
 
M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  

 

Ata nº 05/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  10 de fevereiro de 2016 
Inicio:  09.00 horas   

Encerramento:  11.50 horas  

Aprovada em:  23 de fevereiro de 2016 
 

   
 

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 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente  

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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 

09.00 horas. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou qualquer 

intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------  

 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois 

de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião ordinária de vinte e seis de janeiro de dois mil e dezasseis. ----  

Não participou na aprovação da ata, o Senhor Presidente da Camara e o 

Senhor Vereador Vitor Vicente, por não terem estado presentes na referida 

reunião.-----------------------------------------------  

Por necessidade do Senhor Presidente ter de se ausentar, por 

compromissos profissionais, deslocação a Lisboa, foi solicitado pelo 

mesmo e aceite pelos restantes membros do Executivo que, os assuntos a 

seguir identificados, fossem analisados e votados de imediato: --------  
UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  ----------------------------  
UM PONTO UM – ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL – 
PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO PARA SE PROCEDER À ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA 

DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL NO SÍTIO DE VALE PALHEIRO – ALJEZUR: – 
No âmbito da informação número seiscentos e quarenta e oito, datada de 

três de fevereiro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, bem como do ofício remetido pela Spacecom Unipessoal, Lda, 

datado de vinte e nove de janeiro do ano em curso, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a proposta de alteração simplificada da 

delimitação da Reserva Ecológica Nacional no Município de Aljezur, a 

incidir sobre o prédio rústico sito em Vale Palheiro, freguesia e concelho 

de Aljezur, a que corresponde o artigo noventa, da Secção AQ, da 

freguesia de Aljezur, com a área de quatrocentos e quarenta mil e cem 

metros quadrados, delimitando-se do referido prédio uma área de onze mil 

metros quadrados, a excluir da REN, conforme assinalado em planta 

anexa, cujas plantas depois de rubricadas ficam a fazer parte integrante da 

presente ata. -------------------------------------------  
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Mais foi deliberado, por unanimidade, apresentar o referido pedido junto da 

CCDR Algarve. -----------------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO SEIS – LEACOCK & COMPANHIA – PROJETO DE ARQUITETURA – NOVA 

CONSTRUÇÃO – HOTELARIA: – No seguimento da deliberação de dezanove de 

janeiro do corrente ano, foi apresentada a exposição de Leacock e 

Companhia, Lda, referente à intenção desta Autarquia de declarar a 

caducidade da licença de obras de construção, a que se refere o Alvará 

número setenta e quatro barra dois mil e onze, emitido pela Câmara 

Municipal em vinte e seis de dezembro. ------------------------  

No âmbito do teor constante no parecer do Advogado desta autarquia, Dr. 

José Mendes de Morais, a Câmara deliberou, por unanimidade, solicitar à 

CCDR Algarve e ao ICNF/PNSACV, os superiores pareceres daquelas 

entidades sobre o assunto em apreço, afim de a Câmara melhor decidir. -  

Para o efeito, mais foi deliberado, por unanimidade, remeter às entidades 

acima referidas a competente parte do processo para melhor análise. ---  

SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor Presidente 

ausentou-se da reunião, não participando na discussão dos restantes 

assuntos, passando a reunião a ser presidida pelo Senhor Vice-Presidente 

José Gonçalves. -----------------------------------------  

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  

– TRATADO MUNICIPAL SW – CARTA SUDOESTE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – A Câmara tomou 

conhecimento do Tratado Municipal SW – Carta Sudoeste/dois mil e 

dezasseis, assinado em onze de janeiro do corrente ano pelos Municípios 

de Aljezur, Sines, Odemira e Vila do Bispo. ----------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

qual a Câmara tomou conhecimento: ---------------------------  

PORTARIA número onze-A barra dois mil e dezasseis, publicada no Diário 

da República número vinte, I Suplemento, Serie I, de vinte e nove de 

janeiro, do Ministério das Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social, que atualiza os montantes do abono de família para crianças e 

jovens, do abono de família pré-natal e, respetivas majorações. -------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR 

– PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DE MÁQUINA DE RASTOS, PELO PERÍODO DE TRÊS 
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MESES, NO ÂMBITO DO PROTOCOLO ESTABELECIDO ENTRE A ASSOCIAÇÃO 

TERRAS DO INFANTE E AQUELE CLUBE: – Foi apresentada a carta datado de 

vinte e oito de janeiro do corrente ano, solicitando o empréstimo de uma 

máquina de rastos, propriedade desta Autarquia, pelo período de três 

meses, a fim de realizarem trabalhos de desmatação, aceiros e limpeza de 

caminhos, no âmbito do protocolo estabelecido entre a Associação Terras 

do Infante e aquele Clube. ----------------------------------  

Dada a importância da floresta e cinegética para o Município de Aljezur e 

no âmbito dos trabalhos que têm vindo a ser desenvolvidos pela Terras do 

Infante – Associação de Municípios, considera esta Autarquia que o pedido 

se reveste de uma forma a complementar no Plano de Defesa e Prevenção 

Contra Incêndios, pelo que deliberou, por unanimidade, ceder a máquina 

Caterpillar D seis D com grade de discos, sem motorista, por um período 

de três meses, com inicio em fevereiro, sendo da responsabilidade do 

Município todas as despesas com o combustível e manutenção. --------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PROJETO DE LEI APRESENTADO PELO PCP QUE IMPEDE A 

MERCANTILIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA, DE SANEAMENTO 

DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e nove de janeiro do corrente ano, 

enviando cópia de Projeto de Lei apresentado pelo PCP que impede a 

mercantilização do abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PROJETO DE LEI QUE “RETOMA A CONCESSÃO DE SERVIÇO 

PÚBLICO NO REGIME JURÍDICO DAS ESTRADAS NACIONAIS” (PRIMEIRA 

ALTERAÇÃO À LEI TRINTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E QUINZE, DE VINTE E 

SETE DE ABRIL): – Foi apresentado o email datado de vinte e nove de 

janeiro do corrente ano, enviando cópia de Projeto de Lei que “Retoma a 
concessão de serviço público no regime jurídico das Estradas Nacionais” 
(primeira alteração à Lei trinta e quatro barra dois mil e quinze, de vinte e 

sete de abril).-------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – CONSULADO DA ROMÉNIA EM FARO – 
CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DO CÔNSUL HONORÁRIO, COMENDADOR CARLOS 

TEIXEIRA MACHADO – AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o email datado de 

vinte e um de janeiro do corrente ano, transmitindo o agradecimento do 
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Comendador Carlos Teixeira Machado, ao cessar funções do Cônsul 

Honorário da Roménia, no Consulado de Faro. -------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – AEZA – ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE 

ALJEZUR – CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO/CASTRAÇÃO DE ANIMAIS NO 

CONCELHO DE ALJEZUR, DE UM DE MARÇO A TRINTA E UM DE MAIO DE DOIS 

MIL E DEZASSEIS – PEDIDO DE SUBSÍDIO: – Foi apresentada a carta datada de 

dois de fevereiro do corrente ano, solicitando um apoio financeiro, no 

montante de mil e quinhentos euros, destinado a apoiar a realização da 

Campanha de esterilização/castração de animais no concelho de Aljezur, 

que decorrerá de um de março a trinta e um de maio de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logístico solicitado, 

assim como o subsídio no montante de mil e quinhentos euros. --------   

Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar que no final da campanha, 

seja apresentado relatório da atividade desenvolvida. ---------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – ÁGUAS DO ALGARVE – INFORMA QUE AS TARIFAS 

