aljezur. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício datado de doze de Maio 
do corrente ano, enviando o mapa de consumo de refeições 
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durante os meses de Março e Abril, por parte do Monitor do 
Curso de Nadador Salvador, solicitando o seu pagamento que 
corresponde à importância global de valor de cento e dois 
euros e vinte cêntimos. -----------------------------  
No âmbito da deliberação de Câmara de vinte e dois de 
Março do ano em curso, que atribui aos Serviços Sociais um 
subsidio de noventa euros, para suportar os encargos 
resultantes do fornecimento de refeições ao Monitor do Curso 
de Nadador Salvador, corrigido o valor é deliberado agora, por 
maioria, com o voto contra da Senhora Vereadora Rosa 
Cigarra, atribuir um subsidio no valor de cento e dois euros e 
vinte cêntimos. -----------------------------------  
ODESURF HOLIDAYS UNIPESSOAL, LDA.: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e nove de Abril do corrente ano, em 
que David Lucas Rosa, na qualidade de gerente da Odesurf 
Holidays Unipessoal, Lda, vem solicitar a utilização das antigas 
instalações do Posto da GNR (garagem) na Praia de 
Odeceixe, para apoio às actividades que a empresa se propõe 
realizar. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
solicitação efectuada. -------------------------------  
PROVEDORIA DE JUSTIÇA: – Foi apresentado o ofício número 
quinhentos e cinquenta e cinco, acerca do Regulamento 
municipal de urbanização e edificação e liquidação de taxas e 
compensações do Municipio de Aljezur. -----------------  
Analisada a comunicação da Provedoria de Justiça, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, acolher a recomendação do Senhor 
Provedor Adjunto suspendendo de imediato a aplicação da taxa 
do Regulamento municipal de urbanização e edificação e 
liquidação de taxas e compensações do Municipio de Aljezur, 
relativa à admissão de cada requerimento apresentado por 
particulares e empresas. ----------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, despoletar o processo 
conducente à revogação da referida taxa. ---------------  
PONTO CINCO – BALANÇO SOCIAL DE DOIS MIL E DEZ – 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS: – Pelo 
Senhor Presidente foi apresentado o Balanço Social do ano de 
dois mil e dez, do qual a Câmara tomou conhecimento. ----  
PONTO SEIS – ACTA DE ARREMATAÇÃO DE PRÉDIOS URBANOS 
EM ALJEZUR: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, homologar a acta de arrematação de prédios 
urbanos em Aljezur, realizada no dia treze de Maio do 
corrente ano, há qual não compareceram quaisquer 
interessados. -------------------------------------  
PONTO SETE – ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL – PROCESSO 
NÚMERO NOVENTA E TRÊS BARRA ZERO OITO PONTO DOIS 
– BELLE – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ: – 
Foi novamente apresentado o ofício datado de vinte e sete de 
Abril do corrente ano, enviando cópia da sentença/acórdão no 
âmbito da Acção Administrativa especial de pretensão conexa 
com actos administrativos – Processo número noventa e três 
barra zero oito ponto dois – BELLE, em que são 
intervenientes o Ministério Público, a Massa Falida da 
Sociedade Somundi – Sociedade Turística do Algarve, Lda. e 
o Municipio de Aljezur. -----------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do teor constante na 
Informação do Jurista desta Autarquia, Doutor José Mendes de 
Morais, datada de onze de Maio do corrente ano, relativa ao 
assunto acima mencionado. --------------------------  
PONTO OITO – JOSÉ MARIA PACHECO: – PEDIDO DE 
LICENCIAMENTO PARA VENDA AMBULANTE: – Foi apresentado 
o requerimento em que José Maria Pacheco, residente em 
Monte Alto – Alfambras, vem requerer a concessão de cartão 
de Vendedor Ambulante, para venda de produtos alimentares, 
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bebidas e tabaco em unidade móvel, a ser colocada em 
Viana – Alfambras. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANDRÉ 
FILIPE GALVÃO LUZ – CANDIDATURA A APOIO SÓCIO-
EDUCATIVO: – Foi apresentado o ofício número quinhentos e 
cinquenta, datado de dez de Maio do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur 
enviando o Boletim de Candidatura a apoio sócio-educativo, 
do aluno André Filipe Galvão Luz, inscrito no Jardim-de-
Infância de Aljezur. --------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A para 
o aluno André Filipe Galvão Luz. ---------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES 
NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL – PROTOCOLO DE APOIO ÀS 
FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS – 
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 o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
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– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Abril de dois mil e onze, em anexo; ------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva, a verba de oitocentos euros, relativa ao mês em 
causa.” ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Água e Saneamento 

