
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 11/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  22 de Maio de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.10 horas  
Aprovada em:  5 de junho de 2012 
 

   
 
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 pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 
 

 
 

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 O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E 

EMERGÊNCIA, SA – ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
– PRÉDIOS SITOS EM CARRAPATEIRA E VALE DA TELHA --------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E DOZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número três 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes ao mês de 
abril do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– MORGADO DA ARANHA – Compra e Venda de Imóveis, SA – 
Empreendimento Turístico – Morgado da Aranha – Bordeira – 
vinte e seis de abril de dois mil e doze ----------------  
– DAGNY HELGA HENRIETTE BRATRICE KERNER – Empreendimento 
Turístico – Monte Parreiras – Odeceixe – dois de maio de 
dois mil e doze ----------------------------------  
– JOÃO PEDRO DE GUIMARÃES MOREIRA MAFRA DE VILELA – 
Empreendimento Turístico – Monte Serrão – Alfambras – 
Bordeira – oito de maio de dois mil e doze -------------  
– RENÉ FÉLIX TRIPPAERS E SILVIE JEANNE DIRCK – Construção 
de piscina – Monte das Moças – Bordeira – quinze de maio 
de dois mil e doze -------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
OITO DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter sido 
lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de oito de maio de dois mil e doze. ------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número dezanove barra dois mil e doze, publicada no 
D.R. número oitenta e nove, Série I, de oito de maio, da 
Assembleia da República, que aprova o novo regime jurídico 
da concorrência. ----------------------------------  
LEI ORGÂNICA número um barra dois mil e doze, publicada 
no D.R. número noventa e dois, Série I, de onze de maio, 
da Assembleia da República, sobre o Regime do estado de 
sítio e do estado de emergência. ---------------------  
DECRETO-LEI número cento e dois barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número noventa e dois, Série I, de onze 
de maio, do Ministério da Solidariedade e da Segurança 
Social, que estabelece o regime do Fundo de Socorro Social.  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.89&iddip=20120871
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.89&iddip=20120871
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.89&iddip=20120871
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120898
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120898
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120898
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120903
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120903
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.92&iddip=20120903
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LEI número vinte barra dois mil e doze, publicada no D.R. 
número noventa e três, Série I, de catorze de maio, da 
Assembleia da República, que publica a primeira alteração à 
Lei número sessenta e quatro-B barra dois mil e onze, de 
trinta de dezembro (Orçamento do Estado para dois mil e 
doze), no âmbito da iniciativa para o reforço da estabilidade 
financeira. ---------------------------------------  
PORTARIA número cento e trinta e oito barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número noventa e três, Série I, de catorze 
de maio, da Presidência do Conselho de Ministros e Ministério 
da Economia e do Emprego, que estabelece os requisitos 
mínimos a observar pelos estabelecimentos de alojamento local.  
PORTARIA número cento e quarenta barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número noventa e três, Série I, de catorze 
de maio, do Ministério da Economia e do Emprego, que 
estabelece os termos da tarifa de referência do regime 
remuneratório aplicável às instalações de cogeração. --------  
DECRETO-LEI número cento e três barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número noventa e cinco, Série I, de 
dezasseis de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, 
que aprova a orgânica da Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas. --------------------------  
DECRETO-LEI número cento e dez barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número noventa e oito, Série I, de vinte e 
um de maio, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei número cento e 
quarenta e um barra dois mil e nove, de dezasseis de junho, 
que estabelece o regime jurídico das instalações desportivas de 
uso público. -------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120906
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120906
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120906
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120910
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120910
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120910
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120918
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120918
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.93&iddip=20120918
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.95&iddip=20120942
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.95&iddip=20120942
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.95&iddip=20120942
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.98&iddip=20120973
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.98&iddip=20120973
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.98&iddip=20120973
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20091469
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20091469
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um de maio de dois mil e doze, 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: ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações prestadas na reunião do 
Conselho Executivo realizada no passado dia sete de maio. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e trinta e um, datado de oito de maio do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de cinco mil quatrocentos e quarenta e um euros e 
setenta e oito cêntimos, destinada a fazer face a despesas 
inerentes à execução de diversas obras naquela freguesia. ---  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de onze de maio do 
corrente ano, referente à execução dos referidos trabalhos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Rogil uma verba, no montante de quatro mil 
setecentos e setenta e dois euros e sessenta cêntimos, uma 
vez que a restante verba refere-se a despesas respeitantes 
às comemorações do “25 de Abril”. -------------------  
CAPITANIA DO PORTO DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e dois, datada do vinte e sete de abril do 
corrente ano, enviando edital relativo à regulamentação das 
atividades desenvolvidas nas praias pelas Escolas de Surf. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A: – Foi apresentado o ofício 
número quarenta e um mil trezentos e onze, datado de três 
de maio do corrente ano, enviando informação acerca da 
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remoção de sobrantes de trabalhos de limpeza e abate de 
arvores na E.N cento e vinte. -----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício datado de sete de maio do corrente 
ano, solicitando o apoio logístico e a atribuição de um 
subsídio, destinado a apoiar a realização de jornadas de 
limpeza, no âmbito do Dia Nacional do Caçador pelo 
Ambiente, que terá lugar no próximo dia vinte e sete de 
Maio. ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, associar-se à iniciativa 
através da atribuição um subsídio no montante de cento e 
cinquenta euros ao Clube de Caça e Pesca do Concelho de 
Aljezur. ----------------------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o email datado de dez de maio do 
corrente ano, enviando cópia do requerimento apresentado pelo 
GP-PCP para audição do Secretário de Estado da 
Administração Local sobre a situação financeira dos Municípios.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS: 
– Foi apresentado o email datado de oito de maio do 
corrente ano, enviando cópia da pergunta efetuada ao Governo 
acerca da suspensão das obras de requalificação da E.N 
cento e vinte e cinco. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PRESIDENTE DO TURISMO DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
email datado de sete de maio do corrente ano, felicitando o 
Município de Aljezur pelo facto das Praias de Arrifana e 
Odeceixe serem finalistas à votação das “7 Maravilhas – 
Praias de Portugal”. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  



