
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 26/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  06 de Dezembro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  13 de Dezembro 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 pela Técnico Superior, Maria do 
Carmo Ferreira. 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade 
dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião pelas 10.00 horas. 
 

 
 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

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: ------------  
– HÉLDER MANUEL CANDEIAS FERREIRA – Habitação – alterações 
– Barrada – Lote dois – Aljezur – dezasseis de Novembro de 
dois mil e onze ----------------------------------  
– JORGE MANUEL DA SILVA CABRITA – Construção de habitação 
–  ------------------------------- Urbanização Cerca 
do Arneiro – Lote Um – Carrapateira – Bordeira – vinte e 
oito de Novembro de dois mil e onze ------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E DOIS DE NOVEMBRO 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 
Novembro de dois mil e onze. -----------------------  
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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 cinco 
de Dezembro de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  

PONTO TRÊS PONTO DOIS – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E DOZE: – 
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta de 

Orçamento e Grandes Opções do Plano (AMR e PPI), para 
dois mil e doze, o qual é acompanhada pelo Mapa de 

Pessoal para dois mil e doze e por documento elaborado pelo 
Senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: 

“ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E 
DOZE ------------------------------------------  
A imprevisibilidade dos quadros normativos quer nacionais quer 
internacionais, no presente e no futuro determinam e 
comprometerão em muito o normal exercício da gestão 
autárquica, o que se traduz numa progressiva dificuldade face 
às significativas alterações no acesso a instrumentos de gestão 
fundamentais com os quais o Poder Local sempre contou. ---  
A Câmara Municipal de Aljezur tem assim vindo a exercer o 
seu actual mandato num quadro de grandes dificuldades 
criadas e derivadas da incerteza reinante e da conjuntura 
económica difícil na Europa, no pais e na região! O pior 
desde sempre, antevendo-se que dois mil e doze protagonize 
um verdadeiro “abalo social e económico”! --------------  
Não obstante, com determinação e grande esforço 
concretizaremos seguramente o quadro infraestrutural e de 
equipamentos que assumimos como compromisso: Ampliação 
da EBI/JI de Aljezur, Estrada de Marmelete, Unidade de 
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Cuidados Continuados em parceria com a casa da Criança, 
Programa Polis. ----------------------------------  
Manter-se-ão todas as medidas de contenção que se 
traduzirão num exercício de grande rigor nas opções 
estratégicas e gestionárias, eliminando o acessório para uma 
cada vez maior focalização no essencial e fundamental, 
justificados pelo lema que defendemos desde o primeiro 
instante: trabalhar sem hipotecar o futuro! ---------------  
O esforço que nos é pedido é tremendo! ---------------  
Exige-se um inúmero conjunto de competências e 
responsabilidades e continuamos a ser confrontados com cortes 
por parte da Administração Central nas transferências previstas 
na Lei das Finanças Locais. -------------------------  
Como se não bastasse, de forma oportunista, pretendem ainda 
“alguns iluminados”, dar corpo a um verdadeiro 
desmembramento do Poder Local Democrático, legitimado, 
limitando inequivocamente a autonomia de Câmaras e 
Freguesias, reduzindo a sua capacidade operativa e 
desvalorizando a representatividade democrática! Um verdadeiro 
paradoxo sustentado por um tal de “Documento Verde”! ----  
Fazemos votos para que prevaleça o bom senso e que haja 
a sensibilidade necessária para atestar e reconhecer sem 
preconceitos, do valioso contributo que as autarquias têm 
prestado no desenvolvimento nas suas comunidades e no todo 
nacional, num esforço constante e permanente na melhoria da 
qualidade de vida das suas populações. ----------------  
Continuaremos na senda de melhorar a prestação de serviços 
aos munícipes, gerindo com rigor e eficiência os recursos 
municipais. Destacamos o projecto de Gestão Relacionamento 
com os Munícipes, que no âmbito da modernização 
administrativa proporcionará ganhos, nomeadamente, ao nível 
da optimização do sistema de gestão documental, potenciação 
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de comunicação com os munícipes, disponibilização de serviços 
on-line, entre outros. ------------------------------  