DE ÁGUA PARA DOIS MIL E DEZASSEIS NÃO TÊM ALTERAÇÃO FACE ÀS 

PRATICADAS NO ANO ANTERIOR: – Foi apresentado o ofício número cento e 

setenta e três, datado de dezoito de janeiro do corrente ano, enviando 

informação acerca das tarifas de água para dois mil e dezasseis, as quais 

não sofrerão qualquer alteração face às praticadas no ano anterior. -----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS AO 

ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – A Câmara 

tomou conhecimento da informação número seiscentos e três, datada de 

dois de fevereiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos – Serviço de Contratação Pública, a qual contempla a relação 

mensal dos contratos celebrados ao abrigo do parecer genérico de 

contratos de prestação de serviços, durante o mês de janeiro de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A 

ATIVIDADE AUTÁRQUICA – DOIS MIL E DEZASSEIS: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  

UM PONTO SEIS – ÁGUA E SANEAMENTO: ---------------------------  
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UM PONTO SEIS PONTO UM – ABEL FRANCISCO VICENTE – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

– FATURAÇÃO INDEVIDA: – Face ao teor constante na informação número 

quatrocentos e quarenta e um, datada de vinte e seis de janeiro do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 

de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante de sete euros e cinquenta e quatro cêntimos, referente a tarifa de 

disponibilidade água (quatro euros e um cêntimo), IVA (vinte e quatro 

cêntimos) e resíduos sólidos – disponibilidade (três euros e vinte e nove 

cêntimos). ---------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO DOIS – THOMAS MATHIAS MUNDT – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA, SETOR H – LOTE CENTO E 

QUARENTA E UM: – Face ao teor constante na informação número trezentos 

e noventa e seis, datada de vinte e dois de janeiro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de dois mil oitocentos e sessenta e um euros e dez cêntimos, 

referente a consumo de água (dois mil quinhentos e setenta e cinco euros 

e cinquenta e três cêntimos), IVA (cento e cinquenta e quatro euros e 

cinquenta e três cêntimos) e resíduos sólidos variável (cento e trinta e um 

euros e quatro cêntimos), nos termos do número cinco, do artigo sessenta 

e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e 

Licenças do Município de Aljezur. ----------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO TRÊS – FERNANDA MARIA SIMÕES E SÁ ESTEVES – ROTURA 

NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CHABOUCO – ALFAMBRAS – 
SETEMBRO: – Face ao teor constante na informação número trezentos e 

oitenta e cinco, datada de vinte e dois de janeiro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de quarenta e nove euros e dezoito cêntimos, referente a consumo de 

água (trinta e seis euros e dezasseis cêntimos), IVA (dois euros e 

dezassete cêntimos) e resíduos sólidos variável (dez euros e oitenta e 

cinco cêntimos), nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro 

e número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur. -----------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO QUATRO – FERNANDA MARIA SIMÕES E SÁ ESTEVES – ROTURA 

NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – CHABOUCO – ALFAMBRAS – 
OUTUBRO: – Face ao teor constante na informação número trezentos e 

oitenta e seis, datada de vinte e dois de janeiro do corrente ano, da 
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Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de cento e sessenta e oito euros e cinquenta e quatro cêntimos, 

referente a consumo de água (cento e quarenta e um euros e noventa e um 

cêntimos), IVA (oito euros e cinquenta e um cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (dezoito euros e doze cêntimos), nos termos do número cinco, do 

artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da 

Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------------  
UM PONTO SEIS PONTO CINCO – NELSON MARTINS AGAPITO – FATURA DE ÁGUA COM 

CONSUMO ESTIMADO – CORREÇÃO: – Face ao teor constante na informação 

número quatrocentos e seis, datada de vinte e dois de janeiro do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas 

e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de trinta euros e oitenta e sete cêntimos, referente a consumo de 

água (vinte e um euros e quarenta e seis cêntimos), IVA (um euro e vinte e 

nove cêntimos) e resíduos sólidos variável (oito euros e doze cêntimos. --  
UM PONTO SEIS PONTO SEIS – MANUEL VENTURA CATARINO BRITO – FATURA DE 

