
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 17/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  09 de Agosto de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.15 horas  
Aprovada em:  23 de Agosto de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO CONCELHO DE ALJEZUR – 
PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR ---------------------------  
 

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: ------------  
– VALERIE SUSAN DUDLEY – Nova construção – Agrícola – 
Bunheira – Rogil – sete de Julho de dois mil e onze ------  
– MARIA ALEXANDRA SANTOS ALMEIDA – Alteração e 
Reconstrução – Habitação – Vale da Murta – Rogil – doze 
de Julho de dois mil e onze ------------------------  
– TELAS E RUELAS, LDA. – Reconstrução – Habitação – Rua 
dos Covões, um – Odeceixe – quinze de Julho de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– BRIGITTE BOTTKE – Construção de habitação – Espartal – A 
dez – Aljezur – quinze de Julho de dois mil e onze -------  
– MARTA CRISTINA BATISTA PARGANA PEREIRA – Alterações em 
habitação – Vale da Telha – Sector D – Lote cento e 
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noventa e seis – Aljezur – dezassete de Julho de dois mil e 
onze ------------------------------------------  
– ERIC BALANS – Alteração de utilização – Turismo no Espaço 
Rural – Estrada Baía dos Tiros – Rogil – vinte e um de 
Julho de dois mil e onze ---------------------------  
– MIGUEL FONTES Lopes – Construção de habitação – 
Urbanização Sagrimo – Lote treze – Carrapateira – Bordeira – 
vinte e seis de Julho de dois mil e onze ---------------  
– MARIA JOSÉ DUARTE DE OLIVEIRA – Alteração e ampliação – 
Legalização – Rua do Bairro Social – Lote dez – Rogil – 
vinte e sete de Julho de dois mil e onze ---------------  
– FERNANDO JORGE DE OLIVEIRA DUARTE – Alterações e 
ampliação – Industria – Barrada – Igreja Nova – Aljezur – 
vinte e nove de Julho de dois mil e onze --------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e seis de Julho 
de dois mil e onze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia oito 
de Julho de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações referentes à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia vinte e cinco de 
Julho do corrente ano. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de vinte e nove de Julho do 
corrente ano, enviando cópia do de pedido de apoio financeiro 
remetido pela Associação de Ténis de Mesa do Algarve. ----  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio financeiro solicitado. ------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de um de Agosto do corrente 
ano, enviando cópia da acta número oito barra dois mil e 
onze, referente à reunião do Conselho Executivo realizada no 
passado dia vinte e cinco de Julho. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MUNICÍPIO DE SINES: – Foi apresentado o ofício número doze 
mil e quatrocentos, datado de catorze de Julho do corrente 
ano, enviando informação acerca do foco de poluição 
detectado em Abril passado, a Norte de Sines. -----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o e-mail datado de um de Agosto do corrente 
ano, solicitando a atribuição de apoio financeiro, no montante 
de duzentos e cinquenta euros, para prossecução das suas 
actividades. --------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio 
financeiro solicitado, no montante de duzentos e cinquenta 
euros, anuais, à Associação Pró-Partilha e Inserção do 
Algarve, para prossecução das actividades do Banco Alimentar 
Contra a Fome do Algarve. -------------------------  
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JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o 
ofício número trinta, datado de vinte e seis de Julho do 
corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 
montante de três mil duzentos e trinta e nove euros e 
dezassete cêntimos, destinada a fazer face a despesas 
assumidas por aquela Junta de Freguesia. ---------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 
montante de três mil duzentos e trinta e nove euros e 
dezassete cêntimos, destinado a fazer face às dificuldades 
financeiras que a Junta de Freguesia de Bordeira atravessa, 
de acordo com os comprovativos apresentados. -----------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número cento e noventa e um, datado 
de vinte e cinco de Julho do corrente ano, agradecendo toda 
a colaboração prestada por esta Autarquia aquando da 
realização das Festas da Rainha Santa Isabel. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA DO ALGARVE: – Foi apresentado o 
e-mail datado de vinte e oito de Julho do corrente ano, 
solicitando a atribuição de um subsídio destinado a apoiar a 
realização da Mamamaratona – Dois mil e onze, que irá 
decorrer em dezasseis de Outubro próximo. --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o subsídio solicitado. -----------------  
 