A Educação e a Solidariedade Social manter-se-ão como 
prioridade, conforme resulta da análise desta rubrica 
orçamental, consubstanciada nas acções, Oferta de Manuais 
Escolares, Prémios de Mérito Escolar, Atribuição de Bolsas de 
Estudo, Projecto Especialmente, Protocolos com a Santa Casa 
da Misericórdia de Aljezur, Agenda Sénior, Protocolos para 
Emergência Social com as Conferências de Santa Teresinha do 
Menino Jesus e Nossa Senhora D’Alva, Programa 
Solidariedade Activa, entre outras. ---------------------  
Continuaremos assim a adoptar politicas sociais que procurem 
atenuar as dificuldades sentidas por algumas famílias, tentando 
ao máximo corrigir assimetrias, contribuindo desta forma para 
mais justiça social no Município de Aljezur. --------------  
Reforçamos o compromisso de nos afirmarmos como um 
território sustentável, ordenado e multifuncional tendo sempre 
presente um desenvolvimento integrado e equilibrado, pelo que 
a conclusão do Plano de Pormenor de Aljezur e os Planos de 
Pormenor de Vale da Telha ou o Circuito Cultural e Ambiental 
de Aljezur, assumem aqui particular importância. -----------  
O sector do Turismo contará com a realização de iniciativas 
que assegurarão e reforçarão por um lado a nossa identidade 
e por outro darão visibilidade promocional do imenso potencial 
que “encerramos”, e aqui destacamos a Primeira Bienal de 
Turismo da Natureza que terá Aljezur como “palco”. Saliente-
se igualmente a importância da Rota Vicentina e Via 
Algarviana. --------------------------------------  
A actividade cultural e desportiva terão também a sua 
relevância, muito particularmente junto dos jovens, associações, 
clubes, colectividades, numa verdadeira aposta de parceria e 
apoio na concretização dos seus projectos próprios, sendo que 
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continuaremos a firmar contratos programa que visem os mais 
diferentes objectivos nesta área. Seremos sempre um parceiro 
das associações, clubes, colectividades, dirigentes e associados 
para que, em conjunto, se possam desenvolver mecanismos e 
acções que promovam cada vez mais o bem-estar cultural e 
desportivo de todos os Aljezurenses. -------------------  
Fomentaremos ainda mais, dando-lhe mais consistência, a 
politica de proximidade para com a população, seja na 
inventariação dos problemas, sua avaliação bem como nas 
respectivas soluções. -------------------------------  
Este é pois um Plano de Actividades e Orçamento realista 
que corporiza uma acentuada quebra de receitas e que tolhe 
de modo significativo a nossa vontade de investimento, que 
exige um esforço de todos nós, é certo, mas que coloca o 
interesse municipal acima de qualquer outro, continuando, 
todavia a reafirmar as opções estratégicas sufragadas. ------  
Com toda a dedicação, eficiência, pragmatismo, empenho e 
trabalho continuaremos a construir um município de referência 
para se viver e trabalhar! --------------------------  
Aljezur, dois de Dezembro de dois mil e doze -----------  
O Presidente da Câmara Municipal de Aljezur ------------  
José Manuel Velhinho Amarelinho” ---------------------  
Depois de devidamente analisado o documento final, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Orçamento 
e as Grandes Opções do Plano (AMR e PPI), para dois mil 
e doze e submeter os mesmos à aprovação da Assembleia 
Municipal, cujos documentos, depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados em pasta própria. ------------  
MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E DOZE: – Para 
cumprimento do estipulado no número três do artigo quinto, da 
Lei número doze–A barra dois mil e oito, de vinte e sete de 
Fevereiro, passou-se á analise do Mapa de Pessoal do 
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Município, anexo ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 
para o ano de dois mil e doze, tendo a Câmara deliberado, 
por unanimidade, aprovar o mesmo e remete-lo à Assembleia 
Municipal para aprovação. ---------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número cinquenta e cinco, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de mil seiscentos e setenta e cinco 
euros, destinada a fazer face a despesas inerentes à 
execução de trabalhos de melhoramentos de caminhos rurais 
naquela freguesia. ---------------------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e oito de 
Novembro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
da Senhora Vereadora Rosa Cigarra, transferir para a Junta 
de Freguesia de Odeceixe uma verba no montante de mil 
seiscentos e setenta e cinco euros. --------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número cinquenta e três, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de dois mil setecentos e vinte e nove 