ÁGUA COM CONSUMO ESTIMADO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS: – 
Face ao teor constante na informação número quatrocentos e dez, datada 

de vinte e cinco de janeiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Serviço de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, restituir o montante total de cinquenta euros e dois 

cêntimos, referente a consumo de água (quarenta euros e trinta e dois 

cêntimos), IVA (dois euros e quarenta e dois cêntimos) e resíduos sólidos 

variável (sete euros e vinte e oito cêntimos). ---------------------  
UM PONTO SEIS PONTO SETE – JOÃO MANUEL DE MORAIS LAMAS DA SILVEIRA E 

MENDONÇA – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM CASA DO 

MOINHO – MONTES GALEGOS: – Face ao teor constante na informação 

número seiscentos e cinquenta e seis, datada de três de fevereiro do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 

de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o 

montante total de mil novecentos e dois euros e vinte e cinco cêntimos, 

referente a consumo de água (mil setecentos e seis euros e oitenta e seis 

sentimos), IVA (cento e dois euros e quarenta e um sentimos) e resíduos 

sólidos variável (noventa e dois euros e noventa e oito cêntimos), 

relativamente ao processamento de novembro/dois mil e quinze, nos 

termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do 
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artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de 

Aljezur. -----------------------------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO OITO – ERCÍLIA PACHECO JOSÉ – ROTURA NO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RUA DOS MOINHOS, NÚMERO DOIS, ODECEIXE – 
CONSUMIDOR: ACÁCIO DA SILVA: – Face ao teor constante na informação 

número seiscentos e cinquenta e nove, datada de três de fevereiro do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço 

de Águas e Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota 

de crédito no montante total de cento e noventa e dois euros e quarenta e 

dois cêntimos, referente a consumo de água (cento e sessenta e um euros 

e noventa e um cêntimos), IVA (nove euros e setenta e um cêntimos) e 

resíduos sólidos variável (vinte euros e oitenta cêntimos), relativamente ao 

processamento de janeiro/dois mil e dezasseis, nos termos do número 

cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e 

seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ---------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO OITO DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia oito de fevereiro de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
 

DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – EMPREITADA DE “ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA 

CARRAPATEIRA” – LIBERTAÇÃO DE TRINTA PORCENTO DO VALOR DA CAUÇÃO – 
STAP – REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, SA: – 
No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e 

quarenta e quatro, datada de vinte e seis de janeiro do corrente ano, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à redução da garantia bancária “nº 

926300488011818”, emitida pelo Banco Santander Totta, no valor de 

setecentos e quarenta e seis euros e noventa e três cêntimos, 

correspondente a trinta porcento do valor inicial, assim como, à redução da 

garantia bancária “nº 962300488012244”, emitida pelo Banco Santander 

Totta, no valor de setecentos e quarenta e seis euros e noventa e três 

cêntimos, correspondente a trinta porcento do seu valor inicial. --------  
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DOIS PONTO DOIS – OBRA DO PORTINHO DO FORNO DA CARRAPATEIRA – 
CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA – WW – CONSULTORES DE 

HIDRÁULICA E OBRAS MARÍTIMAS, SA: – No âmbito do teor constante na 

informação número quatrocentos e sessenta e quatro, datada de vinte e 

sete de janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à libertação da 

garantia bancária “nº 125-02-1014885”, no valor de mil duzentos e vinte e 

cinco euros, emitida pelo Banco Comercial Português, S.A., relativa a cinco 

porcento do valor do montante total da prestação, nos termos da legislação 

em vigor. ----------------------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – TELAS E RUELAS, LDA. – PROJETO DE ARQUITETURA – NOVA 

