
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 01/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  12 de Janeiro de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.00 horas  
Aprovada em:  25 de Janeiro 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 ----------------------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
– KIM WASSELL – Ampliação – Bebidas – Legalização – 
Urbanização do Vale da Telha – Sector B – Bloco L – 
Fracções D e E – Aljezur – vinte de Dezembro de dois mil 
e dez -----------------------------------------  
– ALBERTO JOSÉ DA GRAÇA SEROMENHO, UNIPESSOAL, LDA. – 
Alterações em habitação – Urbanização do Espartal – Lote A 
doze – Aljezur – vinte e dois de Dezembro de dois mil e 
dez -------------------------------------------  
– DIAMANTINO VICENTE E ROSA VICENTE – Construção de 
habitação – Loteamento Municipal da Carrapateira – Lote dois 
– Bordeira – vinte e três de Dezembro de dois mil e dez --  
– RICARDO LUÍS DA CONCEIÇÃO ESTÊVÃO – Alterações em 
habitação – Monte dos Cairos – Alfambras – Bordeira – vinte 
e oito de Dezembro de dois mil e dez -----------------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e oito de 
Dezembro de dois mil e dez. ------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número cento e trinta e sete barra dois mil e 
dez, publicado no D.R. número duzentos e cinquenta, Série I, 
de vinte e oito de Dezembro, do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, que aprova um conjunto de 
medidas adicionais de redução de despesa com vista à 
consolidação orçamental prevista no Programa de Estabilidade 
e Crescimento (PEC) para dois mil e dez – dois mil e 
treze. ------------------------------------------  
LEI número cinquenta e cinco – A barra dois mil e dez, 
publicada no D.R. número duzentos e cinquenta e três, 
Suplemento, Série I, trinta e um de Dezembro, da Assembleia 
da República, que publica o Orçamento do Estado para dois 
mil e onze. -------------------------------------  
DECRETO-LEI número cento e quarenta e três barra dois mil 
e dez, publicado no D.R. número duzentos e cinquenta e 
três, Série I, de trinta e um de Dezembro, do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social, que actualiza o valor da 
retribuição mínima mensal garantida para dois mil e onze. ---  
PORTARIA número mil trezentos e trinta barra dois mil e dez, 
publicada no D.R. número duzentos e cinquenta e três, Série 
I de trinta e um de Dezembro, Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, que fixa o valor médio de 
construção por metro quadrado para vigorar em dois mil e 
onze. ------------------------------------------  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.250&iddip=20103164
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.250&iddip=20103164
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.250&iddip=20103164
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.253&iddip=20103228
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.253&iddip=20103228
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.253&iddip=20103228
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.253&iddip=20103221
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.253&iddip=20103221
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2010.253&iddip=20103221
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DECRETO REGULAMENTAR número um – A barra dois mil e 
onze, publicado no D.R. número um, Suplemento, Série I, de 
três de Janeiro, do Ministério do Trabalho 
e da Solidariedade Social, que procede à regulamentação do 
Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social. ---------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número um – A 
barra dois mil e onze, publicada no D.R. número dois, Série 
I, de quatro de Janeiro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que concretiza as orientações para aplicação da 
redução remuneratória nas empresas públicas de capital 
exclusiva ou maioritariamente público, das entidades públicas 
empresariais e das entidades que integram o sector 
empresarial regional e municipal. ----------------------  
PORTARIA número quatro – A barra dois mil e onze, 
publicada no D.R. número um, segundo Suplemento, Série I, 
de três de Janeiro, do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, que regulamenta os termos e a 
tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública. ------------------------------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número um – A 
barra dois mil e onze, publicada no D.R. número dois, Série 
I, de quatro de Janeiro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que concretiza as orientações para aplicação da 
redução remuneratória nas empresas públicas de capital 
exclusiva ou maioritariamente público, das entidades públicas 
empresariais e das entidades que integram o sector 
empresarial regional e municipal. ----------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia onze 

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.1S01&iddip=20110010
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.1S01&iddip=20110010
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.1S01&iddip=20110010