 

PONTO UM – ARMINDA EMÍLIA PEREIRA LEITE DA CONCEIÇÃO: 
– Foi apresentado o requerimento em que Arminda Emília 
Pereira Leite da Conceição, vem solicitar lhe seja cobrado o 
recibo de água referente ao mês de Março pela tarifa média 
e fixa de oitenta e dois cêntimos, por metro cúbico e que 
nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no 
ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no ramal de abastecimento de água da 
sua moradia, sita em Rua da Várzea – Odeceixe. ---------  
Face ao teor constante na Informação número cinquenta e três 
– AL, da Secção de Expediente Geral, datada de quatro de 
Maio do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
enquadrar o consumo referente à factura do mês de Março, 
no âmbito do consumo de água por rotura, conforme previsto 
na Tabela de Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, 
recalculando assim a referida factura e restituindo à 
consumidora uma verba no valor de quinhentos e quarenta e 
oito euros e sessenta e nove cêntimos, correspondente a água 
(quatrocentos e oitenta e cinco euros e setenta e quatro 
cêntimos), resíduos sólidos (trinta e três euros e oitenta 
cêntimos) e IVA (vinte e nove euros e quinze cêntimos). --  
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PONTO DOIS – ANNE MARIE M.G. MOREMROTH: – Face ao teor 
constante na Informação número cinquenta e nove, datada de 
dezassete de Maio do corrente ano, da Secção de Expediente 
Geral, relativa ao lapso ocorrido aquando da cobrança do 
recibo do consumo de água em nome da Senhora Anne Marie 
M.G. Moremroth, referente ao mês de Abril do corrente ano, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, anular o competente 
processo de execução fiscal e respectivo débito, assim como 
notificar a consumidora para efectuar o pagamento da factura 
em dívida, sem quaisquer acréscimos, no prazo de quinze 
dias. ------------------------------------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – ESCOLA PROFISSIONAL DE ODEMIRA: – Foi 
apresentado o ofício datado de dezoito de Abril do corrente 
ano em que a Escola Profissional de Odemira, vem solicitar 
que a parte da Formação em Contexto de Trabalho, com a 
duração de duzentas e dez horas e a ter início em vinte e 
três de Maio, de dois estagiários do Curso Técnico de 
Construção Civil, seja realizada nesta Autarquia. -----------  
Face ao teor constante na Informação número onze, datada 
de onze de Maio do corrente ano, da Divisão de Educação, 
Acção Social, Cultura e Desporto, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar que não poderá receber os estagiários 
do referido curso, por ausência de capacidade. -----------  
PONTO DOIS – ESCOLA SECUNDÁRIA GIL EANES: – Foi 
apresentado o fax número cento e vinte, datado de cinco de 
Maio do corrente ano em que a Escola Secundária 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, de uma estagiária do Curso Técnico 
de Turismo, seja realizada nesta Autarquia. --------------  



REUNIÃO DE 24.05.11 

Pág.  11 

Face ao teor constante na Informação número doze, datada 
de dezasseis de Abril do corrente ano, da Divisão de 
Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que poderá receber a 
estagiária do referido curso, na Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, sob a orientação da Doutora Dora 
Sousa. -----------------------------------------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – WEBBACO – MONTAGENS METÁLICAS, LDA. – 
LOTE NÚMERO VINTE E CINCO DA PRIMEIRA FASE E LOTE 
NÚMERO UM DA SEGUNDA FASE DA ZONA INDUSTRIAL DE 
FEITEIRINHA – REVERSÃO DE LOTES: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

