
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 03/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  12 de novembro de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.10 horas  
Aprovada em:  26 de novembro de 2013 
 

   
 
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 
Vitor Manuel da Encarnação Vicente 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

António José Monteiro de Carvalho  
 
 

 
 



REUNIÃO DE 12.11.13 
A reunião foi secretariada pelo 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 o 
Senhor Vereador António Carvalho, não pode estar presente na 
reunião por motivos profissionais, deliberou, por unanimidade, 
considerar justificada a sua falta. -----------------------  
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE 
OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois de ter sido lida, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 
ordinária de catorze de outubro de dois mil e treze. ----------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – 
Não se verificou qualquer intervenção neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------  
DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente exarados na décima nona Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na vigésima Modificação às Atividades 
mais Relevantes – AMR e na vigésima terceira Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e treze, cujos documentos depois 
de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. --  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: --------------  

Pág.  1 



REUNIÃO DE 12.11.13 
– JOÃO MANUEL DUARTE COSTA – Alteração e legalização – 
habitação – Rua do Gabão, três – Aljezur – vinte e sete de agosto 
de dois mil e treze ---------------------------------  
– MORGADO DA ARANHA – Compra e Venda de Imóveis, SA – 
Empreendimento Turístico em Espaço Rural – Morgado da Aranha 
– Bordeira – três de setembro de dois mil e treze -------------  
– FELISBERTO JOSÉ ALVES – Construção de habitação – Loteamento 
Alto da Barrada – sete - Aljezur – treze de setembro de dois mil e 
treze -------------------------------------------  
– ANABELA MARIA RODRIGUES ÁGUAS – Reconstrução e Alteração – 
Turismo no Espaço Rural – Azia – Rogil – vinte e sete de setembro 
de dois mil e treze ---------------------------------  
– ROSA CUSTÓDIA SANTOS MARQUES – Alteração e legalização – 
Habitação – Vale de Corvos – Aljezur – um de novembro de dois 
mil e treze ---------------------------------------  
– MONTES FERREIROS – Turismo em Espaço Rural, Lda. – Nova 
Construção – Outros – Montes Ferreiros – Aljezur – quatro de 
novembro de dois mil e treze --------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E TREZE – PARECER 
GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da Informação 
número dez barra dois mil e treze – 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 
outubro do corrente ano, cujos documentos ficam arquivados em 
pasta própria. -------------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ------------------------------  
PONTO UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi 
apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia onze de 
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novembro de dois mil e treze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ----------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: ----------  
DECRETO-LEI número cento e cinquenta e um-B barra dois mil e 
treze, publicado no D.R. número duzentos e onze, segundo 
Suplemento, Série I, de trinta e um de outubro, do Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
que estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte 
ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de 
produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo a 
Diretiva número dois mil e onze barra noventa e dois barra UE, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de treze de dezembro, 
relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos 
e privados no ambiente. -----------------------------  
PORTARIA número trezentos e vinte e cinco barra dois mil e 
treze, publicada no D.R. número duzentos e doze, Série I, de um 
de novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que 
procede à primeira alteração à Portaria que aprova o 
Regulamento do Programa de Ocupação de Tempos Livres. ----  
PORTARIA número trezentos e vinte e seis barra dois mil e treze, 
publicada no D.R. número duzentos e doze, Série I, de um de 
novembro, da Presidência do Conselho de Ministros, que define 
os aspetos relativos às ações de formação contínua de treinador 
de desporto. --------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número quarenta e seis-A barra 
dois mil e treze, publicada no D.R. número duzentos e doze, 
Suplemento, Série I, de um de novembro, da Assembleia da 
República, que publica a Declaração de Retificação à Lei número 
setenta e dois barra dois mil e treze, de três de setembro, sobre 
«Décima terceira alteração ao Código da Estrada. -----------  
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DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número quarenta e seis-B barra 
dois mil e treze, publicada no D.R. número duzentos e doze, 
segundo Suplemento, Série I, de um de novembro, da Assembleia 
da República, que publica a Declaração de retificação à que 
«Estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais». ---------------------------  
DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número quarenta e seis-C barra 
dois mil e treze, publicada no D.R. numero duzentos e doze, 
segundo Suplemento, Série I, de um de novembro, da Assembleia 
da República, que publica a declaração de Retificação à Lei que 
«Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o 
regime jurídico do associativismo autárquico». --------------  
DOIS PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO – 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E VÍDEO PARA O FESTIVAL 
DA BATATA DOCE: – No âmbito do teor constante na Informação 
número trinta e três/MC barra dois mil e treze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, datada de quatro de 
novembro do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
emitir parecer prévio vinculativo favorável à abertura de 
procedimento contratual – Ajuste Direto, com vista à Aquisição de 
serviços de som e vídeo para o Festival da Batata Doce, bem 
como aprovar a assunção da presente despesa plurianual. -----  
DOIS PONTO TRÊS – AJUSTE DIRETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE INSTALAÇÃO DA REDE DE MOSAICOS DE PARCELAS DE 
GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DO CONCELHO DE ALJEZUR: – No 
âmbito do teor constante na Informação número trinta/MC barra 
dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de quatro de outubro do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 
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vinculativo favorável à abertura de procedimento contratual – 
Ajuste Direto, com vista à prestação de serviços de instalação da 
Rede de Mosaicos de Parcelas de Gestão de Combustível do 
Concelho de Aljezur.- -------------------------------  
Considerando que os efeitos financeiros só decorrem em dois mil 
e catorze, o referido projeto será previsto nas Grandes Opções 
do Plano do referido ano. ----------------------------  
A abertura do procedimento obedece aos requisitos ínsitos no 
número um e três do artigo vinte e dois do Decreto-Lei número 
cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito de junho.- -  
DOIS PONTO QUATRO – JOÃO PEDRO SILVA PACHECO – AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO DA BORDEIRA – DOAÇÃO DE TERRENO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação, por parte 
de João Pedro Silva Pacheco, de uma parcela de terreno com a 
área de dez mil quatrocentos e dez metros quadrados, a destacar 
do prédio rustico sito em Selões, inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo cinquenta e três, da Secção H, da freguesia de 
Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o número mil e cinquenta e três, o qual se 
destina a integra o domínio público municipal, para efeitos de 
ampliação do cemitério municipal de Bordeira, à qual foi atribuído 
o valor de cinco mil euros. ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que será o Município a 
suportar as despesas relacionadas com a desanexação da 
referida área (atualização cadastral do prédio mãe), registo e 
respetiva escritura de doação. -------------------------   
DOIS PONTO CINCO – HIPOTECA DE LOTES PARA CAUÇÃO DAS 
INFRAESTRUTURAS URBANÍSTICAS DO PLANO DE PORMENOR 
DO ESPARTAL – ALGARVE DOIS, LDA: – Face ao teor constante na 
informação do Jurista desta Autarquia, Dr. José Mendes de 
Morais, datado de vinte e oito de outubro do corrente ano e na 
informação do Diretor do Departamento de Obras e Urbanismo, 
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datada de oito de maio do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar as cláusulas da minuta do contrato de 
hipoteca, bem como do contrato a estabelecer com a Algarve 
Dois – Empreendimentos Turístico, Lda, no âmbito da execução 
das infraestruturas previstas no Plano de Pormenor do Espartal, 
para a respetiva área de intervenção, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. -----  
DOIS PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou 
conhecimento e deliberou como a seguir se indica: -----------  
ARS ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número mil cento e 
setenta, datado de vinte e nove de outubro do corrente ano, 
acerca da necessidade de eleger o representante das Câmaras 
Municipais no Conselho da Comunidade do Agrupamento de 
Centros de Saúde Algarve II – Barlavento. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indicar o Presidente do 
Município de Lagoa, Francisco Martins, para representante das 
Câmaras Municipais. --------------------------------  
DIREÇÃO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS: – Foi apresentado o 
ofício número mil novecentos e sessenta, datado de quatro de 
novembro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
cumprimentos pelo novo mandato autárquico. --------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE ACORDEONISTAS DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a carta datada de um de novembro do corrente ano, 
procedendo à apresentação de felicitações pelo novo mandato 
autárquico. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
AFPOP – ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS ESTRANGEIROS EM 
PORTUGAL: - Foi apresentada a carta datada de trinta de 
outubro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
felicitações pelo novo mandato autárquico. ----------------  