REUNIÃO DE 22.05.12 

Pág.  6 

TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o email datado de quatro de maio do corrente 
ano, enviando cópia da Moção de Protesto e Repúdio pela 
suspensão dos trabalhos na E.N cento e vinte e cinco. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o email datado de sete de maio do corrente ano, 
enviando cópia da resposta do Deputado Mendes Bota, ao 
envio da Moção de Protesto e Repúdio pela suspensão dos 
trabalhos na E.N cento e vinte e cinco. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – Foi apresentado o 
ofício número um, datado de quatro de maio do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio no montante de mil 
euros, destinado a apoiar a realização das festas dos Santos 
Populares, em Odeceixe. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
valor de mil euros, condicionado à existência de fundos 
disponíveis. --------------------------------------  
GRUPO POPULAR DAS PORTELAS: – Foi apresentada a carta 
datada de vinte e sete de abril do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado a apoiar a participação do 
par de dançarinos, Carlos Dias e Wanda Gião, no Festival de 
Dança de Viana, que decorrerá no Porto entre os dias dezoito 
e vinte do corrente mês de maio. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE 
REGULADORES DE FLUXO LUMINOSO: – Face ao teor 
constante na Informação número vinte e dois barra dois mil e 
doze – DDeP, da Divisão de Desenvolvimento Economico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 
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as cláusulas do Contrato de Financiamento para a Instalação 
de Reguladores de Fluxo Luminoso, bem como proceder em 
seguida aos procedimentos de contratação pública, para que 
sejam cumpridas as condições de candidatura e do respetivo 
contrato de financiamento, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. ------  
MARIA JOÃO – CABEÇA DE CASAL NA HERANÇA DE ADELINO 
ALVES MARREIROS: – Na sequência da deliberação de dez 
de abril do corrente ano, foi apresentada a carta datada de 
catorze de maio em que Maria João – Cabeça de Casal na 
Herança de Adelino Alves Marreiros vem comunicar a 
aceitação da proposta final da Câmara Municipal para 
aquisição de uma parcela de terreno com a área de 
oitocentos e sessenta metros quadrados, a destacar do artigo 
duzentos e quinze, da Secção AR – Aljezur. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACTA DE ARREMATAÇÃO DE VÁRIOS PRÉDIOS URBANOS EM 
ALJEZUR – HOMOLOGAÇÃO DA ATA: – A Câmara tomou 
conhecimento e deliberou, por unanimidade, homologar a Ata 
de Arrematação, referente à alienação em hasta pública de 
vários prédios urbanos em Aljezur, realizada no dia dezasseis 
do passado mês de abril, à qual não compareceu nenhum 
interessado. -------------------------------------  
PT COMUNICAÇÕES – ATUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – 
SALA COM A ÁREA DE VINTE METROS QUADRADOS: – Face 
ao teor constante na Informação número oitenta e dois, datada 
de quatro de maio do corrente ano, da Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, atualizar o valor da renda mensal para vigorar 
no ano de dois mil e doze, passando a ser no valor de 
trezentos e quarenta euros, com efeitos a um de Julho. ----  
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IVO & CRISTO, LDA – ATUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – 
ARMAZÉM: – Face ao teor constante na Informação número 
oitenta e quatro, datada de quatro de maio do corrente ano, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atualizar o valor da renda mensal 
para vigorar no ano de dois mil e doze, passando a ser no 
valor de cento e trinta e um euros, com efeitos a um de 
Julho. -----------------------------------------  