VII – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – PROTOCOLO A ESTABELECER COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – NATAÇÃO – PROPOSTA: – No 
seguimento da deliberação de vinte e dois de Março do 
corrente ano, em que foi deliberado o reforço da verba de 
trezentos euros a atribuir ao JCA, no âmbito do Protocolo 
para o desenvolvimento de actividade física nas Piscinas 
Municipais, e como não tinha sido explicitado o prazo de 
pagamento desse reforço, vem agora a Câmara fazê-lo, 
conforme proposta do Vereador António Carvalho, através da 
alteração ao número um, do artigo segundo do referido 
Protocolo, conforme a seguir se indica: -----------------  
Ponto Um – Para o desenvolvimento e implementação dos 
objectivos atrás enunciados, a CMA compromete-se a atribuir 
ao JCA um apoio financeiro anual de nove mil quinhentos e 
trinta e seis euros, a ser pago mensalmente em onze 
tranches, no valor de seiscentos e setenta e seis euros nos 
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meses de Novembro a Fevereiro inclusive, e no valor de 
novecentos e setenta e seis euros nos meses de Março a 
Outubro inclusive, com exclusão do mês de Agosto.--------  
 

VIII – Mercados Municipais 
 

PONTO UM – DORINDA DA CONCEIÇÃO INÁCIO – OCUPAÇÃO 
DE UMA LOJA NO MERCADO MUNICIPAL DE MARIA VINAGRE 
– PAGAMENTO DE RENDAS EM ATRASO EM PRESTAÇÕES: – 
Foi apresentado o requerimento em que Dorinda da Conceição 
Inácio, vem solicitar autorização para proceder ao pagamento 
das rendas em atraso, pela ocupação de uma Loja sita no 
Mercado Municipal de Maria Vinagre, em quarenta e oito 
prestações mensais. -------------------------------  
Não obstante a Informação número vinte e oito, datada de 
dezoito de Março do corrente ano, da Divisão Administrativa e 
Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar o pagamento das rendas em atraso (Junho de dois 
mil e sete a Maio de dois mil e onze), no valor de dois mil 
oitocentos e cinquenta e três euros e dois cêntimos, pela 
ocupação de uma Loja sita no Mercado Municipal de Maria 
Vinagre, em vinte e quatro prestações mensais, com início no 
mês de Junho do corrente ano, sendo que vinte e três 
prestações são no valor de cento e dezoito euros e oitenta e 
oito cêntimos e uma prestação no valor de cento e dezoito 
euros e setenta e oito cêntimos. ----------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que as prestações 
deverão ser pagas mensalmente até ao dia oito de cada mês.  
Caso não seja efectuado o pagamento de qualquer uma das 
prestações no prazo estabelecido, serão debitadas ao 
Tesoureiro para posterior cobrança coerciva as restantes 
prestações em dívida. ------------------------------  
 

IX – Obras Particulares 
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PONTO UM – JOÃO PEDRO SILVA PACHECO – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que João 
Pedro Silva Pacheco, na qualidade de promitente-comprador 
de dois prédios rústicos, sitos em Vale Joanes ou Vale 
Joncena e em Selões, inscrito na matriz predial rústica sob os 
artigos cento e cinquenta e sete e cinquenta e três, ambos 
da Secção H, freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur e, 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número quatrocentos e oitenta e cinco e sob o número mil e 
cinquenta e três, respectivamente, 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 vinte 
e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar 
informação quanto à viabilidade de construção de uma 
moradia, no local acima identificado. -------------------  
No âmbito da informação número oitenta e três 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 do requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao 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 – LUÍS JORGE BRUM DA SILVEIRA PEREIRA LEITE 
– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM LADEIRA – VILARINHA – BORDEIRA: – Foi 
apresentado o requerimento em que Luís Jorge Brum da 
Silveira Pereira Leite, residente em Parede, na qualidade de 
proprietário de um prédio rústico, sito em Vilarinha – Bordeira, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo quarenta e um, 
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da Secção S, da freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur 
e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 
o número mil quatrocentos e cinquenta e três, 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 vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de construção de uma moradia, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e vinte e um barra dois mil e onze 
– FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
PONTO TRÊS – OLIVEIRA CAVACO, LDA. – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO EM ODECEIXE: – Foi apresentado o 
requerimento em que Oliveira Cavaco, Lda, na qualidade de 
proprietário de um prédio misto, sito em Covões, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo cinquenta e sete, da 
Secção E e a parte urbana sob o artigo mil seiscentos e 
noventa e sete, da freguesia de Odeceixe e Municipio de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil cento e setenta e sete, 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 vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de construção de uma moradia, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
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No âmbito da informação número oitenta e sete barra dois mil 
e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, constante no 
ofício número seis mil quinhentos e vinte e quatro barra dois 
mil e onze DGAC-Sul, 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 QUATRO – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL 
DE LAGOS – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – NOVA 
CONSTRUÇÃO – SERVIÇOS – BARRADA – ALJEZUR: – No 
seguimento da deliberação de vinte e dois de Março do 
corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 
que Associação de Educação Internacional de Lagos (AEIL), 
na qualidade de usufrutuária de um prédio urbano, sito em 
Barrada, freguesia e Municipio de Aljezur, vem nos termos do 
número um e número dois, 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 vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
quanto à viabilidade de construção de um edifício destinado à 
implementação da Escola Internacional. ------------------  
No âmbito da informação número setenta e nove barra dois 
mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão da requerente. --------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que a 
Associação dispõe apenas até trinta e um de Dezembro do 
ano em curso, de autorização da Direcção Regional de 
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Agricultura do Algarve e Câmara Municipal de Aljezur para 
ocupação provisória do espaço actual. ------------------  
Tal facto traduz na prática, desde já, a impossibilidade desta 
Associação iniciar o próximo ano lectivo de dois mil e 
onze/dois mil e doze nas actuais instalações. ------------  
Desta deliberação será dado conhecimento à Direcção Regional 
de Educação do Algarve. ---------------------------  
 

