
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 05/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  09 de Março de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  14.00 horas  
Aprovada em:  22 de Março 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: -------------  
– VERISSALA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – 
NOTIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DAS FICHAS DE VINTE E SEIS 
FRACÇÕES DO PRÉDIO SITO EM PICÃO – ARRIFANA ---------  
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
INFORMÁTICA AOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS TERMINAIS DO 
MUNICIPIO DE ALJEZUR ------------------------------  
 

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: ------------  
– RUI DA SILVA ROCHA – Obras de reconstrução – Monte das 
Parreiras – Odeceixe – trinta e um de Janeiro de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– ANTÓNIO JOSÉ CANDEIAS – Reconstrução de habitação – 
Igreja Nova – Aljezur – catorze de Fevereiro de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
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– JOSÉ DO CARMO CANELAS – Ampliação de habitação e 
comércio – Avenida “16 de Junho”, cento e trinta e nove – 
Rogil – dezassete de Fevereiro de dois mil e onze --------  
– MÁRIO ZAFFETTA E PEGGY BALSZY – Reconstrução e 
ampliação de habitação – Monte Novo da Serra – Aljezur – 
vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze ------------  
– PEDRO MANUEL PEREIRA BARATA DA ROCHA – Construção de 
habitação – Forte – Aljezur – vinte e dois de Fevereiro de 
dois mil e onze ----------------------------------  
– RUTE ALEXANDRA CALDEIRA FELIZARDO FÉLIX – Alterações em 
habitação – Urbanização do Vale da Telha – Sector H – Lote 
cento e cinquenta – Aljezur – vinte e quatro de Fevereiro de 
dois mil e onze ----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e dois de 
Fevereiro 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 sete 
de Março 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: ---  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e sete, datado de um de Março do 
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corrente ano, informando da aprovação em sessão realizada 
no passado dia vinte e oito de Fevereiro, do pedido de 
empréstimo – Capital Social – Sociedade Polis Litoral Sudoeste 
– Sociedade para a Requalificação do Litoral Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e seis, datado de um de Março do 
corrente ano, informando da aprovação em sessão realizada 
no passado dia vinte e oito de Fevereiro, do pedido de 
empréstimo para a empreitada de repavimentação da E.R 
duzentos e sessenta e sete/Limite do Concelho. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DO BARLAVENTO DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício datado de catorze de 
Fevereiro do corrente ano, solicitando a colaboração desta 
Autarquia, no sentido de permitir que no decurso do próximo 
ano a Associação possa vir a beneficiar do valor da 
consignação estipulada pelo Estado, para Instituições Públicas 
que não beneficiam da dedução do IVA. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CLUBE DE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – Foi 
apresentado o ofício número seis, datado de vinte e dois de 
Fevereiro do corrente ano, dando conhecimento da tomada de 
posse dos novos corpos sociais. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TRIBUNAL JUDICIAL DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
datado de dezoito de Fevereiro do corrente ano, informando 
da Decisão final, relativa ao Processo número trinta e três 
barra zero oito RCO – Francisco José Arranhado Semedo. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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EVA TRANSPORTES, SA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS DA 
CARRAPATEIRA”: – Foi apresentado o ofício número sete, 
datado de quinze de Fevereiro do corrente ano, dando 
conhecimento da tomada de posse dos novos corpos sociais. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número cento e quarenta 
e dois, datado de dezoito de Fevereiro do corrente ano, 
enviando Relatório e Contas do ano de dois mil e dez. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de vinte e cinco de Fevereiro do 
corrente ano, enviando cópia da Acta da reunião do Conselho 
Executivo realizada no passado dia sete Fevereiro. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de vinte e um de Fevereiro do 
corrente ano, enviando Nota de Imprensa acerca das 
“Portagens no Algarve diminuem competitividade da principal 
região turística do país”. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO “OS PIONEIROS DE PORTUGAL”: – Foi 
apresentado o ofício número três, datado de quatro de 
Fevereiro do corrente ano, solicitando um apoio financeiro, 
destinado a apoiar a realização dos “Campos de Férias dois 
mil e onze”. ------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível conceder o apoio financeiro solicitado. ----------  
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ESCOLA SECUNDÁRIA JÚLIO DANTAS: – Foi apresentado o e-
mail datado de vinte e sete de Fevereiro do corrente ano, 
solicitando informação quanto à disponibilidade desta Autarquia 
para proporcionar estágios dos Cursos Profissionais de Técnico 