Pág.  6 



REUNIÃO DE 12.11.13 
Tomado conhecimento. ------------------------------  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e cinco de outubro do 
corrente ano, procedendo à apresentação de felicitações dos 
autarcas do município pela eleição do passado dia vinte e nove 
de Setembro. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ACRAL – ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS REGIONAIS 
DO ALGARVE: – Foi apresentada a carta datada de nove de 
outubro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
felicitações pela tomada de posse. ----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO ALGARVE: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e quatro de outubro do corrente ano, 
procedendo à apresentação de felicitações pelo novo mandato 
autárquico. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, S.A: – Foi apresentado o ofício número dois 
mil quinhentos e oitenta e oito, datado de vinte e um de outubro 
do corrente ano, felicitando a reeleição do Presidente desta 
Câmara Municipal. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
MOVIJOVEM: – Foi apresentado o fax datado de cinco de 
novembro do corrente ano, informando que é intensão da 
Movijovem, proceder à suspensão temporária da atividade da 
Pousada da Juventude da Arrifana, entre os dias um de dezembro 
do ano em curso e o dia nove de março de dois mil e catorze, 
inclusive. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transmitir que discorda 
com o encerramento temporário da Pousada da Juventude da 
Arrifana e que não está disponível para suportar o défice de 
exploração indicado. --------------------------------  
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ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 
SA: – Foi apresentado o ofício número dois mil e sessenta e nove, 
datado de dezassete de setembro do corrente ano, enviando 
Relatório e Contas da ALGAR, S.A, referente ao exercício do ano 
de dois mil e doze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
FENPROF – FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PROFESSORES: – Foi 
apresentado o ofício número cento e oitenta e um, datado de 
vinte e um de outubro do corrente ano, enviando cópia de Carta 
Aberta em defesa da Escola Pública. --------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO MARIM: – Foi apresentado o 
ofício número doze mil novecentos e vinte, datado de vinte e dois 
de outubro do corrente ano, em que o Dr. José Fernandes 
Estevens, vem apresentar o seu agradecimento pelo apoio e 
colaboração prestados, ao cessar funções enquanto Presidente 
do Município de Castro Marim. -------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
CASA DO ALGARVE EM LISBOA: – Foi apresentada a carta datada 
de vinte e oito de outubro do corrente ano, procedendo à 
apresentação daquela instituição. -----------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
MUNICÍPIO DE OLHÃO: – Foi apresentado o ofício número cinco 
mil cento e cinco, datado de vinte e quatro de outubro do corrente 
ano, informando que os Passeios realizados em Aljezur, no 
âmbito do Projeto “Mais Vida à Vida” – Passeios Sénior de 
Outono/dois mil e treze, decorreram com elevada satisfação por 
parte dos participantes e agradecendo o excelente contributo por 
parte dos Técnicos desta Autarquia. ---------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e noventa e nove, datado de 
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onze de outubro do corrente ano, enviando cópia da ata número 
cinco barra dois mil e treze, relativa à reunião do Conselho 
Diretivo, realizada no passado dia vinte e seis de setembro. ----  
Tomado conhecimento. ------------------------------  
DOIS PONTO SETE – FORNECIMENTO DE ÁGUA -------------------  
ANNE DENISE GUERMEUR PERON: – Foi apresentada a exposição 
em que Anne Denise Guermeur Peron, vem solicitar lhe seja 
cobrada a fatura referente ao consumo do mês de outubro do 
corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco 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 Município de Aljezur, 
por se ter verificado uma rotura no sistema de distribuição de 
água da sua moradia, sita em Esteveirinha – Rogil. -----------  
Considerando que os fatos relatados pela consumidora foram 
confirmados pelo Senhor Vereador José Gonçalves, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, considerar que o solicitado reúne os 
pressupostos e enquadra-se no número cinco, do artigo sessenta 
e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, do Anexo I, 
do Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças do 
Município de Aljezur, pelo que deverá ser emitida nota de crédito 
no montante total de quatro mil e oito euros e três cêntimos, 
correspondente a água (três mil quinhentos e noventa e quatro 
euros e quarenta e cinco cêntimos), resíduos sólidos variáveis 
(cento e noventa e sete euros e noventa e um cêntimos) e IVA 
(duzentos e quinze euros e sessenta e sete cêntimos). --------  
ALBERT ROBERT DAWSON: – Foi apresentada a exposição em 
que Albert Robert Dawson, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura 
referente ao consumo do mês de novembro do corrente ano, pela 
tarifa média e fixa de oitenta e cinco 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 
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Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter verificado 
uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 
sita em Vale da Telha, Setor L – Lote setenta – Aljezur. --------  
Face ao teor constante na Informação número cento e noventa e 
um – AL barra dois mil e treze, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de vinte e oito de outubro, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atender à solicitação do requerente, 
devendo ser emitida nota de crédito no montante total de mil 
setecentos e noventa e oito euros e vinte e cinco cêntimos, 
correspondente a água (mil seiscentos e treze euros e cinquenta 
e oito cêntimos), resíduos sólidos variável (oitenta e sete euros e 
oitenta e cinco cêntimos) e IVA (noventa e seis euros e oitenta e 
dois cêntimos), nos termos do número cinco, do artigo sessenta e 
quatro e, número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de 
Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ----------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------  
UM PONTO UM – ELABORAÇÃO DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO 
URBANA DO CARRASCALINHO – CIDADE UTÓPICA – DESENHO 