X – Trânsito 
 

PONTO UM – ESTACIONAMENTO EM PRAIA DA ARRIFANA, PRAIA 
DE ODECEIXE E PRAIA DA AMOREIRA – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA-------------------------------------  
ESTACIONAMENTO EM PRAIA DA ARRIFANA, PRAIA DE ODECEIXE E 
PRAIA DA AMOREIRA – PROPOSTA -----------------------  
Com a chegada de mais uma época balnear torna-se 
imperativo mais uma vez regrar a circulação e estacionamento 
nas vias de acesso às Praias que apresentam maiores 
constrangimentos, assim e à imagem de anos anteriores 
propõem-se regrar o estacionamento e circulação nas Praias 
da Arrifana, Praia de Odeceixe e Amoreira. 
Considerando a elevada procura daquelas praias, que no 
período do verão recebem centenas de pessoas; ----------  
Considerando a extrema necessidade de garantir as 
acessibilidades a eventuais serviços de emergência aquelas 
praias; -----------------------------------------  
Neste sentido e à imagem de anos anteriores de forma a 
garantir um escoamento do trânsito naquela via de circulação 
e as condições necessárias para eventuais acções de 
emergência nestas zonas balneares proponho que a Câmara 
Municipal delibere: --------------------------------  
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No período compreendido entre dia um de Junho e trinta de 
Setembro, nas zonas acima identificadas (Via de acesso Praia 
da Arrifana, Praia da Amoreira zona definida por sinalética, 
Praia da Amoreira, Praia de Odeceixe na zona baixa do 
núcleo urbano da Praia de Odeceixe – Rua Pedro Luis). ---  
Que seja proibida a circulação e estacionamento automóvel, 
excepto nos seguintes casos: ------------------------  
UM – Proprietários e/ou residentes permanentes; ----------  
DOIS – Serviço do restaurante; -----------------------  
TRÊS – Viaturas municipais e de emergência, forças policiais 
e de fiscalização; ---------------------------------  
QUATRO – Responsáveis pela vigilância e segurança nas 
praias; (no caso deverá apresentar comprovativo da sua 
condição) --------------------------------------  
CINCO – Cargas e descargas de pessoas e mercadorias bem 
como vendedores de artigos relacionados com as actividades 
desenvolvidas no arruamento quando devidamente identificados.  
SEIS – No caso da Praia da Arrifana, a proibição tenha 
efeito entre as oito e as vinte horas; ------------------  
SETE – Caso da Praia da Amoreira considerando que a única 
excepção remete para os pontos anteriores número dois e 
número quatro, atribuição de seis cartões. ---------------  
Para os casos referidos em UM, DOIS, QUATRO e SETE 
será fornecido pela Câmara Municipal (no caso da Praia de 
Odeceixe pela Junta de Freguesia de Odeceixe) dois cartões 
de livre-trânsito por cada fracção habitacional que deverá ser 
comprovada por documentação própria (caderneta predial ou 
Licença de utilização). -----------------------------  
Os cartões serão numerados e deverá constar no mesmo o 
número do artigo referente à habitação, identificação do local 
autorizado, data de validade, ano a que se refere a validade, 
logótipo do Município de Aljezur e assinatura do Presidente da 
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Câmara (no caso da Praia de Odeceixe, inserção do logótipo 
da Junta de Freguesia e assinatura do Presidente da junta de 
Freguesia). Assim serão concedidos um máximo de dois 
cartões a serem solicitados pelos proprietários dos edifícios que 
deverão estar devidamente providos de licença de utilização ou 
caderneta predial. ---------------------------------  
Os pedidos dos cartões devem ser feitos ao Presidente da 
Câmara Municipal, por escrito, fax ou e-mail, indicando a 
matrícula das viaturas.------------------------------  
Em caso de dúvida a Câmara Municipal pode solicitar 
documentos comprovativos da qualidade em que os requerentes 
se arrogam. -------------------------------------  
A utilização dos cartões de livre-trânsito destina-se a permitir 