de Design Gráfico e de Técnico de Análise Laboratorial, a 
alunos daquela escola, com a duração de duzentas e dez 
horas, a decorrer nos próximos meses de Junho e Julho. ---  
Face ao teor constante na Informação número quatro, do 
Sector de Educação, Câmara deliberou, por unanimidade, 
informar a Escola que está disponível para receber um 
estagiário oriundo do Municipio de Aljezur, do Curso de 
Design Gráfico – Formação em contexto de trabalho, na 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos. -----------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DO ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número sessenta e oito, datado de vinte e quatro de 
Fevereiro do corrente ano, enviando parecer acerca do Edifício 
do Posto de Turismo de Aljezur. ----------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
NECI – NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA INADAPTADA: – 
Foi apresentado o ofício número duzentos e oitenta e dois, 
datado de dez de Novembro de dois mil e dez, solicitando a 
comparticipação financeira da Autarquia com vista à construção 
de um Lar Residencial. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, conforme se indica: ---  
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Um – Sem prejuízo da importância de que se reveste a 
construção do Lar Residencial, considera a Câmara Municipal 
de Aljezur ser a atitude mais responsável comunicar que à 
presente data não se pode comprometer com a proposta de 
comparticipação financeira que lhe foi solicitada; -----------  
Dois – A Câmara Municipal de Aljezur sempre afirmou, e num 
passado mais recente, que por compromissos assumidos com 
IPSS’s locais dificilmente conseguiria no momento assumir a 
responsabilidade financeira solicitada; -------------------  
Três – Seria perfeitamente reprovável fazer a assumpção de 
um compromisso face às dificuldades financeiras que todos os 
Municípios atravessam, para depois não poder cumprir, 
acrescendo ao facto de saber que IPSS’s locais estão neste 
momento a tentar obter financiamento junto da Banca para 
desenvolver também os seus projectos; -----------------  
Quatro – Todavia, e a seu tempo, a Câmara Municipal de 
Aljezur voltará a analisar a proposta ora remetida, sendo certo 
que caso estejam reunidas as condições para o efeito estará 
disponível para financeiramente comparticipar a construção do 
Lar Residencial, projecto louvável e representativo de uma 
mais valia social impar para o triangulo vicentino. ---------  
PORTINADO – ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE PORTIMÃO: – 
Foi apresentada a carta sem data, solicitando a utilização das 
piscinas municipais para treinos de atletas daquela associação, 
residentes em Aljezur. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, anuir a pretensão da 
PORTINADO – Associação de Natação de Portimão. -------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO – 
INTERPRETAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, concluir que o Regulamento em 
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vigor não conflitua do ponto de vista interpretativo para a 
questão suscitada na Informação número três barra dois mil e 
dez – DEASCD/MV, datada de quatro de Fevereiro. -------  
SAÍDA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. ------------  
PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DOS MUNÍCIPES CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO 
DE ACTAS DE APRECIAÇÃO DAS CANDIDATURAS: – A Câmara 
analisou as actas das reuniões realizadas no dia quinze de 
Fevereiro do corrente ano, da Comissão de Apreciação das 
Candidaturas, referente às Candidaturas apresentadas para 
Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes 
Carenciados, referente às Freguesias de Aljezur, Odeceixe e 
Rogil e deliberou, por unanimidade, homologar as mesmas 
como a seguir se indica: ---------------------------  
FREGUESIA DE ALJEZUR: ---------------------------  
– MARIA BENEDITA VIANA – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de mil 
duzentos e noventa e oito euros, destinado à aquisição de 
materiais de construção, devendo para o efeito ser assinado 
entre as partes, o contrato previsto no artigo nono, do citado 
Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela 
Câmara Municipal de Aljezur. ------------------------  
FREGUESIA DE ODECEIXE: --------------------------  
– CÉLIA MARIA NETO DE OLIVEIRA – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de mil 
oitocentos e vinte euros, destinado à aquisição de materiais 
de construção e de mil seiscentos e cinquenta euros, 
destinado a despesas com mão-de-obra, devendo para o 
efeito ser assinado entre as partes o contrato previsto no 
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artigo nono, do citado Regulamento e as obras serem 
previamente autorizadas pela Câmara Municipal de Aljezur. ---  
– ESMERALDINA MARIA – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir o pedido de apoio, uma vez 
que a composição do agregado familiar constante do boletim 
de candidatura não inclui o senhor José Fernandes da Silva, 
solteiro, maior, o qual consta como residente na referida 
habitação, estando no caso em falta a prestação de 
informação sobre o rendimento total do agregado. ---------  
– MARIA HELENA PACHECO RAFAEL BATISTA – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que a requerente tem 
