
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 15/15 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  02 de junho de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.20 horas  

Aprovada em:  9 de junho de 2015 
 

   
 

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 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pela Técnico Superior, Maria de 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. 
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Deliberações Tomadas 
 
 

I – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM PONTO UM – PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA 

DE EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR: – No âmbito do 

teor constante na informação número quarenta e sete/FA barra dois mil e 

quinze, datada de vinte e quatro de abril, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo e, tendo em conta a competência prevista no número 

dois, do artigo terceiro, em conjugação com o número um, do artigo quarto, 

ambos do Decreto-Lei número duzentos e trinta e dois barra dois mil e 

sete, de quinze de junho, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 

número cinquenta e oito barra dois mil e onze, de quatro de maio, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, considerar estarem reunidas as 

condições para a dispensa de Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 

Pormenor da Área de Intervenção Específica de Equipamentos e Uso 

Turístico a Norte de Aljezur. Deverá ainda a presente deliberação ser 

disponibilizada ao público, nos termos previstos no número sete, do artigo 

terceiro, do diploma acima referido. ---------------------------  

Quanto à Proposta de Plano apresentada, a qual corresponde à terceira 

fase de elaboração do Plano de Pormenor, e que foi objeto da informação 

número cento e oitenta e oito/FA barra dois mil e catorze, datada de vinte e 

dois de abril, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a mesma. --------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o Plano de Pormenor da 

Área de Intervenção Específica de Equipamentos e Uso Turístico a Norte 

de Aljezur à CCDR para conferência de serviços. ------------------  

UM PONTO DOIS – QUARTA ALTERAÇÃO AO PDM DE ALJEZUR: – No âmbito do teor 

constante na informação número dois mil quatrocentos e noventa e dois, 

datada de dois de junho do corrente ano, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a qual refere já terem sido rececionados os pareceres 

favoráveis da DGT, ICNF e DRAP-ALG, estando no entanto a aguardar-se 

os pareceres da APA e CCDR, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar 

início ao período da Discussão Pública, com uma duração de trinta dias, 

referente à quarta Alteração do PDM de Aljezur, de acordo com o número 

três, do artigo setenta e sete, do RJIGT. ------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter a informação mais recente, 

respeitante ao presente assunto, para conhecimento da Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 

três, do Artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e 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 vinte 

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, 
 

_____________________________ 
 

 