o acesso ao arruamento e o estacionamento nos locais 
devidamente autorizados. ----------------------------  
Os cartões terão um prazo de validade que remete para o 
período referido nesta proposta. -----------------------  
Estas medidas extraordinárias vigoram no período compreendido 
entre um de Junho e trinta de Setembro de cada ano civil e 
não prejudicam a livre circulação das pessoas que queiram 
apenas visitar a praia sem estacionar, de veículos de duas 
rodas ou aquelas que possuam estacionamento privado, bem 
como utentes com mobilidade condicionada que estacionem no 
local reservado para o efeito. ------------------------  
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Aljezur e de 
Odeceixe (no caso da Praia de Odeceixe) o teor desta 
deliberação, bem como uma listagem dos cartões atribuídos 
com o número dos mesmos e a referência à habitação a que 
se referem e a quem for concedido o cartão de livre-trânsito.  
Sempre que necessário deverá ser ainda actualizada esta 
listagem.” ---------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – HELGA E ROLF RATZOW: – No seguimento da 
deliberação de vinte e seis de Abril do corrente ano foi 
novamente 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, por a requerente ter 
contestado verbalmente o tempo mencionado na referida 
factura. ----------------------------------------  
Face à reclamação apresentada pessoalmente ao Senhor 
Presidente, foi decidido por este, em dezanove do corrente 
mês de Maio, suspender o prazo para pagamento da referida 
factura e deliberado na reunião supra mencionada, para 
averiguação dos factos. -----------------------------  
Tendo a referida decisão sido tomada em substituição da 
Câmara Municipal, solicita a ratificação da mesma, tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, ratificar tal decisão. ----  
Solicitado ao serviço competente a reconfirmação do tempo 
efectivamente utilizado na limpeza da referida fossa, 
reconfirmando o mesmo o conteúdo da factura número 
setecentos e oitenta e três, de vinte e dois de Dezembro de 
dois mil e dez, mais foi deliberado, por unanimidade, não 
aceitar a reclamação da requerente concedendo-lhe mais 
quinze dias seguidos para pagamento da factura em causa. 
Caso não se venha a verificar o seu pagamento dentro do 
prazo agora estabelecido, será o processo remetido para 
cobrança coerciva. --------------------------------  
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PONTO DOIS – AJMAL – ASSOCIAÇÃO JOVENS EM MOVIMENTO 
DE ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento datado de 
vinte e três de Maio do corrente ano, solicitando a atribuição 
de um subsídio no montante de duzentos e cinquenta euros, 
destinado a apoiar actividades que a Associação pretende levar 
a efeito no âmbito do Dia da Criança. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsidio 
solicitado no montante de duzentos e cinquenta euros. ------  
PONTO DOIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTADORIA – PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do número 
dois, do artigo vinte e dois, da Lei número cinquenta e cinco 
– A barra dois mil e dez, de trinta e um de Setembro, 
autorizar o procedimento de ajuste directo para celebração de 
um contrato de tarefa com “José Leiria & Associados – 
Sociedade de Advogados, R.L”, a fim de intentar acção 
judicial para impugnar as normas do Plano de Ordenamento 
do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 
conforme caderno de encargos aprovado no passado dia vinte 
e três de Maio, pelo Senhor Presidente da Câmara, cujo 
preço base estipulado é de dez mil euros, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor. -----------------------------  
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. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e quarenta e cinco 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, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 