condições para ver aprovado o apoio, devendo no entanto 
pronunciar-se sobre o ponto dois, alíneas a), b) e c) e 
ponto três do auto de vistoria, e informar o Município de 
Aljezur sobre a intenção de cumprir com os requisitos neles 
enunciados. -------------------------------------  
– OCTÁVIO JOSÉ NUNES DA SILVA – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 
apoio, dado que o requerente não reúne condições para ver 
aprovado o apoio, uma vez que no processo de candidatura 
se encontra em falta a fotocópia do registo do prédio na 
Conservatória, não cumprindo assim com o Regulamento em 
vigor. ------------------------------------------  
– MARIA DE OLIVEIRA ILDEFONSO – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 
apoio, uma vez que o mesmo incide sobre o edifício que não 
é a residência da requerente. ------------------------  
– ARNALDO CORREIA BATISTA – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de 
apoio, uma vez que no processo de candidatura se encontra 
em falta a fotocópia do registo do prédio na Conservatória, 
não cumprindo assim com o Regulamento em vigor. -------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, informar os requerentes 
que agora viram os seus pedidos indeferidos que, poderão 
pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos 
do artigo cento e um do Código do Procedimento 
Administrativo. ------------------------------------  
ENTRADA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. --------  

IV – Água e Saneamento 
 

PONTO UM – ADÉLIA MARIA SOUSA CORREIA CONCEIÇÃO: – 
Foi apresentada a exposição de Adélia Maria Sousa Correia 
Conceição, referente ao valor das facturas de consumo de 
água dos meses de Fevereiro e Março, solicitando que a 
mesma seja recalculada, por se ter verificado uma rotura no 
ramal de abastecimento de água. ---------------------  
Face à exposição apresentada pela requerente, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, anular o débito e o respectivo 
processo de execução fiscal que lhe deu origem, referente à 
factura número oito mil setecentos e oitenta e quatro barra 
dois mil e onze. ---------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, enquadrar os consumos 
referentes às facturas de Fevereiro e de Março, no âmbito do 
consumo de água por rotura, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, recalculando assim 
as referidas facturas, devendo as mesmas serem pagas até 
ao final do corrente mês de Março. -------------------  

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA DA CASA DE 
CANTONEIRO – C CINQUENTA E SETE – ROGIL: – Face ao 
teor constante na Informação número vinte e um, datada de 
dois de Março do corrente ano, da Divisão Administrativa e 
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de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à actualização do valor da renda da Casa de 
Cantoneiro – C cinquenta e sete, sita em Rogil, que no ano 
em curso será no montante de noventa e nove euros e 
sessenta cêntimos. --------------------------------  
PONTO DOIS – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL DA 
HABITAÇÃO SITA NA RUA MONSENHOR MANUEL FRANCISCO 
PARDAL, FRACÇÃO B – R/C – IGREJA NOVA – REGIME DE 
RENDA APOIADA – MARIA HELENA VENTURA COSTA: – Face 
ao teor constante na Informação número vinte e dois, datada 
de três de Março do corrente ano, da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à actualização de renda mensal (Regime de renda 
apoiada) da moradia arrendada à Senhora Maria Helena 
Ventura Costa, sita na Rua Monsenhor Manuel Francisco 
Pardal, Fracção B – R/C direito, em Aljezur e manter o valor 
da mesma em vinte e cinco euros, para o ano dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO TRÊS – ACTUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL DA 
HABITAÇÃO SITA NA RUA DO CENTRO DE SAÚDE – BLOCO A 
– PRIMEIRO ANDAR – ALJEZUR – REGIME DE RENDA 
APOIADA – PAULA RAMOS: – Tendo por base a Informação 
número dezanove, datada de dois de Março do corrente ano, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à actualização de renda 
mensal (Regime de renda apoiada) da moradia sita na Rua 
do Centro de Saúde, Bloco A, primeiro andar – Igreja Nova, 
propriedade desta Autarquia e arrendada à Senhora Paula 
Cristina da Costa Correia Ramos, que continuará a ser no 
montante de quarenta euros, para o ano dois mil e onze. ---  
PONTO QUATRO – WEBBACO – MONTAGENS METÁLICAS, LDA. – 
LOTE NÚMERO VINTE E CINCO DA PRIMEIRA FASE E LOTES 
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NÚMEROS UM E DOIS DA SEGUNDA FASE DA ZONA 
INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – REVERSÃO DE LOTES: – No 
seguimento da deliberação de vinte e três de Novembro de 
dois mil e dez e face ao teor constante na Informação 
número dezassete barra dois mil e onze, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar que é sua intenção 
declarar a caducidade da atribuição dos Lotes número vinte e 
cinco da Primeira Fase e Lotes números um e dois da 
Segunda Fase da Zona Industrial da Feiteirinha, por 
incumprimento do número um do artigo décimo primeiro das 
Normas da Zona Industrial da Feiteirinha, podendo a empresa 
em causa, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 
cento e um do Código do Procedimento Administrativo, dizer o 
