
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 16/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  26 de Julho de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.30 horas  
Aprovada em:  9 de Agosto 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 
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ---------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações. ------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE DOZE DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de doze de Julho de dois mil e 
onze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
cinco de Julho de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA NO 
MILLENIUM BCP: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 
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de dezoito de Julho do corrente ano e exarado no ofício 
número cinco mil quatrocentos e noventa e um, remetido ao 
Gerente do Banco Millenium BCP, solicitando o encerramento 
da conta número 45210752990 que o Municipio de Aljezur 
detém naquela instituição bancária. --------------------  
PONTO CINCO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS – AJUSTE DIRECTO: --------------------  
ASSERMETIL – ASSISTÊNCIA A MATERIAIS CONTRA 
INCÊNDIOS, UNIPESSOAL LDA. – REVISÃO E RECARGA DE 
EXTINTORES DO MUNICÍPIO: – Na sequência do despacho do 
Senhor Presidente datado de dezanove de Julho do corrente 
ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 
número dois, do artigo vinte e dois, da Lei número cinquenta 
e cinco – A barra dois mil e dez, de trinta e um de 
Dezembro, autorizar o procedimento de ajuste directo, regime 
simplificado,  para celebração de contratos para Revisão e 
Recarga de Extintores do Município, com a empresa 
“ASSERMETIL – Assistência a Materiais contra Incêndios, 
Unipessoal Lda”, durante o ano dois mil e onze, desde que 
não seja ultrapassado o montante anual de cinco mil euros 
(valor sem IVA).---------------------------------
-- 
ENGENHEIRO DOMINGOS FERNANDES DE SOUSA – AVALIAÇÃO 
DE PRÉDIOS NO CONCELHO DE ALJEZUR: – Na sequência do 
despacho do Senhor Presidente datado de treze de Julho do 
corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 
termos do número dois, do artigo vinte e dois, da Lei número 
cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, de trinta e um 
de Dezembro, autorizar o procedimento de ajuste directo, 
regime simplificado,  para celebração de contratos  com vista 
à avaliação de prédios no Concelho de Aljezur, com o 
Engenheiro Civil Domingos Fernandes de Sousa, durante o 
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ano dois mil e onze, desde que não seja ultrapassado o 
montante anual de cinco mil euros (valor sem IVA).------- 
PENGEST – PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, SA – 
ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE 
NA RUA “25 DE ABRIL”: – Na sequência do despacho do 
Senhor Presidente datado de oito de Julho do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do número 
dois, do artigo vinte e dois, da Lei número cinquenta e cinco 
– A barra dois mil e dez, de trinta e um de Dezembro, 
autorizar o procedimento de ajuste directo para celebração de 
um contrato com vista à Elaboração do Projecto de 
Estabilização do Talude na Rua 25 de Abril, em Aljezur, com 
a empresa “PENGEST – Planeamento, Engenharia e Gestão, 
SA”, conforme convite e caderno de encargos, cujo preço 
base estipulado é de quatro mil e quinhentos euros, acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor. -----------------------  
PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO DE PÁRA-QUEDISTAS DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número quinze, datado de seis de Julho 
do corrente ano, dando conhecimento da eleição dos novos 
órgãos sociais. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTEIGAS: – Foi apresentado o 
ofício número dois mil quinhentos e dezoito, datado de seis 
de Julho do corrente ano, agradecendo a forma tão diligente 
como o Municipio de Aljezur acolheu a realização do Campo 
de Férias por parte de jovens oriundo do Município de 
Manteigas. --------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de treze de Julho do corrente 
ano, enviando cópia da Acta da reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia quatro de Julho. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES SUPLEMENTARES DE 
ACÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
ACÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL -------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: --------------------------------------  
– Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Junho de dois mil e onze, em anexo; -----------------  
– Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de quinhentos e oitenta e um euros e 
sessenta e seis cêntimos, relativa ao mês em causa.” -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Associativismo 
 