euros e oitenta cêntimos, destinada a fazer face a despesas 
inerentes à execução de trabalhos de manutenção de Parques 
Infantis naquela freguesia. ---------------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e oito de 
Novembro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
da Senhora Vereadora Rosa Cigarra, transferir para a Junta 
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de Freguesia de Odeceixe uma verba no montante de dois mil 
setecentos e vinte e nove euros e oitenta cêntimos. -------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número cinquenta e quatro, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de três mil quatrocentos e oitenta e 
dois euros e setenta e cinco cêntimos, destinada a fazer face 
a despesas inerentes à execução de trabalhos de 
melhoramentos urbanísticos naquela freguesia. -------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de vinte e oito de 
Novembro do corrente ano, referente à execução dos referidos 
trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 
da Senhora Vereadora Rosa Cigarra, transferir para a Junta 
de Freguesia de Odeceixe uma verba no montante de três mil 
quatrocentos e oitenta e dois euros e setenta e cinco 
cêntimos. ---------------------------------------  
ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS: – Foi apresentada o 
ofício número seis mil cento e dez, datado de dezasseis de 
Novembro do corrente ano, procedendo à apresentação de 
cumprimentos do novo Bastonário daquela Ordem, Engenheiro 
Augusto Guedes. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ALJEZUR: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e dois de Novembro do 
corrente ano, solicitando a atribuição de um subsídio no 
montante de dois mil e quinhentos euros, destinado a apoiar 
a instalação de um sistema de cartões escolares, destinado 
aos alunos daquele Agrupamento. ---------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio 
solicitado, no montante de dois mil e quinhentos euros. -----  
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ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o Projecto da Escola de Música da Banda 
Filarmónica e respectivo Relatório de Actividade. -----------  
Por proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, retomar o subsídio anteriormente protocolado com 
a Associação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, no 
montante de quinhentos euros mensais, com efeitos a um de 
Dezembro do corrente ano. --------------------------  
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número mil trezentos e 
noventa e seis, datado de vinte e dois de Novembro do 
corrente ano, solicitando a atribuição da habitual verba 
destinada a apoiar a aquisição de algum material escolar de 
uso corrente, por parte dos Jardins-de-Infância e das Escolas 
com Primeiro Ciclo do Município. ----------------------  
Tendo em conta as necessidades sentidas nas Escolas com 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância e com 
o fim de suprir algumas dessas necessidades, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, conceder no ano lectivo dois mil e 
onze – dois mil e doze, um subsídio no valor de doze euros 
e cinquenta cêntimos, por cada aluno das Escolas com 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-Infância, num 
total de trezentos e trinta alunos, devendo a referida 
importância ser transferida para o Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur. ----------------------  
STAL – SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Foi apresentado o ofício circular 
número mil trezentos e sessenta e sete – C, datado de vinte 
e três de Novembro do corrente ano, acerca do Projecto de 
Lei do Orçamento de Estado para dois mil e doze. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS 
VERDES”: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 
oitenta e nove, datado de vinte e três de Novembro do 
corrente ano, acerca do Plano Estratégico de Transportes. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
APHORT – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE HOTELARIA 
RESTAURAÇÃO E TURISMO: – Foi apresentado a carta datada 
de quinze de Novembro do corrente ano, acerca da taxa de 
IVA aplicável à restauração e bebidas. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de dezassete de Novembro do 
corrente ano, enviando cópia da acta da reunião do Conselho 
Executivo realizada no passado dia sete de Novembro. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA: – 
Foi apresentada a circular número duzentos e dois, datada de 
vinte e um de Novembro do corrente ano, acerca do futuro 