que tiver por conveniente sobre o assunto. --------------  
 

VI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – REQUALIFICAÇÃO URBANA DA CRUZ – PRIMEIRA 
FASE – MAURÍCIO – LTO, CONSTRUÇÃO, SA – 
HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – Face 
ao teor constante na Informação número treze barra dois mil 
e onze, do Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o 
Auto de Recepção Definitiva e proceder ao cancelamento da 
caução prestada pela empresa Maurício – LTO, Construção, 
SA, referente à empreitada de Requalificação Urbana da Cruz 
– Primeira Fase, através de duas garantias bancárias, uma no 
valor de oito mil seiscentos e dezasseis euros e noventa e 
nove cêntimos, emitida pelo Banco Comercial Português e 
outra, no valor de quinze mil duzentos e sessenta e um 
euros e vinte e seis cêntimos, emitida pelo Banco Popular. --  
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PONTO DOIS – INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL 
DE MARIA VINAGRE – MAURÍCIO – LTO, CONSTRUÇÃO, S.A – 
HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE RECEPÇÃO 
DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA: – Face 
ao teor constante na Informação número catorze barra dois mil 
e onze, do Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o 
Auto de Recepção Definitiva e proceder ao cancelamento da 
caução prestada pela empresa Maurício – LTO, Construção, 
SA, referente à empreitada de execução das Infraestruturas do 
Loteamento Municipal de Maria Vinagre, através de duas 
garantias bancárias, uma no valor de oito mil quinhentos e 
treze euros e cinquenta e seis cêntimos, emitida pelo BPI, SA 
e outra, no valor de sete mil seiscentos e trinta e dois euros 
e um cêntimo, emitida pelo Banco Popular. --------------  
PONTO TRÊS – EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA 
INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA E ESTRADA DE ACESSO – 
MAURÍCIO – LTO, CONSTRUÇÃO, SA – HOMOLOGAÇÃO DE 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE 
GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor constante na Informação 
número quinze barra dois mil e onze, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Recepção 
Definitiva e proceder ao cancelamento da caução prestada pela 
empresa Maurício – LTO, Construção, SA, referente à 
empreitada de execução das Infraestruturas da Zona Industrial 
da Feiteirinha e Estrada de Acesso, através de quatro 
garantias bancárias, no valor de oitenta e nove mil seiscentos 
e oitenta e três euros e trinta e dois cêntimos, emitida pelo 
Banco Comercial Português, no valor de onze mil seiscentos e 
catorze euros e sessenta e quatro cêntimos, emitida pela 
Caixa Geral de Depósitos, no valor de cinquenta e cinco mil 
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duzentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e quatro 
cêntimos, emitida pelo Banco Totta e no valor de cinquenta e 
cinco mil duzentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e 
quatro cêntimos Banco Popular. -----------------------  
PONTO QUATRO – RENOVAÇÃO URBANA DE ODECEIXE – 
MAURÍCIO – LTO, CONSTRUÇÃO, SA/HPE – HUMBERTO 
PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA – HOMOLOGAÇÃO DE 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA/CANCELAMENTO DE 
GARANTIAS BANCÁRIAS: – Face ao teor constante na 
Informação número dezasseis barra dois mil e onze, do 
Director do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de 
Recepção Definitiva e proceder ao cancelamento da caução 
prestada pelo consórcio Maurício – LTO, Construção, SA/HPE 
– Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, referente à 
empreitada de Renovação Urbana de Odeceixe, através de 
quatro garantias bancárias, três delas prestadas pela empresa 
Maurício – LTO, Construção, SA, e conforme se indica: no 
valor de trinta e sete mil oitocentos e vinte e nove euros e 
vinte e cinco cêntimos, emitida pelo BPI, SA, no valor de 
vinte e cinco mil cento e sete euros e sessenta e seis 
cêntimos, emitida pelo Banco Popular e no valor de cinco mil 
quinhentos e quarenta e oito euros e dezassete cêntimos, 
emitida pelo Millennium BCP e quarta, prestada pela empresa 
HPE – Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, no valor de 
sete mil e noventa e dois euros e noventa e dois cêntimos, 
emitida pela Caixa Geral de Depósitos. -----------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – SOCIEDADE FARMACÊUTICA ESCOBAR, LDA. – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EDIFÍCIO – COMÉRCIO, EM RUA FRANCISCO MESTRE – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que 
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Sociedade Farmacêutica Escobar, Lda, na qualidade de 
promitente compradora de um prédio urbano, sito em Barrada 
– Igreja Nova, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
sete mil duzentos e trinta e um, da freguesia e Municipio de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número cinco mil oitocentos e cinquenta e 
quatro, vem, nos termos do número décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na actual 
redacção, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a construção de uma moradia, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número cinquenta e sete barra dois mil e onze – 
FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares.  