PONTO UM – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO CULTURAL DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número doze, datado de 
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quatro de Julho do corrente ano, agradecendo o apoio 
prestado pelo Municipio de Aljezur, aquando da realização do 
Arraial dos Santos Populares. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DOIS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – Foi 
apresentado o ofício número dez, datado de treze de Julho do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio, no 
montante de novecentos e cinquenta euros, bem como apoio 
logístico com vista à realização das Festas de Agosto. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder os recursos 
materiais solicitados bem como uma verba até ao montante de 
quinhentos euros para apoiar a iniciativa. ----------------  
PONTO TRÊS – CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS 
DA CARRAPATEIRA”: – Foi apresentado o ofício datado de 
quatro de Junho do corrente ano, solicitando o apoio desta 
Autarquia com vista à edição de um livro integrada nas 
comemorações do XX Aniversário daquele Clube. ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
 

V – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – ADITAMENTO – PROPOSTA: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
PONTO DOIS – WALTER EMUNDS E MARIA VAN DER EECKEN: 
– Foi apresentada a carta, datada de catorze de Julho do 
corrente ano, dando conhecimento dos resultados obtidos em 
diversas competições, por parte destes atletas seniores e 
agradecendo por lhes terem sido facultados os treinos de 
natação nas Piscinas Municipais de Aljezur. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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VI – Educação 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DE DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – A Lei 
número cento e cinquenta e nove barra noventa e nove, de 
catorze de Setembro, que estabelece a transferência de 
competências para as autarquias locais. -----------------  
O Decreto-Lei número cinquenta e cinco barra dois mil e 
nove, de dois de Março, estabelece o regime jurídico aplicável 
à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da 
acção social escolar. ------------------------------  
O Despacho número dezoito mil novecentos e oitenta e sete 
barra dois mil e nove, de dezassete de Agosto, alterado pelo 
Despacho número catorze mil trezentos e sessenta e oito – A 
barra dois mil e dez, de catorze de Setembro, regulamenta as 
condições de aplicação das medidas da acção social escolar.  
Através do ofício do Agrupamento Vertical de Escolas do 
Concelho de Aljezur, foram apresentados os pedidos de Acção 
Social Escolar para o ano Lectivo de dois mil e onze – dois 
mil e doze. -------------------------------------  
De acordo com a legislação em vigor, os auxílios económicos 
constituem uma modalidade de apoio sócio educativo, 
destinado a alunos integrados em agregados familiares, cuja 
situação económica determina a necessidade de 
comparticipações, para fazer face às despesas com educação.  
Têm direito a beneficiar dos apoios, os alunos pertencentes 
aos agregados familiares integrados nos primeiro e segundo 
escalões de rendimentos determinados para efeitos de 
atribuição de abono de família e os alunos com Necessidades 
Educativas Especiais de carácter permanente. -------------  
Assim, foram apresentados os boletins de candidatura aos 
Apoios de Acção Social Escolar para o ano lectivo de dois 
mil e onze – dois mil e doze, dos alunos do pré-escolar e 
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primeiro ciclo do Ensino Básico inscritos nos Centros Escolares 
de Odeceixe, Rogil e Aljezur, acompanhados da proposta para 
atribuição de apoios e de indeferimentos. ---------------  
Depois de devidamente analisados os processo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir os escalões de apoio 
conforme a proposta apresentada, cuja listagem fica anexa à 
presente acta, depois de devidamente rubricada pelos membros 
do Executivo. ------------------------------------  
Deliberou igualmente indeferir os apoios a seguir discriminados, 
consubstanciados aos seguintes factos: ------------------  
– ZÉLIA MARGARIDA MARTINS VIANA – Por não ter direito a 
abono de família, nos termos legais; -------------------  
– SORAIA MOREIRA MARQUES E TIAGO ALEXANDRE MOREIRA 
MARQUES – Por se ter constatado que, relativamente à 
residência dos alunos em tempo de aulas, foram prestadas 
falsas declarações, sendo do conhecimento deste Executivo 
que a sua residência é em Marmelete, freguesia de Marmelete 
e Municipio de Monchique; --------------------------  
– CAROLINA SOFIA SILVA LOURENÇO – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