da Globalgarve. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO: – Foi apresentado o ofício número duzentos 
e oitenta, datado de vinte e um de Novembro do corrente 
ano, enviando relatório dos trabalhos arqueológicos realizados 
no Rîbat da Arrifana. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – FESTIVAL DA BATATA-DOCE – DOIS MIL E 
ONZE: -----------------------------------------   
PONTO CINCO PONTO UM – DISTINÇÃO DO FESTIVAL DA BATATA-
DOCE DE ALJEZUR COMO UM ECO EVENTO: – A Câmara 
tomou conhecimento do teor constante na Informação Interna 
número sessenta e sete barra dois mil e onze – DDeP, da 
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Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual 
informa acerca da Distinção do Festival da Batata-Doce de 
Aljezur como um ECO EVENTO, por parte da ALGAR – 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. -------  
PONTO CINCO PONTO DOIS – FESTIVAL DA BATATA-DOCE – DOIS 
MIL E ONZE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente da Câmara, datado de vinte e dois de Novembro 
do corrente ano e exarado na Informação apresentada pelo 
Senhor António Carvalho, que a seguir se transcreve: ------  
“FESTIVAL DA BATATA-DOCE – DOIS MIL E ONZE – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS ----------------------------------------  
Na sequência da proposta número setenta e nove, a qual 
obteve autorização de V. Exa. e foi presente na reunião de 
Câmara de vinte e cinco de Outubro de dois mil e onze, a 
qual mereceu parecer vinculativo favorável, informo que se 
tornou necessário a contratação de mais spots publicitários na 
Rádio Sines, no valor de cento e setenta e nove euros, mais 
IVA, e publicidade num quarto página no Jornal Barlavento, no 
valor de duzentos e cinquenta euros, mais IVA.-----------  
Informo ainda que para os serviços de som e vídeo será 
necessário reforçar a rubrica orçamental com mais mil euros. -  
Assim, à semelhança do procedimento anterior, torna-se 
necessário a emissão de parecer prévio vinculativo da Câmara 
Municipal, previsto no 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.” --------------------------  
PONTO SEIS – ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta, que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
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ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR -----------------------------------------  
Nos termos do artigo oito do Regulamento Geral de Taxas e 
Licenças em vigor no Município de Aljezur, o valor das taxas 
são actualizadas tendo por referência a taxa de inflação, 
prevista para o ano de dois mil e doze. ----------------  
Assim, conforme publicação do Relatório anexo à Proposta de 
Orçamento de Estado para dois mil e doze, a previsão da 
taxa de inflação para dois mil e doze é de três vírgula um 
porcento. ---------------------------------------  
Tendo pois, por base esta previsão, proponho a actualização 
da Tabela de Taxas, Licenças, Tarifas e Preços do Município 
para o ano dois mil e doze em três vírgula um porcento, 
com excepção das previstas em legislação especial, como 
seja, as do artigo um, número onze (Livro de Reclamações), 
artigo doze (Bloqueamento e Remoção de Viaturas) e artigo 
dezassete (Registo de Cidadãos da União Europeia).” -----  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, aprovar a actualização da 
Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur para o 
ano de dois mil e doze, conforme proposta do Senhor 
Presidente e remeter o assunto para a Assembleia Municipal 
para aprovação. ----------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 
CANDIDATURAS A SUBSÍDIO DE ESTUDO: – Foi apresentado o 
ofício número mil e trezentos e oitenta e seis, datado de 
catorze do Novembro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, da aluna Beatriz 
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Alexandra Gonçalves Francisco, só agora entregue naquela 
escola. -----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número trinta e nove barra dois 
mil e onze – RF barra DEASCD, datada de vinte e cinco de 
Novembro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão B, para a aluna Beatriz Alexandra Gonçalves 
Francisco. ---------------------------------------  
Foi igualmente apresentado o ofício número mil e trezentos e 
oitenta e nove, datado de dezasseis do Novembro do corrente 
ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de 
Estudo, do aluno Iúri Marreiros Cruz, só agora entregue 
naquela escola. ----------------------------------  
Face ao teor da Informação número quarenta barra dois mil e 
onze – RF barra DEASCD, datada de dezassete de 
Novembro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão A, para o aluno Iúri Marreiros Cruz. -------------  
 