PONTO DOIS – PALGEST – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 
LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE MORADIA EM PRAIA DA ARRIFANA – EXPOSIÇÃO: – No 
seguimento da deliberação de nove de Novembro de dois mil 
e dez, foi apresenta a exposição de Palgest – 
Empreendimentos Imobiliários, Lda., que na qualidade de 
proprietária de um prédio urbano, sito em Praia da Arrifana – 
Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo cinco 
mil quatrocentos e cinquenta e sete, da freguesia e Municipio 
de Aljezur vem, nos termos do número décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na actual 
redacção, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a construção de uma moradia unifamiliar, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
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Face ao teor constante na informação número cinco – PC 
barra dois mil e onze, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão da requerente. --------------------  
PONTO TRÊS – ANTÓNIO PEDRO DOS SANTOS SIMÕES – 
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM ESTEVEIRA – 
ROGIL: – No seguimento da deliberação de dez de Dezembro 
de dois mil e nove, foi novamente apresentado o requerimento 
em que António Pedro dos Santos Simões, residente em 
Cabeço de Águia, na qualidade de proprietário de um prédio 
misto sito em Esteveirinha, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o artigo cento e quarenta e 
um, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dois, da 
Secção G – G um – G dois, da freguesia de Rogil e 
Município de Aljezur e a parte urbana sob os artigos 
provisórios mil duzentos e sessenta e oito e mil duzentos e 
sessenta e nove, vem solicitar informação prévia quanto à 
possibilidade de proceder à alteração de um caminho público, 
sito no local acima identificado. -----------------------  
Face ao teor constante na informação número quatro – PC 
barra dois mil e onze, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
deferir a pretensão do requerente. ---------------------  
PONTO QUATRO – BIARRITZ, SA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM URBANIZAÇÃO 
DO VALE DA TELHA – SECTOR G – LOTE CENTO E DEZOITO 
– ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de doze de 
Janeiro do corrente ano, foi novamente apresentado o 
requerimento em que Biarritz – Imobiliária, SA, na qualidade 
de proprietário de um prédio urbano, sito em Urbanização do 
Vale da Telha – Sector G – Lote cento e dezoito, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo quatro mil e trinta e quatro, 
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da freguesia e Municipio de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número três 
mil cento e trinta e nove, vem, nos termos do número 
décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta 
e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na 
actual redacção, solicitar informação prévia sobre a viabilidade 
de levar a efeito a construção de uma moradia, no local 
acima mencionado. --------------------------------  
Não obstante o referido no ponto quatro da Informação 
número quarenta e nove barra dois mil e onze – FR, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da 
requerente de acordo com o ponto um da mesma informação.  