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.2&iddip=20110018
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.2&iddip=20110018
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.2&iddip=20110018
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.1S02&iddip=20110013
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.1S02&iddip=20110013
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.1S02&iddip=20110013
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.2&iddip=20110018
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.2&iddip=20110018
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.2&iddip=20110018
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de Janeiro de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de 
três Fundos de Maneio, no montante de mil duzentos e 
cinquenta euros, cada, para o ano de dois mil e onze, 
destinados a serem utilizados pelos seus responsáveis, de 
acordo com o respectivo Regulamento, nomeadamente pelo 
respectivo membro do Órgão Executivo, Senhor Vereador José 
Manuel Lucas Gonçalves, pelo Director de Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, Senhor João Manuel Beles 
Carreiro e, pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, Senhor José da Silva Gregório. --------  
PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 
ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício 
número quatrocentos e trinta e nove, datado de vinte de 
Dezembro de dois mil e dez, dando conhecimento dos novos 
Corpos Gerentes da Associação, bem como do Plano de 
Actividades e Orçamento para dois mil e onze. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CÂMARA DE KÜRNACH/ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO: – Foi 
apresentada a carta apresentando votos de um próspero ano 
de dois mil e onze e solicitando o apoio desta Autarquia na 
organização da próxima visita a Aljezur. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------   
GLOBALGARVE: – Foi apresentado o Plano de Actividades e 
Orçamento para dois mil e onze. ---------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E 
RESÍDUOS: – Foi apresentado o ofício número oito mil 
duzentos e trinta e dois, datado de vinte e um de Dezembro 
de dois mil e dez, acerca do programa de controlo da 
qualidade da água para consumo humano de dois mil e onze.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentada a circular número cento e oitenta e quatro, 
datada de vinte e um de Dezembro do corrente ano, 
informando do valor da quota para dois mil e onze, que será 
de quatro mil duzentos e dezoito euros. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SA: – Foi apresentado o fax número nove mil cento 
e noventa e seis, datado de vinte e três de Dezembro de 
dois mil e dez, informando do Tarifário e Taxa de Gestão de 
Resíduos – dois mil e onze. ------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, SA: – 
Foi apresentado o ofício número dois mil cento e noventa e 
quatro, datado de vinte e três de Dezembro de dois mil e 
dez, enviando dados acerca da recolha de resíduos 
diferenciados em Portugal Continental em dois mil e nove e 
dois mil e dez. ----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
número dois mil cento e três, datado de dezassete de 
Dezembro de dois mil e dez, solicitando o apoio desta 
Autarquia, com vista à gravação de um CD contendo a obra 
temática: Água – A Seiva da Terra. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. ------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número quatrocentos e dois, datado de 
vinte e sete de Dezembro de dois mil e dez, enviando 
informação acerca de Parques de Campismo Rural. --------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a Acta da reunião do conselho Executivo, 
realizada no passado dia treze de Dezembro. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AREAL – AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o Relatório Final de Execução, 
relativo ao Pacto dos Autarcas para a Região do Algarve. ---  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício número sessenta e seis, datado de dezassete de 
Dezembro de dois mil e dez, enviando cópia de ofício dirigido 
ao Senhor Secretário de Estado da Administração Local, sobre 
o Protocolo de Modernização Administrativa Celebrado em dois 
mil e quatro. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número trezentos e oitenta e oito, datado de vinte e três de 
Dezembro de dois mil e dez, solicitando a transferência de 
uma verba, no montante de quatro mil cento e oitenta e dois 
euros e setenta e seis cêntimos, referente à execução de 
várias obras na Freguesia de Rogil, no âmbito do Protocolo 
de Delegação de Competências, referente ao ano de dois mil 
e dez. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------   
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES – APD: – Foi 
apresentado o ofício número mil e setenta e sete, datado de 
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vinte e um de Dezembro de dois mil e nove, solicitando a 
atribuição de um apoio financeiro, destinado a apoiar a 