IV – Cemitérios 
 

PONTO UM – OSSÁRIOS NO CEMITÉRIO DE ALJEZUR – 
SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES E FIXAÇÃO DE PREÇO DOS 
NOVOS OSSÁRIOS – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – ANTÓNIO LUÍS MARREIROS ROSÁRIO – RUA DAS 
CEIFEIRAS – BLOCO B – FRACÇÃO AB – PRIMEIRO ANDAR – 
ALJEZUR – PEDIDO DE REVISÃO DE RENDA HABITACIONAL: – 
Na sequência da deliberação de vinte e cinco de Outubro do 
corrente ano, foi apresentado o requerimento em que António 
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Luís Marreiros Rosário, na qualidade de arrendatário de um 
fogo sito na Rua das Ceifeiras – Bloco B – Primeiro Andar – 
Fracção AB – Igreja Nova, em Aljezur, vem solicitar a 
reavaliação do valor da renda mensal do referido fogo, uma 
vez que a sua situação financeira é muito debilitada, devido a 
vários problemas de saúde dos seus filhos. --------------  
Face ao teor constante na Informação cento e sessenta e 
cinco, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, manter o valor da renda 
mensal da moradia que se encontra arrendada ao Senhor 
António Luís Marreiros Rosário, fixado em reunião do passado 
dia vinte e cinco de Outubro. ------------------------  
PONTO DOIS – GILDA COSTA NUNES E LEONEL NUNES – 
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE MORADIA SITA NA 
URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS I – LOTE VINTE E CINCO, EM 
ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que Gilda 
Costa Nunes e Leonel Nunes vem solicitar autorização para 
proceder à alienação da sua moradia sita na Urbanização dos 
Malhadais I – Lote vinte e cinco, em Odeceixe, antes do 
prazo previsto no respectivo Regulamento, por se encontrarem 
em processo de divórcio. ---------------------------  
Tendo em consideração as razões de força maior apresentadas 
pelos requerentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar que não pretende exercer o direito de preferência e 
autorizar a alienação do referido prédio. -----------------  
 