– IARA FILIPE NOBRE ROCHA – Por ser detentor do escalão 
Três do Abono de Família; --------------------------  
– JOÃO CARLOS DUARTE MARTINS – Por ser detentor do 
escalão Quatro do Abono de Família; ------------------  
– JÚLIA NOVAIS DA SILVA – Por ser detentor do escalão Três 
do Abono de Família; ------------------------------  
– MAFALDA SOFIA ALVES RAIMUNDO – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
– MATILDE BARBÊDO GOMES DE JESUS – Por ser detentor do 
escalão Quatro do Abono de Família; ------------------  
– NADINE SALVADOR VIANA – Por ser detentor do escalão 
Cinco do Abono de Família; -------------------------  
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– DAVID PIRES BATISTA – Por ser detentor do escalão Três do 
Abono de Família; --------------------------------  
– JOÃO PEDRO DE JESUS ALVES – Por ser detentor do escalão 
Três do Abono de Família; --------------------------  
– ANDRÉ HENRIQUE DIAS DA SILVA – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
– BRUNA CATARINA DE ALMEIDA VIANA – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
– CAROLINA FILIPA GONÇALVES INÁCIO – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
– GONÇALO ALEXANDRE DIOGO FREITAS – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
– INÁCIO DOS SANTOS JACINTO – Por ser detentor do escalão 
Três do Abono de Família; --------------------------  
– MARTIN DONEV VASILEV – Por ser detentor do escalão Três 
do Abono de Família; ------------------------------  
– RAFAEL FRANCISCO AFONSO CLEMENTE CORREIA – Por ser 
detentor do escalão Três do Abono de Família; -----------  
– SIMÃO RODRIGUES PALMINHA – Por ser detentor do escalão 
Três do Abono de Família; --------------------------  
– TOMÁS FILIPE DA SILVA SANTOS – Por ser detentor do 
escalão Três do Abono de Família; --------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
interessados que poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de dez dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – WILDE PARADISE, LDA. – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO DE HIPOTECA DO LOTE NÚMERO TRINTA E 
TRÊS, DA ZONA INDUSTRIAL DA FEITEIRINHA: – Foi 
apresentado o ofício datado de trinta de Junho do corrente 
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ano, em que a empresa Wilde Paradise, Lda vem solicitar 
autorização para hipotecar o Lote número trinta e três, da 
Zona Industrial da Feiteirinha, a favor da entidade bancária 
que irá financiar a construção das instalações da empresa no 
referido lote. ------------------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por maioria, com a 
abstenção da Senhora Vereadora Rosa Cigarra, renunciar nos 
termos seguintes ao direito de preferência e de reversão do 
lote número trinta e três, adquirido pela empresa Wild 
Paradise, Lda., adiante designada apenas por empresa: -----  
UM – O financiamento terá exclusivamente a finalidade prevista 
no artigo trinta das Normas da Z.I.F. – Zona Industrial da 
Feiteirinha – aquisição ou realização de benfeitorias realizadas 
no lote em referência; -----------------------------  
DOIS – A renúncia aos direitos de preferência e reversão 
sobre o lote em referência, torna-se efectiva e irrevogável em 
caso de incumprimento contratual da empresa, para com a 
entidade financeira que com ela contrate, de modo a que não 
sejam colocados em causa os direitos daquela entidade 
financeira. Assim fica a entidade financeira autorizada a alienar 
a terceiros, sem que esta ou os adquirentes que venham a 
adquirir o lote em questão, fiquem vinculados ao direito de 
preferência e de reversão, ficando ainda isentos das 
penalizações previstas nas alíneas a) e b), do número seis, 
do artigo dezassete; -------------------------------  
TRÊS – A presente renúncia extingue-se caso não se verifique 
o incumprimento contratual previsto no ponto anterior, ficando o 
lote número trinta e três sujeito integralmente e sem qualquer 
excepção às normas da Z.I.F. -----------------------  
PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE LOTE NA ZONA INDUSTRIAL DE 
FEITEIRINHA – HOMOLOGAÇÃO DE ACTA DE NEGOCIAÇÃO: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, vender à empresa 



REUNIÃO DE 26.07.11 

Pág.  10

IBEROINFRA – Construções, Lda, representada pelo Senhor José 
Estêvão da Costa Luis, os Lotes números oito e nove – 
Segunda Fase, sitos na Zona Industrial da Feiteirinha, com a 
área de dois mil cento e noventa e seis vírgula quatro metros 
quadrados e de dois mil oitocentos e sessenta e cinco vírgula 
cinco metros quadrados, respectivamente, pelo montante de 
dois mil cento e noventa e seis euros e quarenta cêntimos e 
dois mil oitocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta 
cêntimos, em conformidade com a acta de negociação, a qual 
foi homologada pela Câmara Municipal, cujos documentos 
depois de assinados ficam arquivados no respectivo processo.  