instituição nas actividades que se propõe. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. ------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentada a Acta da reunião extraordinária do Conselho 
Directivo, realizada no passado dia vinte e dois de Novembro.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentada a Acta da reunião extraordinária do Conselho 
Directivo, realizada no passado dia dezoito de Outubro. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentada Acta da reunião ordinária do Conselho Directivo, 
realizada no passado dia vinte e sete de Setembro. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ACAPO – DELEGAÇÃO DO ALGARVE: – Foi apresentado o e-
mail datado de vinte e oito de Dezembro de dois mil e dez, 
dando conhecimento dos novos Corpos Gerentes da 
Associação. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SEIS – DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS: – 
Foi apresentado o ofício número nove mil setecentos e vinte e 
quatro, datado de vinte e um de Dezembro de dois mil e 
dez, enviando informação acerca dos valores, para efeitos de 
permuta do antigo Posto Fiscal de Odeceixe, com imóvel 
pertencente à Câmara Municipal de Aljezur. --------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SETE – DIRECÇÃO-GERAL DAS INFRA-ESTRUTURAS E 
EQUIPAMENTOS: – Foi apresentado o ofício número oito mil 
trezentos e setenta e dois, datado de vinte e oito de 
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Dezembro de dois mil e dez, manifestando o interesse na 
aquisição do imóvel, pertença do Municipio de Aljezur, 
servindo actualmente do Posto Territorial da GNR de Odeceixe.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que aceita o 
valor proposto para a aquisição do imóvel pertença do 
Municipio de Aljezur, sito na Rua do Ramal, em Odeceixe, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil setecentos e 
quarenta, da freguesia de Odeceixe e Municipio de Aljezur, 
pelo valor de cento e noventa e nove mil e quatrocentos 
euros. -----------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, que aceita o pagamento 
como a seguir se indica: ---------------------------  
– Pagamento em dinheiro, do valor de cento e nove mil e 
quatrocentos euros; --------------------------------  
– Pagamento em espécie (imóvel pertencente ao Estado) sito 
na Praia de Odeceixe, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo seiscentos e oitenta e dois, da freguesia de Odeceixe e 
Municipio de Aljezur, ao qual se atribui o valor de noventa 
mil euros. --------------------------------------  
PONTO OITO – ELABORAÇÃO DO PROJECTO DO PORTINHO DO 
FORNO – CARRAPATEIRA – ACORDO DE CESSÃO DE 
POSIÇÃO CONTRATUAL: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Cessão de 
Posição Contratual, no âmbito da elaboração do Projecto do 
Portinho do Forno – Carrapateira, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam arquivados no respectivo 
processo. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da 
presente deliberação à Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para 
a Requalificação e Valorização do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina, S.A e à WW – Consultores de Hidráulica e Obras 
Marítimas, S.A. ----------------------------------  
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III – Higiene e Salubridade 
 

PONTO UM – ADENDA AO PROTOCOLO DE ESTABELECIMENTO 
DE CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DA VIATURA 
MAN – CINQUENTA E QUATRO – OITENTA A NOVE – JP, 
DESTINADA À LAVAGEM DE CONTENTORES: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo de 
Estabelecimento de Condições de Aquisição e Utilização da 
Viatura MAN – cinquenta e quatro – oitenta a nove – JP, 
destinada à lavagem de contentores, cujos documentos, depois 
de devidamente rubricados, ficam arquivados no respectivo 
processo. ---------------------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – PEDRO SOARES DA ROSA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM 
URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – SECTOR F – LOTE 
VINTE E QUATRO – ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Pedro Soares da Rosa, na qualidade de 
proprietário de um prédio urbano, sito no Lote vinte e quatro 
– Sector F, da Urbanização do Vale da Telha, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo quatro mil quatrocentos e 
cinco, da freguesia e Município de Aljezur, vem 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 quanto à possibilidade de levar a 
efeito a construção de uma moradia unifamiliar, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
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Informação número cento e setenta – FR, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
PONTO DOIS – BIARRITZ – 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 vinte e seis de 
Outubro de dois mil e dez, foi 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 pretensão da requerente, face ao teor constante 
na Informação número cento e oitenta e dois barra dois mil e 
dez – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
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 TRÊS – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA 
