
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 25/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  26 de Outubro de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.00 horas  
Aprovada em:  9 de Novembro de 2010 
 

   
 
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 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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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 ----------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados nas décima quinta, décima sexta, décima 
sétima e décima oitava Modificações às Grandes Opções do 
Plano – PPI e AMR e nas décima quinta, décima sexta, 
décima sétima e décima oitava Modificações ao Orçamento 
para o ano dois mil e dez, cujos documentos depois de 
devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta própria. --  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE DOZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de doze de Outubro de dois mil e 
dez. -------------------------------------------  
PONTO DOIS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
cinco de Outubro de dois mil e dez, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------  
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PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ALMARGEM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 
CULTURAL E AMBIENTAL: – Foi apresentado o ofício datado 
de dez de Outubro do corrente ano, informando da cessação 
de funções do Coordenador do Departamento de Ecoturismo 
da Almargem e apresentando o seu agradecimento. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO VALE DA TELHA: – Foi 
apresentada a carta datada de quinze de Outubro do corrente 
ano, informando da criação daquela associação. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ROTARY CLUBE DE PORTIMÃO: – Foi apresentada a carta 
datada de trinta de Setembro do corrente ano, solicitando a 
atribuição de um subsídio destinado a apoiar a realização do 
quinto Torneio de Golf, cujas verbas daí resultantes serão 
entregues à CRACEP. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de quatro de Outubro do corrente 
ano, acerca das Portagens na Via do Infante. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e setenta, datado de 
seis de Outubro do corrente ano, acerca da  
atribuição de subsídio à ACTA – Companhia de Teatro do 
Algarve. ----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribui o subsídio no 
valor de dois mil seiscentos e dezoito euros e vinte e um 
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cêntimos, correspondente a doze espectáculos/ateliers, com 
efeitos económicos apenas no ano de dois mil e onze. -----  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e oitenta e quatro, 
datado de sete de Outubro do corrente ano, informando que 
foi deliberado a redução da quotização da AMAL no CIMAAL 
– Associação Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de 
Consumo no Algarve, passando o seu valor de quarenta e 
quatro mil euros em dois mil e dez, para vinte e nove mil 
trezentos e cinquenta euros em dois mil e onze. ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
proposta de quotização da AMAL no CIMAAL, correspondendo 
ao Municipio de Aljezur o valor de trezentos e noventa e três 
euros, para dois mil e onze. ------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e oitenta e um, datado 
de sete de Outubro do corrente ano, enviando cópia da 
resposta do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, acerca das Competências das Autarquias nas Zonas 
de Uso Balnear. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e oitenta e sete, 
datado de sete de Outubro do corrente ano, enviando cópia 
do ofício remetido pela Delegação de Faro da Associação 
Portuguesa de Famílias Numerosas, solicitando apoio para os 
seus associados. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e noventa e cinco, 
datado de oito de Outubro do corrente ano, enviando 
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informação acerca da Educação Energia – Iniciativa AREAL – 
Jardins-de-Infância. -------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, não integrar o Projecto 
Educação Energia – Iniciativa AREAL – Jardins-de-infância. --  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que o 
projecto em causa deve ser tratado com a Direcção Regional 
de Educação, entidade que detêm a tutela pedagógica destes 
estabelecimentos de ensino. --------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e noventa e sete, 
datado de doze de Outubro do corrente ano, informando 
acerca do pedido de apoio financeiro solicitado pela Casa do 
Algarve. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e vinte, datado de sete de Outubro do 
corrente ano, informando da aprovação, em sessão ordinária 
realizada no passado dia trinta de Setembro, da fixação de 
taxas a cobrar em dois mil e onze – Imposto Municipal Sobre 
Imóveis. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e vinte e um, datado de sete de 
Outubro do corrente ano, informando da aprovação, em sessão 
ordinária realizada no passado dia trinta de Setembro, da 
Participação Variável no IRS – Lei das Finanças Locais. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e vinte e dois, datado de sete de 
Outubro do corrente ano, informando da aprovação, em sessão 
ordinária realizada no passado dia trinta de Setembro, da 
alteração por Adaptação ao PDM de Aljezur. -------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e vinte e três, datado de sete de 
Outubro do corrente ano, informando da aprovação, em sessão 
ordinária realizada no passado dia trinta de Setembro, da 
Proposta de Projecto de Regulamento da Organização dos 
Serviços Municipais e da Estrutura Orgânica Flexível dos 
Serviços. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e vinte e quatro, datado de dezoito de 
Outubro do corrente ano, solicitando que sejam incluídos no 
Orçamento da Autarquia para dois mil e onze, os valores 
indicados para o funcionamento da Assembleia Municipal de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cento e cinquenta e nove, 
datada de treze de Outubro do corrente ano, informando que 
o valor da quota para o ano de dois mil e onze não sofrerá 
qualquer alteração. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ICNB – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA 
BIODIVERSIDADE: – Foi apresentado o ofício número dezanove 
mil novecentos e oitenta e um, datado de quinze de Outubro 
do corrente ano, acerca da deposição de resíduos em Pontal 
da Carrapateira, Ponta da Atalaia e Monte Clérigo. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE PORTIMÃO: – Foi 
apresentada a carta datada de quinze de Outubro do corrente 
ano, solicitando apoio no âmbito da campanha de angariação 
de fundos para edificação de residências assistidas. --------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – JOSÉ DA COSTA – CANDIDATURA A CARTÃO 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
candidatura ao Cartão Social do Município de Aljezur, referente 
ao munícipe José da Costa, residente em Aljezur. ---------  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pelo Sector 
de Saúde e Acção Social, parecer favorável, para atribuição 
do Cartão Social, a Câmara deliberou por unanimidade, atribuir 
o Cartão Social do Município de Aljezur ao munícipe José da 
Costa. -----------------------------------------  
PONTO DOIS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 
ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO PARA A COMPARTICIPAÇÃO ÀS 
REFEIÇÕES ESCOLARES: ----------------------------  
– BEATRIZ SOFIA NASCIMENTO DOS RAMOS – Foi apresentado o 
ofício número mil seiscentos e cinco, datado de doze de 
Outubro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas 
do Concelho de Aljezur, enviando Boletim de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, da aluna Beatriz Sofia Nascimento dos 
Ramos, só agora entregue naquela escola. --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
a aluna Beatriz Sofia Nascimento dos Ramos. ------------  
 