PONTO TRÊS – ACTUALIZAÇÃO DE RENDA MENSAL – REGIME 
DE RENDA APOIADA – CARLOS MANUEL SILVA PACHECO – 
URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS – LOTE CINCO – ODECEIXE: 
– Face ao teor constante na Informação número noventa e 
dois, datada de seis de Julho do corrente ano, da Secção de 
Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à actualização da renda mensal do fogo que se 
encontra arrendado ao Senhor Carlos Manuel Pacheco da 
Silva, sito no Lote cinco da Urbanização dos Malhadais, em 
Odeceixe, mantendo o valor de cinquenta euros, para vigorar 
no período de um de Setembro de dois mil e onze a trinta e 
um de Agosto de dois mil e doze. -------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da 
presente deliberação ao Senhor Carlos Manuel Pacheco da 
Silva. ------------------------------------------  
 
 

VIII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – LUCÍLIA MARIA ROSA DUARTE – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE: – Foi apresentado o requerimento 
em que Paula Reis Amarelinho, na qualidade de Solicitadora 
de Lucília Maria Rosa Duarte, residente em Moinho da Cruz – 
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Aljezur, vem requerer que lhe seja emitida certidão onde 
conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de 
uma parcela de terreno com a área de duzentos metros 
quadrados, de um prédio urbano com a área total de 
novecentos e oitenta e cinco vírgula zero três metros 
quadrados, sito em Moinho da Cruz, da freguesia e Município 
de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nove 
mil e oitenta e três e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número oito mil trezentos e noventa 
e quatro. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e 
quarenta e dois 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 seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o 
parecer favorável ao respectivo destaque.- ---------------  
PONTO DOIS – RENÉ ANDRÉ AGTERDENBOSCH – ALTERAÇÃO 
DE CAMINHO – ALDEIA VELHA – ALJEZUR: – Foi apresentado 
o requerimento em que René André Agterdenbosch, residente 
em Aldeia Velha, na qualidade de proprietário de um prédio 
rústico sito em Aldeia Velha, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o artigo cento e quarenta e 
um, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo noventa e 
dois, da Secção AI, da freguesia e Município de Aljezur, vem 
solicitar informação prévia quanto à possibilidade de proceder à 
alteração de um caminho público, sito no local acima 
identificado. -------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
PONTO TRÊS – MANUEL JOAQUIM CONSTÂNCIO ALMEIDA – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – RECONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM RUA DE FERRAGUDO – CARRAPATEIRA – 
BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que Manuel 
Joaquim Constâncio Almeida, na qualidade de co-proprietário 
de um prédio urbano, sito em Rua de Ferragudo – 
Carrapateira, inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 
trezentos e e vinte e dois e trezentos e vinte e um, da 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, vem nos termos 
do disposto no 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 quanto à possibilidade de levar a efeito a 
reconstrução de uma moradia, sita no local acima identificado.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e setenta e nove barra dois mil e 
onze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
PONTO QUATRO – JOHANN HEINRICH JURGEN LAUDI E ÂNGELA 
MAYA LAUDI – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE 
– AMEIXEIRA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento 
em que Johann Heinrich Jurgen Laudi e Ângela Maya Laudi, 
na qualidade de proprietários de um prédio misto sito em 
Ameixeira, freguesia e Município de Aljezur, com a área total 
de quarenta e três mil setecentos e sessenta metros 
quadrados, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cento 
e trinta e cinco, da Secção AH e a parte urbana sob o 
artigo nove mil e quarenta e um, descrito na Conservatória do 
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Registo Predial de Aljezur sob o número seis mil trezentos e 
oito, vêm requerer que lhe seja emitida certidão onde conste 
o parecer quanto à constituição de compropriedade no prédio 
supra descrito, no sentido de ser possível proceder à 
celebração de escritura de doação, uma vez que pretendem 
doar um terço do referido prédio ao seu filho, René Laudi. --  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em dezoito de Julho do corrente ano, o 
qual conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
PONTO CINCO – CELSO JOSÉ MARREIROS DUARTE E TELMA 
SOFIA GONÇALVES DA SILVA DUARTE – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE APOIO 