CONSTRUÇÃO – ALOJAMENTO LOCAL, EM ODECEIXE – EXPOSIÇÃO (CADUCIDADE 

DO PROCESSO): – Foi apresentada a exposição de Telas e Ruelas, Lda, no 

âmbito da comunicação da caducidade do processo, solicitando agora o 

prolongamento da autorização de construção de uma edificação, destinada 

a Alojamento Local, em Rua das Amoreiras – Odeceixe, cujo respetivo 

projeto de arquitetura foi aprovado com condicionalismo em reunião de 

Câmara de vinte e três de novembro de dois mil e dez. --------------  

No âmbito do teor constante na informação/saneamento número cinco/SV, 

datada de onze de janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico de 

Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à 

requerente que não existe enquadramento legal para o solicitado, 

confirmando a caducidade do processo. ------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – JOÃO MIGUEL DE ALBUQUERQUE DA SILVA BRANCO – PEDIDO 

DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM SAMOUQUEIRA – 
ROGIL – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de trinta de dezembro 

de dois mil e quinze e exarado no parecer do Advogado desta autarquia, 

Dr. José Mendes de Morais, datado de vinte e um de dezembro de dois mil 

e quinze, relativo ao pedido de parecer solicitado por João Miguel de 

Albuquerque da Silva Branco e Maria Teresa Santos Balcão Reis, na 

qualidade de promitentes-compradores, quanto à constituição de 

compropriedade do prédio misto sito em Samouqueira, inscrito na matriz 

sob o artigo dezassete, da Seção G-G um-G dois, da freguesia de Rogil e 

Município de Aljezur e a parte urbana sob o artigo mil quatrocentos e 

quarenta e quatro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número quatrocentos e cinquenta e seis. -------------------  
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TRÊS PONTO TRÊS – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA – PROJETO DE ARQUITETURA – 
NOVA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM BACELOS – BORDEIRA: – Foi 

apresentado o requerimento em que em que ETNEVIC – Urbanizações, S.A e 

ERALMA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, Lda, na qualidade de proprietárias de 

um prédio rústico, sito no Bacelos, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo trinta e dois, da Seção L, da freguesia de Bordeira e Município de 

Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o 

número seiscentos e quarenta e seis, vem solicitar a prorrogação do prazo, 

pelo período de um ano, para a emissão do alvará de construção de um 

condomínio de dez habitações, no local acima identificado. -----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
TRÊS PONTO QUATRO – ERMELINDA ISABEL DUARTE ALVES E JOSÉ AVELINO 

DUARTE – ALTERAÇÃO DE CAMINHO EM FREGUESIA DE ROGIL: – No seguimento 

da deliberação de vinte e dois de setembro de dois mil e quinze, foi 

novamente apresentado o requerimento de Ângela Venâncio Quadros, na 

qualidade de mandatária de Ermelinda Isabel Duarte Alves e José Avelino 

Duarte, proprietários do prédio rústico sito em Seiceira, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo sessenta e seis, da Seção J, da freguesia de 

Rogil e Município de Aljezur, relativo ao pedido de alteração de caminho 

público, no local atrás identificado. ----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
TRÊS PONTO CINCO – PAULO GONÇALVES PEREIRA DA ENCARNAÇÃO E MARIA 

MARGARIDA BRÁS SERRA – RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM 

BREJO DA MOITA – ROGIL: – No seguimento da deliberação de nove de 

dezembro de dois mil e quinze, foi novamente apresentado o requerimento 

de Paulo Gonçalves Pereira da Encarnação e Maria Margarida Braz Serra, 

na qualidade de promitentes compradores de um prédio misto sito em Brejo 

da Moita, da freguesia Rogil e Município de Aljezur, inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo trinta, da Seção M-M um-M dois e a parte 

urbana sob o artigo setecentos e cinquenta e dois e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número cento e oitenta e 

três, vêm solicitar informação sobre a possibilidade de levar a efeito a 

reconstrução e ampliação de habitação, no local acima identificado. -----  

No âmbito do teor constante na informação número cento e setenta e 

seis/FA barra dois mil e quinze, datada de dezasseis de novembro, do 
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Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e na informação/saneamento 

número trinta e um/SB, datada de vinte e nove de janeiro do corrente ano, 

do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão dos requerentes. ---------------  
QUATRO – TRÂNSITO E TOPONÍMIA -------------------------------  
QUATRO PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE 