IV – CULTURA 
 

PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO 
HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado 
o ofício número trezentos e quarenta e cinco, datado de vinte 
e três de Setembro do corrente ano, informando que aquela 
Associação pretende proceder à edição da publicação intitulada 
“Memória d’Alva”, da autoria do Dr. Ruy Ventura, no âmbito 
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das comemorações do bicentenário da Sagração da Igreja 
Matriz de Aljezur (mil oitocentos e nove – dois mil e nove) 
e solicitando o apoio da Autarquia através da aquisição de 
alguns exemplares, pelo valor unitário de dez euros. -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a iniciativa 
através da aquisição de vinte e cinco exemplares da obra 
“Memória d’Alva”, da autoria do Dr. Ruy Ventura. --------  
PONTO DOIS – CIRCUITO CULTURAL E AMBIENTAL DE ALJEZUR 
– PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-Presidente foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve: -----------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CIRCUITO CULTURAL E AMBIENTAL DE ALJEZUR ------------ 
PROMOTOR: Município de Aljezur ----------------------  
INVESTIMENTO TOTAL: cerca de duzentos mil euros, com uma 
comparticipação de sessenta porcento -------------------  
PARCERIAS CONVIDADAS: -----------------------------  
- Associação de Defesa do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur; ----------------------------  
- Casas Brancas – Associação de Turismo de Qualidade do 
Litoral Alentejano e Costa Vicentina; -------------------  
- Agrupamento Vertical de Escolas de Aljezur; ------------  
- Entidade Regional do Turismo do Algarve; -------------  
- Direcção Regional da Cultura do Algarve; --------------  
- Administração da região Hidrográfica do Algarve. ---------  
OBJECTIVOS E ENQUADRAMENTO: ------------------------  
O projecto tem como principal objectivo criar um circuito 
pedestre interpretativo de âmbito histórico-cultural e ambiental, 
melhorando o actualmente existente no núcleo histórico de 
Aljezur que integra vários pontos de interesse histórico-cultural 
como o castelo e outros monumentos e rede de museus, e 
alargando-o à sua envolvente rural/ambiental, designadamente 
à Ribeira de Aljezur. ------------------------------  
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Pretende-se ainda criar um núcleo islâmico na Museu 
Municipal, reconvertendo a actual sala de exposições 
temporárias e mostrar os antigos locais de amarração do Porto 
de Aljezur, criando locais de interpretação alusivos ao mesmo.  
A importância da Ribeira de Aljezur e sua ligação com o 
núcleo urbano será assim destacada, não só ao nível 
sociocultural e histórico, mas também ao nível da rua riqueza 
e valia ambiental.  --------------------------------  
Pretende-se criar condições para a visita auto-guiada de 
turistas e visitantes, nomeadamente sinalética, valorizando 
soluções de materiais de baixo impacte ambiental e 
áudio/guias, prevendo-se o registo e homologação do circuito 
de acordo com as normas nacionais/internacionais. ---------  
Prevê-se a criação de medidas de eficiência energética na 
rede de museus do circuito e a criação de programa de 
educação ambiental associado ao circuito e ao seu património.  
Ao nível da promoção, prevê-se a criação de desdobrável de 
campo e de guia, a produção de vídeo/dvd, pretendendo-se 
a integração do circuito em redes de promoção de oferta de 
serviços/produtos turísticos e culturais/ambientais da região, 
assim como a realização de sessões para a população e 
agentes socioeconómicos. ---------------------------  
Propõe-se que a Câmara Municipal promova a candidatura ao 
PRODER, Acção três ponto dois ponto um – Conservação e 
Valorização do património Rural/GAL ADERE.” ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO – ADENDA 
AO CONTRATO PROGRAMA RELATIVO AO FINANCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 
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REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO 
DO ENSINO BÁSICO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Adenda ao Contrato-Programa relativo ao 
Financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento 
de Refeições Escolares aos Alunos do Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico – ano lectivo de dois mil e nove – dois mil e 
dez, cujos documentos depois de devidamente rubricados ficam 
arquivados no respectivo processo. ---------------------  
 