MERCEARIA DA PONTE DE ALJEZUR, LDA – ATUALIZAÇÃO DE 
RENDA MENSAL – ESTABELECIMENTO PARA VENDA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES: – Face ao teor constante na 
Informação número oitenta e cinco, datada de quatro de maio 
do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atualizar o 
valor da renda mensal para vigorar no ano de dois mil e 
doze, passando a ser no valor de quinhentos e dezanove 
euros, com efeitos a um de Julho. --------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 
SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL -----------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
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Proponho: ---------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência Santa Teresinha do Menino Jesus, relativo ao mês 
de abril de dois mil e doze, em anexo; ----------------  
– Que seja transferida para a Conferência Santa Teresinha do 
Menino Jesus a verba de cento e noventa e cinco euros e 
cinquenta e cinco cêntimos, relativa aos mês em causa, para 
os apoios previstos em protocolo.” --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA 
D`ALVA – 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 AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO 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: ---------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
abril de dois mil e doze, em anexo; -------------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de setecentos e noventa e nove euros e vinte 
e nove cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – MARGARETH ANN DUNHAM – RESTITUIÇÃO DO 
VALOR PAGO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: – No 
seguimento da deliberação de sete de fevereiro do corrente 
ano, foi apresentada a Informação número noventa e dois, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
dezoito de maio do corrente ano, referente ao assunto supra 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – DORA PATRÍCIA SANTANA DUARTE – BAIRRO “25 
DE ABRIL”, FRAÇÃO A, CASA SETE, DO BLOCO B DOIS, EM 
ALJEZUR – FIXAÇÃO DO VALOR DA RENDA MENSAL: – Face 
ao teor constante na informação número oitenta e oito barra 
dois mil e doze, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor 
da renda mensal em cinquenta euros, da moradia sita no 
Bairro “25 de Abril”, fração A, Casa sete, do Bloco B dois, 
em Aljezur, propriedade desta Autarquia e agora arrendada à 
Senhora Dora Patrícia Santana Duarte. ------------------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. ----------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – WOLFGANG RUDOLF OSTERLOH – ALIENAÇÃO DE 
PRÉDIO MISTO SITO EM VALE DA MURTA – ROGIL: – Foi 
apresentado o requerimento em que Paula Reis Amarelinho, na 
qualidade de Solicitadora de Wolfgang Rudolf Osterloh, 
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proprietário de um prédio misto sito em Vale da Murta, 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur, com a área total 
de quinze mil metros quadrados, inscrito na matriz predial 
rustica sob o artigo quarenta e um, da Seção AC e a parte 
urbana sob o artigo oitocentos e oitenta e oito, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
quatrocentos e cinquenta e três, vem informar que pretende 
alienar o mesmo a Jean Jacques Robert Guignard e Madalena 
Ferreira Henriques, pelo valor total de duzentos e vinte e 
cinco mil euros e solicitar informação quanto ao interesse 
desta autarquia em exercer o respetivo Direito de Preferência. -  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não 
pretende exercer o direito de preferência relativamente ao 
prédio em causa. ---------------------------------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
 