AGRÍCOLA EM CAMARATE – ROGIL: – No seguimento da 
deliberação de sete de Junho do corrente ano, foi novamente 
apresentado o requerimento em que Celso José Marreiros 
Duarte e Telma Sofia Gonçalves da Silva Duarte, na qualidade 
de proprietários de um prédio rústico, sito em Camarate – 
Rogil, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dez, da 
Secção L, da freguesia de Rogil e Município de Aljezur, e, 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 
número sete mil novecentos e dezasseis, 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 as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar a 
efeito a construção de um armazém com a área aproximada 
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de cinquenta metros quadrados, sito no local acima 
identificado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número cento e setenta 
e oito barra dois mil e onze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão dos requerentes. --------  
PONTO SEIS – IMRE KERNER E DAGNY HELGA HENRIETTE 
BEATRICE KERNER – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
ALTERAÇÕES EM HABITAÇÃO E AGRÍCOLA – MONTE 
PARREIRAS – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento 
em que Imre Kerner e Dagny Helga Henriette Beatrice Kerner, 
na qualidade de proprietários de um prédio misto, sito em 
Monte das Parreiras – Odeceixe, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo dezassete, da Secção F e a parte urbana 
sob o artigo mil oitocentos e quarenta e quatro, da freguesia 
de Odeceixe e Município de Aljezur, 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 as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a possibilidade de levar a efeito a reconstrução e 
alteração de uma habitação existente com a área setenta e 
cinco metros quadrados e, relocalização de um apoio agrícola 
existente com a área trinta e seis metros quadrados, sitos no 
local acima identificado. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão dos 
requerentes, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número cento e quarenta e seis barra dois mil e 
onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
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PONTO SETE – CAROLA HILDEGARD NOUBANI – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NA 
URBANIZAÇÃO DO ESPARTAL – LOTE B – DEZASSETE: – Foi 
apresentado o requerimento em que Carola Hildegard Noubani, 
na qualidade de proprietária de um prédio urbano, sito em 
Urbanização do Espartal – Lote B dezassete – Aljezur, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo cinco mil seiscentos e 
vinte e nove, da freguesia e Município de Aljezur e, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
cento e quarenta e quatro, vem nos termos do disposto no 
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 quanto à possibilidade de levar a efeito a construção 
de uma moradia unifamiliar, sita no local acima identificado. --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante na 
Informação número cento e setenta e um barra dois mil e 
onze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Foi dada a palavra ao 
Senhor José Artur, em representação de um grupo de 
proprietários e residentes neste Município (zona envolvente do 
Carrascalinho, Saiceira, Azia, Perdigão, etc.), área 
atravessada pela linha aérea 15 KV, FR 15 – 261 SE 
Aljezur/Odeceixe. ---------------------------------  
Pelo munícipe foi referido que se encontra em finalização um 
abaixo-assinado contra o traçado proposto pela EDP – 
Distribuição, bem como, uma proposta de novo traçado, que 
consideram ser menos prejudicial para as populações da área 
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afectada nomeadamente em matéria de saúde pública, 
ambiente e desenvolvimento sócio-económico. ------------  
Solicitou ainda todo o empenhamento do Municipio de Aljezur 
na defesa dos interesses dos munícipes e resolução definitiva 
a contento de todos, conforme contraproposta que será 
apresentada a esta Autarquia e reclamada junto da EDP. ---  
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que hoje mesmo 
dará conta à EDP – Distribuição, da situação ora apresentada, 
solicitando esclarecimentos sobre esta matéria e, ao mesmo 
tempo, dando indicação expressa que não aprova o traçado 
actual enquanto o mesmo não for alvo de aceitação por parte 
dos reclamantes. ---------------------------------  
Por isso mais solicitará à EDP que não seja iniciado qualquer 
tipo de obra, sem que este assunto esteja cabalmente 
esclarecido junto da população afectada, reforçando a ideia de 
que tudo fará para que sejam salvaguardadas as preocupações 
legítimas, hoje expressas nesta reunião de Câmara. --------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 