VI – Habitação 
 

PONTO UM – ACTUALIZAÇÃO DAS RENDAS HABITACIONAIS DOS 
FOGOS SITOS NA RUA DAS CEIFEIRAS – ALJEZUR: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
SAÍDA DOS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO CARVALHO E 
ROSA CIGARRA: – Os Senhores Vereadores António Carvalho 
e Rosa Cigarra, ausentaram-se da reunião, não participando 
na discussão do seguinte assunto. ---------------------  
 

VII – Juventude, Desporto e Tempos Livres 
 

PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – APROVAÇÃO 
DE PROTOCOLO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a minuta de Protocolo a estabelecer com o Juventude 
Clube Aljezurense, com o fim exclusivo do desenvolvimento de 
actividades de meio aquático a desenvolver neste concelho, 
tendo por base o acordo de ambas as partes para o bom 
funcionamento da Piscina Municipal, cujos documentos depois 
de devidamente rubricados ficam apensos à presente acta. ---  
ENTRADA DOS SENHORES VEREADORES ANTÓNIO CARVALHO 
E ROSA CIGARRA: – Os Senhores Vereadores António 
Carvalho e Rosa Cigarra regressaram à sala, passando de 
imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. ----------  
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PONTO DOIS – REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO 
MUNICIPAL DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO MUNICIPAL DE 
ALJEZUR ---------------------------------------  
Um – No âmbito da deliberação de Câmara de dez de 
Dezembro de dois mil e nove, que estabelece a transferência 
de capital correspondente a cento e noventa e dois mil 
setecentos e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos, 
referente à execução da empreitada de Requalificação do 
Polidesportivo Municipal de Aljezur; --------------------  
Dois – Sendo que em seis de Abril de dois mil e dez a 
Câmara Municipal de Aljezur procedeu a um pagamento parcial 
de sessenta mil euros, fixando o valor remanescente a 
transferir em cento e trinta e dois mil setecentos e trinta e 
três euros e cinquenta e um cêntimos; -----------------  
Três – Atendendo que em reunião mantida em vinte de 
Outubro de dois mil e dez, com o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Aljezur, esta autarquia revela ainda 
capacidade financeira para sustentar mais cinquenta mil euros 
em relação ao pagamento desta empreitada; -------------  
NOTA: Atenta-se que a Junta de Freguesia de Aljezur já 
havia suportado sessenta mil euros, do auto número um, 
Trabalhos Adicionais. -------------------------------  
Proponho no âmbito da deliberação de Câmara de dez de 
Dezembro de dois mil e nove, o estabelecimento/acerto 
definitivo do valor a transferir em oitenta e dois mil setecentos 
trinta e três euros, cinquenta e um cêntimos, relativo à 
execução da empreitada de Requalificação do Polidesportivo 
Municipal de Aljezur.” ------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VIII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – BIARRITZ, SA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM URBANIZAÇÃO DO 
VALE DA TELHA – SECTOR G – LOTE CENTO E DEZOITO – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de onze de Maio 
do corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento 
em que Biarritz – Imobiliária, SA, na qualidade de proprietário 
de um prédio urbano, sito em Urbanização do Vale da Telha 
– Sector G – Lote cento e dezoito, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo quatro mil e trinta e quatro, da freguesia 
e Municipio de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Aljezur sob o número três mil cento e trinta e 
nove, vem, nos termos do número décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na actual 
redacção, solicitar informação prévia sobre a viabilidade de 
levar a efeito a construção de uma moradia, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretenção da requerente, face ao teor constante 
na Informação número cento e trinta e um barra dois mil e 