MARREIROS BATISTA DE SOUSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO EM HABITAÇÃO 
EM RUA DA IGREJA – BORDEIRA: – No seguimento da 
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deliberação de vinte e seis de Outubro de dois mil e dez, foi 
novamente 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 -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão 
dos requerentes, face ao teor constante na Informação número 
cento e setenta e dois barra dois mil e dez – FR, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. -----  
PONTO QUATRO – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA 
MARREIROS BATISTA DE SOUSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM CERCA DA 
ALÇARIA – CARRAPATEIRA – BORDEIRA: – No seguimento da 
deliberação de vinte e seis de Outubro de dois mil e dez, foi 
novamente 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 Alçaria – 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 e seis, vêm nos termos do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
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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, indeferir a pretensão 
dos requerentes, face ao teor constante na Informação número 
cento e sessenta e nove barra dois mil e dez – FR, da 
Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares. -----  
PONTO CINCO – JOÃO MIGUEL NOBRE REBELO DOS REIS – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM CARRIÇOS – BORDEIRA: – No seguimento da 
deliberação de dez de Dezembro de dois mil e nove, foi 
novamente requerimento em que João Miguel Nobre Rebelo 
dos Reis, na qualidade de promitente comprador de dois 
prédios rústicos, sitos em Carriços e Cabeços, da freguesia de 
Bordeira e Município de Aljezur, o primeiro, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo oito, da Secção H e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil 
quatrocentos e vinte e, o segundo inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo sete, da Secção H e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número mil 
quatrocentos e vinte e um, vem solicitar informação prévia 
sobre a possibilidade de levar a efeito a construção de uma 
moradia, no local acima identificado. -------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente, face ao teor constante na informação número 
duzentos e um barra dois mil e nove – FR, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
PONTO SEIS – RENATE CORNÉLIA KARIN RAUE – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO EM REGUENGO – 
ALFAMBRAS – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação de 
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vinte e quatro de Novembro de dois mil e nove, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Renate 
Cornélia Karin Raue, na qualidade de proprietária de um 
prédio misto sito em Reguengo, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo cento e quarenta e nove, da Secção C e 
a parte urbana sob os artigos mil e oitenta e quatro e mil e 
oitenta e cinco, descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Aljezur sob o número cento e trinta e seis, da freguesia 
de Bordeira e Municipio de Aljezur, 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 pela Lei número sessenta barra 
dois mil e sete, de quatro de Setembro, vem solicitar 
informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a 
construção de uma piscina, no local acima mencionado. -----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da 
requerente, face ao teor constante na informação número 
duzentos e sete barra dois mil e nove FA, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares. --------------  
PONTO SETE – AMÉLIA MARIA LOPES CUSTÓDIO – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE DESTAQUE DE UM EDIFÍCIO SITO EM AVENIDA 
“16 DE JUNHO” – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento 
em que Amélia Maria Lopes Custódio, residente em Lagos, na 
qualidade de proprietária de um prédio urbano sito em Avenida 
“16 de Junho” – Rogil, freguesia de Rogil e Município de 
Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo mil 
trezentos e noventa e cinco, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número trezentos e doze, 
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 total de setecentos e dezanove 
metros quadrados, do prédio sito no local acima identificado. --  
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Face ao teor constante na informação número três – FR, 
datada de quatro de Janeiro do corrente ano, da Divisão de 
Gestão Urbanística e de Obras Particulares e, na qual se 
conclui que a pretensão está conforme o ponto quatro, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e 
cinco barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com 
a actual redacção dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, emitir certidão onde conste o 
parecer favorável ao respectivo destaque. ----------------  
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 onze 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, 
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O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