PONTO CINCO – AMÉLIA MARIA LOPES CUSTÓDIO – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE TERRENO 
SITA EM ROGIL – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 
Câmara, datado de vinte de Janeiro do corrente ano e 
exarado na Informação número seis barra onze – PC, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, 
referente ao requerimento apresentado por Amélia Maria Lopes 
Custódio, na qualidade proprietária de um prédio urbano, sito 
em Avenida “16 de Junho”, números cento e cinquenta e um 
e cento e cinquenta e três, em Rogil, freguesia de Rogil e 
Município de Aljezur, com a área total de setecentos e 
dezanove metros quadrados, sendo cento e oitenta e nove 
virgula dezasseis metros quadrados coberta e quinhentos e 
vinte e nove vírgula oitenta e quatro metros quadrados 
descoberta, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil 
trezentos e noventa e cinco – P, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número trezentos e doze, 
solicitando o destaque da parcela de terreno com a área de 
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trezentos e sessenta e oito vírgula catorze metros quadrados, 
incluída no perímetro urbano e, na qual se conclui que a 
pretensão está conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, republicado pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março. ----------------------------------  
PONTO SEIS – GARRY COOKSON E LISA TRACY COOKSON – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UMA PARCELA DE 
TERRENO – PRÉDIO SITO NA RUA DAS PARREIRAS – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Garry 
Cookson e Lisa Tracy Cookson, na qualidade proprietários de 
um prédio urbano, sito em Rua das Parreiras – Aljezur, 
freguesia e Município de Aljezur, com a área total de 
quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo nove mil oitocentos e 
setenta e nove, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Aljezur sob o número seis mil e cinquenta e quatro, vem 
solicitar o destaque da parcela de terreno, com a área de 
trezentos e quarenta e seis  vírgula oitenta e cinco metros 
quadrados, ao abrigo do número quatro, do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, republicado pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março. ----------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número trinta e quatro 
barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares, e, na qual se conclui que a 
pretensão está conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com a actual 
redacção dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra 
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dois mil e dez, de trinta de Março, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer favorável 
ao respectivo destaque. -----------------------------  
PONTO SETE – AD NATURA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E 
TURÍSTICA, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM CARRIÇAL 
– ALJEZUR: – Foi novamente apresentado o requerimento em 
que AD Natura – Sociedade Imobiliária e Turística, Lda, na 
qualidade de proprietária de um prédio misto, sito em Carriçal, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo setenta e oito, 
da Secção AQ, e a parte urbana sob os artigos nove mil 
setecentos e noventa – P e nove mil setecentos e oitenta e 
nove – P, da freguesia e Municipio de Aljezur e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número oito 
mil cento e cinquenta, vem, nos termos do artigo decimo 
quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro, solicitar informação prévia 
sobre a viabilidade de levar a efeito a construção de um 
Empreendimento Turístico em Espaço Rural, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número trinta e dois barra dois mil 
e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de indeferir a pretensão da requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO OITO – GOURGEY & SANTOS – EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS, LDA. – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM 
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PESO DE BAIXO – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Gourgey & Santos – Empreendimentos 
Agrícolas, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio 
misto, sito em Peso de Baixo, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo quatro, da Secção BG e a parte urbana 
sob o artigo novecentos e vinte e quatro, da freguesia e 
Municipio de Aljezur, vem solicitar informação prévia quanto à 
possibilidade de proceder à alteração de um caminho público, 
sito no local acima identificado. -----------------------  
Face ao teor constante na informação datada de dez de 
Janeiro do corrente ano, da Divisão de Gestão Urbanística e 
de Obras Particulares, na qual se conclui que após a 
publicitação através de edital e terminado o referido prazo, 
não foram apresentadas quaisquer reclamação, observação, 
sugestão ou pedido de esclarecimento, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes. ------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – VERISSALA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, 
LDA: – Foi apresentado o requerimento em que Verissala – 
Sociedade de Construções, Lda, vem apresentar a notificação 
da Avaliação das Fichas de vinte e seis fracções do prédio 
sito em Picão – Arrifana, inscrito na matriz predial sob o 
artigo P dez mil e setenta e sete, com a licença de 
utilização número sete barra dois mil e onze. ------------  
Tendo o Municipio de Aljezur tomado conhecimento dos 
valores patrimoniais que resultaram da avaliação do imóvel sito 
em Picão – Aljezur, inscrito provisoriamente com o artigo P 
dez mil e setenta e sete, da freguesia e Municipio de Aljezur, 
referente a vinte e seis fracções, cujo proprietária é Verissala 
– Sociedade de Construções, Lda, e de acordo com o 
solicitado pela própria, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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informar a requerente 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 à 
Repartição de Finanças de Aljezur. --------------------  
PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA INFORMÁTICA AOS EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 
TERMINAIS DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: – Face ao teor 
constante na Informação da Divisão Financeira, datada de vinte 
e oito de Fevereiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável à contratação de serviços 
para assistência técnica informática, aos equipamentos 
informáticos terminais do Municipio de Aljezur, pelo período de 
um ano, renovável até três anos, cujo procedimento concursal 
já foi efectuado tendo sido classificada em primeiro lugar a 
firma Inforzur, Lda, havendo dotação orçamental para a 
referida despesa. ---------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram catorze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José da Silva 
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Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 