dez – FR, da Divisão de Urbanismo e Habitação. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que, poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – ARMÉNIO MARIA GONÇALVES – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PRÉDIO SITO EM MARIA 
VINAGRE – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que 
Renato Fernandes, na qualidade de Solicitador de Arménio 
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Maria Gonçalves, residente em Maria Vinagre, comproprietário 
de um prédio urbano sito em Maria Vinagre, freguesia de 
Rogil e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo novecentos e sete, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e 
quarenta, vem requerer que lhe seja emitida certidão onde 
conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de 
uma parcela de terreno da área descoberta, com a área de 
sessenta e três vírgula cinquenta metros quadrados, do prédio 
urbano, com a área coberta de sessenta e oito metros 
quadrados e descoberta de trezentos e trinta e dois metros 
quadrados, sito no local acima identificado. ---------------  
Face ao teor constante na informação número cento e trinta – 
FR, datada de quinze de Outubro do corrente ano, da Divisão 
de Urbanismo e Habitação 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 pela Lei número vinte e 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 TRÊS – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA 
MARREIROS BATISTA DE SOUSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM CERCA DA 
ALCARIA – CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Joaquim António Batista e Ana Cristina 
Marreiros Batista de Sousa, na qualidade de proprietários de 
um prédio urbano, sito em Cerca da Alcaria – Carrapateira, 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz 
respectiva sob o artigo trinta e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número quatrocentos e vinte 
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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 pela Lei número 
sessenta barra dois mil e sete, de quatro de Setembro, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de um edifício plurifamiliar, com oito fogos, 
destinado a habitação. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretenção da requerente, face ao teor constante 
na Informação número cento e sessenta e nove barra dois mil 
e dez – FR, da Divisão de Urbanismo e Habitação. -------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que, poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
PONTO QUATRO – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA 
MARREIROS BATISTA DE SOUSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE HABITAÇÃO 
EM RUA DA IGREJA – BORDEIRA: – Foi apresentado o 
requerimento em que Joaquim António Batista e Ana Cristina 
Marreiros Batista de Sousa, na qualidade de proprietários de 
um prédio urbano, sito em Rua da Igreja – Carrapateira, 
freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na matriz 
respectiva sob o artigo mil quatrocentos e setenta e seis – P 
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob 
o número quatrocentos e vinte e três, vêm nos termos do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número sessenta barra dois mil 
e sete, de quatro de Setembro, solicitar informação prévia 
sobre a viabilidade de levar a efeito a ampliação e 
remodelação de uma moradia, sita no local acima identificados  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 
de indeferir a pretenção da requerente, face ao teor constante 
na Informação número cento e setenta e dois barra dois mil e 
dez – FR, da Divisão de Urbanismo e Habitação. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos 
requerentes que, poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo 
de trinta dias, nos termos do artigo cento e um do Código 
do Procedimento Administrativo. -----------------------  
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, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------------  
 

     
 

O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 
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