SINALÉTICA NA RUA DA FEIRA: – Foi apresentado o ofício número seis, 

datado de doze de janeiro do corrente ano, solicitando a alteração do lugar 

de estacionamento reservado a deficientes, sito na Rua da Feira – Rogil e 

propondo que seja colocada nova sinalética no local e que o mesmo passe 

a ser reservado aos vendedores do Mercado Municipal de Rogil. -------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração proposta pela 

Junta de Freguesia de Rogil. --------------------------------  
QUATRO PONTO DOIS – ABAIXO-ASSINADO – ESTACIONAMENTO EM FRENTE À CASA 

DA CRIANÇA – PROPOSTA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL EM 

VÁRIOS ARRUAMENTOS DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – HABITAÇÃO -----------------------------------------  
UM PONTO UM – ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE CONDÓMINOS – CONDOMÍNIO DO 

PRÉDIO SITO NA RUA DAS CEIFEIRAS, BLOCOS A, B E C: – A Câmara tomou 

conhecimento do teor da informação número quatrocentos e cinquenta, 

datada de vinte e seis de janeiro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, bem como da ata número 

dezassete, da Assembleia Geral de condóminos dos blocos A, B e C, da 

Rua das Ceifeiras, ocorrida no passado dia vinte e seis de janeiro do 

corrente ano. -------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E 

DEZASSEIS: --------------------------------------------   
DOIS PONTO UM PONTO UM – NICOLAS CHICOY OLIVARES – ENVIO DE BOLETIM DE 

CANDIDATURA A APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na 

informação número quinhentos e trinta e sete, datada de vinte e oito de 

janeiro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, 

ao aluno Nicolas Chicoy Olivares. ----------------------------  
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TRÊS – EDUCAÇÃO-----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – HELENA MARISA NORONHA CUNHA SOARES, COORDENADORA 

DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E PROFESSORA DE PORTUGUÊS - PEDIDO DE 

TRANSPORTE PARA VISITAS DE ESTUDO A LISBOA E A LAGOS, ALUNOS DO 

NONO ANO E SÉTIMO ANO, DA ESCOLA EBI/JARDIM DE INFÂNCIA DE ALJEZUR, A 

FIM DE ASSISTIREM À PEÇA “AUTO DA BARCA DO INFERNO” E À PEÇA 

“INSTRUÇÕES PARA VOAR”, RESPETIVAMENTE: – Foi apresentado o email 

datado de dois de fevereiro do corrente ano, em que Lena Marisa Noronha 

Cunha Soares, na qualidade de Coordenadora do Departamento de Línguas 

e Professora de Português, vem solicitar a cedência de transporte para 

duas visitas de estudo a realizar a Lisboa e a Lagos, pelos alunos do nono 

ano e sétimo ano, da Escola EBI/Jardim de Infância de Aljezur, a fim de 

assistirem à peça “Auto da Barca do Inferno” e à peça “Instruções para 
Voar”, respetivamente. ------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para o Agrupamento de 

Escolas de Aljezur a verba de oitocentos e dezasseis euros, destinado a 

suportar a despesa inerente ao transporte dos alunos. --------------  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO -----------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS DO 

PARQUE NATURAL – PEDIDO DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO: – Foi 

apresentada a carta datada de um de outubro de dois mil e quinze, 

solicitando apoio administrativo e logístico, com vista à constituição da 

Associação de Mariscadores Profissionais do Parque Natural, a qual tem 

como intenção representar de profissionais do setor da sub-região 

compreendida entre os concelhos de Aljezur, Odemira e Vila do Bispo. --  

A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou qualquer 

intervenção por parte do público presente. ----------------------  

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

três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença 

de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta.  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e cinquenta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 
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que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 
 
 
 