VII – Obras Municipais 
 

PONTO UM – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO AO 
LONGO DA EN CENTO E VINTE – ALJEZUR – L. CALÇADAS, 
LDA. – RECEPÇÃO DEFINITIVA E LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: 
– Face ao teor constante na Informação número setenta e 
nove barra dois mil e onze, do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, proceder à Recepção Definitiva e ao 
cancelamento da caução prestada pela empresa L. Calçadas, 
Lda, referente empreitada de Pavimentação do Passeio ao 
longo da EN cento e vinte – Aljezur, através de garantia 
bancária no valor de dois mil seiscentos e cinquenta e nove 
euros e quarenta e cinco cêntimos, emitida pelo Banco 
Popular, e um reforço de caução em dinheiro no valor de 
dois mil seiscentos e cinquenta e nove euros e quarenta e 
cinco cêntimos. -----------------------------------  
PONTO DOIS – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DA ESCOLA DAS ALFAMBRAS – HPE – HUMBERTO PIMENTEL 
ESTEVES E FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE 
RECEPÇÃO DEFINITIVA – CANCELAMENTO DE GARANTIA 
BANCÁRIA: – Face ao teor constante na Informação número 
setenta e um barra dois mil e onze, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à Homologação do Auto 
de Recepção Definitiva e ao cancelamento da caução prestada 
pela empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves e Filhos, 
Lda, referente empreitada de Ampliação e Conservação da 
Escola das Alfambras, através de garantia bancária no valor 
de quatro mil trezentos e catorze euros e sessenta e sete 
cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, não havendo 
reforço de garantia em dinheiro. ----------------------  
PONTO TRÊS – EMPREITADA DE MELHORAMENTOS NO 
POLIDESPORTIVO DA CARRAPATEIRA – HPE – HUMBERTO 
PIMENTEL ESTEVES E FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DO 
AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – CANCELAMENTO DE 
GARANTIA BANCÁRIA: – Face ao teor constante na Informação 
número setenta e dois barra dois mil e onze, do Director do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à Homologação do Auto 
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de Recepção Definitiva e ao cancelamento da caução prestada 
pela empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves e Filhos, 
Lda, referente Empreitada de Melhoramentos no Polidesportivo 
da Carrapateira, através de garantia bancária no valor de 
quatro mil oitocentos e vinte e um euros e quarenta e nove 
cêntimos, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, não havendo 
reforço de garantia em dinheiro. ----------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – SPACECON – CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, LDA 
– ALTERAÇÃO DE CAMINHO PÚBLICO EM VALE PALHEIRO – 
ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Spacecon 
– Consultadoria Imobiliária, Lda, na qualidade de proprietário 
de um prédio rústico sito em Vale Palheiro, 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. -----------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e vinte e 
cinco barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, na qual se conclui não 
ter sido apresentada qualquer reclamação, observação, 
sugestão ou pedido de esclarecimento na DGUOP, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente.  
PONTO DOIS – ADÉLIA REGINA DE JESUS, ALZIRA DE JESUS E 
RUI MANUEL DE JESUS DUARTE – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
VALE DA VINHA – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento 
em que Adélia Regina de Jesus, Alzira de Jesus e Rui 
Manuel de Jesus Duarte, na qualidade de proprietários de um 
prédio misto, sito no Vale da Vinha, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo cento e trinta e dois, da Secção AC, da 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur e a parte urbana 
sob o artigo novecentos e treze, descrito na Conservatória do 
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Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 
oitenta e seis, vêm, nos termos 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 alteração do uso de um edifício 
actualmente destinado a arrecadação agrícola, transformando-o 
numa habitação, sito no local acima mencionado. ----------  
No âmbito da informação número duzentos e trinta e oito 
barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, deferir a pretensão dos requerentes. ---------  
PONTO TRÊS – MARIA MANUELA DE JESUS FRANCISCO, DINA 
MARIA DE JESUS FRANCISCO MARTINS E MARIA DULCE DE 
JESUS FRANCISCO SILVA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO MISTO SITO EM 
SERRANITO – ALJEZUR – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente, datado de vinte e um de Novembro do corrente 
ano e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, referente 
ao requerimento apresentado por Maria Manuela de Jesus 
Francisco, Dina Maria de Jesus Francisco Martins e Maria 
Dulce de Jesus Francisco Silva que, na qualidade de 
proprietários de um prédio misto sito em Serranito, freguesia e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo cento e oitenta e cinco, da Secção AJ e a parte 
urbana sob o artigo mil duzentos e quarenta e seis, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
sete mil seiscentos e sessenta e oito, vêm solicitar lhe seja 
emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, uma vez que 
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pretendem efectuar escritura de partilhas e ficando o mesmo 
em compropriedade. -------------------------------  
PONTO QUATRO – ANTÓNIO DUARTE PACHECO PALMA E 
MATILDE DA PURIFICAÇÃO DUARTE – PEDIDO DE CERTIDÃO 
DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO RÚSTICO SITO EM 
VALE JONCENA – BORDEIRA – RATIFICAÇÃO: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente, datado de vinte e um de Novembro do corrente 
ano e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, referente 
ao requerimento apresentado por António Duarte Pacheco 
Palma que, por si e na qualidade de representante de sua 
mãe Matilde da Purificação Duarte, proprietários de um prédio 
rústico sito em Vale Joncena, freguesia de Bordeira e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo sessenta e três, da Secção H, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 
oitenta e nove, vêm solicitar lhe seja emitida certidão do 
parecer quanto à constituição de compropriedade no prédio 
supra descrito, uma vez que o pretende alienar a Rita Ribeiro 
Madureira e Jan Christian Fagerberg, ficando o mesmo em 
compropriedade. ----------------------------------  
PONTO CINCO – MARIA MANUELA DE JESUS FRANCISCO – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 
MISTO SITO EM ESTEVEIRINHA – ROGIL – RATIFICAÇÃO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 
Senhor Presidente, datado de vinte e um de Novembro do 
corrente ano e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, 
referente ao requerimento apresentado por Maria Manuela de 
Jesus Francisco que, na qualidade de proprietária de um 
prédio misto sito em Esteveirinha, freguesia de Rogil e 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo sessenta e quatro, da Secção G – G um – G dois e 
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a parte urbana sob o artigo seis mil seiscentos e noventa e 
oito, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número dois mil quatrocentos e dezanove, vem solicitar 
lhe seja emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, uma vez que 
pretende efectuar escritura de partilhas e ficando o mesmo em 
compropriedade. ----------------------------------  
PONTO SEIS – TURIVICENTINA – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
E TURÍSTICOS, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO, EM 
SILVEIRA – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de 
vinte e oito de Junho do corrente ano, foi novamente 
apresentado o requerimento em que TURIVICENTINA – 
Investimentos Imobiliários e Turísticos, Lda, na qualidade de 
proprietária de dois prédios urbanos, sitos em Silveira, 
freguesia de Bordeira e Municipio de Aljezur, inscritos na 
matriz predial rústica sob os artigos trinta e vinte e sete, 
ambos da Secção P e descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número duzentos e oitenta e cinco e 
número trezentos e setenta e quatro, respectivamente, 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 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 um Empreendimento 
Turístico em Espaço Rural, no local acima mencionado. -----  
No âmbito da informação da Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, datada de vinte e seis de 
Outubro do corrente ano a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. ----------  
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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 doze horas, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente Acta que eu, Maria do Carmo 
Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. -----------  

     
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

A Secretária, 
 

__________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 