VII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ESTACIONAMENTO EM PRAIA DA ARRIFANA E 
PRAIA DE ODECEIXE – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador 
António Carvalho foram apresentadas as Propostas que a 
seguir se transcrevem: -----------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CIRCULAÇÃO NA ZONA BAIXA DO NÚCLEO URBANO DA PRAIA DE 
ODECEIXE – RUA PEDRO LUÍS -------------------------  
Proponho que, no período compreendido entre dia um de 
junho e trinta de setembro, na zona acima identificada, seja 
proibida a circulação e estacionamento automóvel, exceto nos 
seguintes casos: ----------------------------------  
UM – Proprietários e/ou residentes permanentes; ----------  
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DOIS – Residentes temporários em habitações possuidoras de 
licença de utilização; -------------------------------  
TRÊS – Viaturas municipais e de emergência, forças policiais e 
de fiscalização; -----------------------------------  
QUATRO – Cargas e descargas de pessoas e mercadorias bem 
como vendedores de artigos relacionados com as atividades 
desenvolvidas no arruamento quando devidamente identificados.  
A identificação das viaturas autorizadas a estacionar no 
referido arruamento, será feita através de um cartão a ser 
fornecido pela Junta de Freguesia de Odeceixe, que deverá 
mencionar o corrente ano civil por forma a validar o título. --  
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Odeceixe o 
teor desta deliberação. -----------------------------  
Deverá ainda a Junta de Freguesia de Odeceixe facultar uma 
listagem das matrículas de todas as viaturas a quem for 
concedido o cartão de livre-trânsito com a devida referência 
do período de validade da autorização. -----------------  
Sempre que necessário deverá ser ainda atualizada esta 
listagem.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
CIRCULAÇÃO NA VIA DE ACESSO À PRAIA DA ARRIFANA ---------  
Com a chegada de mais uma época balnear torna-se 
imperativo mais uma vez regrar a circulação e estacionamento 
na via de acesso à Praia da Arrifana. -----------------  
Considerando a procura turística daquela praia, que no período 
do verão recebe centenas de pessoas; -----------------  
Considerando a extrema necessidade de garantir a 
acessibilidade a eventuais serviços de emergência àquela praia;  
Considerando que se fazem notar ainda alguns desrespeitos à 
organização implementada naquela via de acesso, muito pelo 
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facto de os utentes não respeitarem a sinalética e as áreas 
definidas como áreas de cruzamento; -------------------  
 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 ações de 
emergência na zona balnear da Arrifana proponho que a 
Câmara Municipal delibere: --------------------------  
Aprovar a marcação em cor branca no piso, dos lugares de 
estacionamento e por forma a confirmar a sinalética vertical, 
reforçar proibição de estacionamento nas zonas para 
cruzamento com marcação em barras transversais de cor 
amarela, bem como em zonas de proibição de estacionamento 
ao longo da via. ---------------------------------  
Proibir a circulação e estacionamento automóvel no arruamento 
de acesso à praia da Arrifana, exceto nos seguintes casos: --  
UM – Proprietários e/ou residentes permanentes; ----------  
DOIS – Residentes temporários em habitações possuidoras de 
licença de utilização; -------------------------------  
TRÊS – Serviço do restaurante; -----------------------  
QUATRO – Viaturas municipais e de emergência, forças policiais 
e de fiscalização; ---------------------------------  
CINCO – Responsáveis pela vigilância e segurança nas praias;  
SEIS – Cargas e descargas de pessoas e mercadorias bem 
como vendedores de artigos relacionados com as atividades 
desenvolvidas no arruamento quando devidamente identificados.  
SETE – Concessionário na Praia da Arrifana (na quantidade 
de um cartão). ----------------------------------  
Para os casos referidos em UM, DOIS, TRÊS e CINCO será 
fornecido pela Câmara Municipal um cartão de livre-trânsito 
com a identificação do veículo e data de validade do mesmo.  
Para os proprietários, residentes e para o restaurante, será 
atribuído, no máximo, dois cartões por edifício. -----------  
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Para os residentes temporários, serão concedidos um máximo 
de dois cartões a serem solicitados pelos proprietários dos 
edifícios que deverão estar devidamente providos de licença de 
utilização, neste caso deverá ser indicado o período em que 
os ocupantes utilizam o edifício. ----------------------  
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 será de um ano 
para os residentes, proprietários e restaurante e de vinte dias 
para os residentes temporários. -----------------------  
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 o 
teor desta deliberação, bem como uma listagem das matrículas 
de todas as viaturas a quem for concedido o cartão de livre-
trânsito com a devida referência do período de validade da 
autorização. -------------------------------------  
Sempre que necessário deverá ser ainda atualizada esta 
listagem.” ---------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

 
PONTO UM – SIRESP – GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE 
SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, SA – ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PRÉDIOS SITOS EM 
CARRAPATEIRA E VALE DA TELHA: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos.-------------- 
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------  
APROVAÇÃO DA ATA 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 ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e dez minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, Maria 
do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. ---  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 
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O Secretario, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