URBANO E ARQUITETURA, LDA. – PEDIDO DE CANCELAMENTO 
DE GARANTIA BANCÁRIA: – No âmbito do teor constante na 
informação número cento e trinta e um/JC barra dois mil e treze, 
datada de quatro de novembro, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do Decreto-
Lei número cinquenta e cinco barra noventa e cinco, de vinte e 
nove de março, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
libertação da caução prestada pela empresa Cidade utópica – 
Desenho Urbano e Arquitetura, Lda, referente à empreitada de 
elaboração do projeto de Qualificação Urbana do Carrascalinho, 
através de garantia bancária emitida pelo Banco Espirito Santo, 
no valor total de trezentos e trinta e sete euros e setenta e nove 
cêntimos, não existindo reforço de garantia em dinheiro. -------  
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UM PONTO DOIS – QUALIFICAÇÃO URBANA DA CARRAPATEIRA – 
HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES E FILHOS, LDA. – 
VISTORIA PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA PARCIAL: – 
No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte 
e seis/JC barra dois mil e treze, datada de vinte e três de 
outubro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras 
Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número cinquenta e nove 
barra noventa e nove, de dois de março, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à homologação dos autos de receção 
definitiva parciais e proceder ao cancelamento da caução 
prestada pela empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves e 
Filhos, Lda, liberando o remanescente de dez porcento no valor 
de novecentos e trinta e três euros e quarenta e sete cêntimos e 
à restituição da quantia retida de reforço de caução, 
correspondente ao remanescente de dez porcento, no valor de 
cinquenta e quatro euros e oitenta cêntimos. ---------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES -----------------------------  
DOIS PONTO UM – WOLFGANG MANFRED WALTER EHREN E 
MONIKA MARIA EHREN – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM HORTAS DO RIO – 
CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de 
cinco de fevereiro do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Wolfgang Manfred Walter Ehren e Monika 
Maria Ehren, na qualidade de proprietários de um prédio rústico, 
sito em Hortas do Rio – Carrapateira, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo quarenta e dois, da Secção M, freguesia de 
Bordeira e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número duzentos e quarenta e 
cinco, vêm nos termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto-
Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de março, 
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solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar a efeito 
a construção de uma moradia, no local acima identificado. -----  
No âmbito da informação número trinta e um barra dois mil e 
treze – FR, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e do 
parecer desfavorável do PNSACV, constante nos ofícios número 
vinte mil e duzentos e trinta e três barra dois mil e doze DGAC-
Sul e número vinte e dois mil e trezentos e oitenta e três barra 
dois mil e doze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão dos requerentes. ----------  
DOIS PONTO DOIS – GUIDO JEAN KARL ZINN – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E 
PISCINA EM VALE DA TELHA – SETOR M – LOTE NOVENTA E 
QUATRO – ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de sete de 
agosto de dois mil e doze, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Guido Jean Karl Zinn, 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 viabilidade de levar a efeito a 
construção de uma moradia, no prédio urbano sito em 
Urbanização do Vale da Telha – Sector M – Lote noventa e quatro 
– Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo seis mil 
trezentos e dezoito e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número setecentos e cinquenta e quatro, 
da freguesia e Município de Aljezur ---------------------  
No âmbito da informação número cento e vinte e quatro barra 
dois mil e doze – FR, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo e do parecer desfavorável do ICNB, constante no 
ofício número doze mil e duzentos e trinta e dois barra dois mil e 
doze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir 
a pretensão do requerente. ---------------------------  
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IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – TURISMO --------------------------------------  
UM PONTO UM – ÁUDIO-GUIAS DO CIRCUITO HISTÓRICO-
CULTURAL E AMBIENTAL DE ALJEZUR: – Face ao teor constante 
na informação número cinco/DS barra dois mil e treze, datada de 
vinte e dois de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de fixação do preço a cobrar em caso de 
eventuais danos causados aos Áudio-Guias do Circuito 
Histórico-Cultural e Ambiental de Aljezur, no valor de vinte 
euros, mais IVA à taxa legal em vigor, montante correspondente à 
substituição do aparelho.- ----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar as Normas de 
Utilização dos Áudio-Guias do Circuito Histórico-Cultural e 
Ambiental de Aljezur, que depois de rubricadas ficam apensas à 
presente ata.- ------------------------------------   
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número mil duzentos e cinco, datado de 
vinte e cinco de outubro do corrente ano, solicitando a indicação 
de três membros representantes desta Autarquia para integrarem 
o Conselho Geral do Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indicar os nomes da 
Senhora Vereadora Fátima Neto, do Senhor Paulo Oliveira e do 
Senhor Johannes Schydlo, para representantes desta Autarquia 
para integrarem o Conselho Geral do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Aljezur. ---------------------------------  
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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e 
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cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro, e depois de 
lida em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -------------------  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a 
tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze 
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, 

 
__________________________________ 

 
 

O Secretário, 
 

__________________________________ 
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