 
ÁGUAS DO ALGARVE: – Foram apresentadas as informações 
referentes à reunião da Assembleia-Geral Extraordinária 
daquela empresa, realizada no passado dia vinte e dois de 
Julho do corrente ano. -----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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GIP – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE ALJEZUR: – 
Foram apresentados os dados referentes ao desemprego 
registados no primeiro Semestre de dois mil e onze, no 
Municipio de Aljezur. -------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO E INSERÇÃO – PROPOSTA: 
– Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
MEDIDAS DO IEFP DE EMPREGO E INSERÇÃO --------------  
No seguimento de anteriores deliberações sobre esta matéria e 
considerando que se encontram concluídos alguns dos 
Contratos de Emprego Inserção, celebrados ainda em dois mil 
e dez, proponho: ---------------------------------  
– Que sejam promovidas quinze candidaturas à Medida CEI 
do IEFP: ---------------------------------------  
– Que se promova a alteração orçamental necessária para 
dotar a rubrica respectiva, necessária para o efeito.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – PROGRAMA CONFORTO HABITACIONAL PARA 
PESSOAS IDOSAS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar as cláusulas da Proposta de Protocolo a estabelecer 
entre o Municipio de Aljezur e o Instituto de Segurança 
Social, IP, no âmbito do Programa Conforto Habitacional para 
Pessoas Idosas, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados no respectivo processo. --------  
 

IV – Associativismo 
 

PONTO UM – SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício datado de 
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vinte e dois de Julho do corrente ano, informando que a 
associação já deu início de actividade, com efeitos a um de 
Janeiro do corrente ano e, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de vinte mil euros, destinado a fazer face 
às despesas com apoios, serviços e eventos já realizados 
e/ou a realizar no ano de dois mil e onze. -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir aos Serviços 
Sociais das Autarquias do Município de Aljezur um subsídio no 
montante de vinte mil euros. -------------------------  
PONTO DOIS – CLUBE CULTURAL E RECREATIVO “OS AMIGOS 
DA CARRAPATEIRA”: – Foi novamente apresentado o ofício 
datado de quatro de Junho do corrente ano, solicitando o 
apoio desta Autarquia com vista à edição de um livro 
integrada nas comemorações do XX Aniversário daquele Clube.  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de quinhentos euros. -----------------------  
 

V – Cultura 
 

PONTO UM – DOAÇÃO DE PINTURA DE ORLANDO POMPEU: – 
Face ao teor constante na Informação da Divisão de 
Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, datada de vinte 
e nove de Julho do corrente ano e por proposta do Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aceitar a doação de uma obra de arte da 
autoria do artista Orlando Pompeu, atribuindo o valor 
patrimonial de dezasseis mil euros à referida pintura. -------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – TRANSVICENTINA – TRANSPORTES, LDA. – LOTE 
NÚMERO OITO DA ZONA INDUSTRIAL DE FEITEIRINHA – 
RENÚNCIA: – Face ao teor constante na Informação número 
quarenta e seis barra dois mil e onze – DDeP, da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, confirmar a deliberação tomada em 
reunião de oito de Janeiro de dois mil e oito, nomeadamente 
aceitar a desistência do Lote número Oito, sito na Primeira 
Fase da Zona Industrial da Feiteirinha – Aljezur, por parte da 
empresa Transvicentina – Transportes, Lda, iniciando de 
imediato o procedimento administrativo conducente à posse 
administrativa do referido lote. ------------------------  
PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE LOTES EM HASTA PÚBLICA NA 
URBANIZAÇÃO DOS MALHADAIS – ODECEIXE – PROPOSTAS: – 
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO QUARENTA E UM, SITO NO 
LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE ----------------  
Proponho nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 
alínea f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento 
e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, a alienação em hasta pública do lote número 
quarenta e um, do Loteamento dos Malhadais I, Odeceixe, 
titulado pelo Alvará número três barra dois mil e quatro. ----  
A presente hasta pública destina-se a interessados na 
aquisição do lote. ---------------------------------  
O preço base de licitação, para o referido lote é fixado em 
vinte mil euros e os lanços mínimos não podem ser inferiores 
a duzentos e cinquenta euros. -----------------------  
O acto público realiza-se no Edifício da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, no dia trinta e um de Agosto de dois mil e 
onze, pelas onze horas e trinta minutos. ----------------  
No prazo de quarenta e oito horas deverá ser liquidado dez 
por cento do valor final licitado, a título de sinal. ---------  
A escritura realizar-se-á trinta dias seguidos, após a data da 
hasta pública. ------------------------------------  
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A não realização da escritura por motivos imputáveis ao 
comprador implica a perda do sinal entregue e o direito à 
aquisição do lote em causa. -------------------------  
Área do Lote – cento e sessenta e cinco metros quadrados -  
Área de Implantação – oitenta e sete virgula cinquenta metros 
quadrados ---------------------------------------  
Finalidade – Habitação -----------------------------  
Área total de construção – cento e quarenta e dois metros 
quadrados ---------------------------------------  
Número máximo de Pisos – dois ---------------------  
Número de Fogos – um ----------------------------  
O processo de Loteamento e o respectivo Alvará de 
Loteamento poderá ser consultado na Câmara Municipal e 
respectivas Juntas de Freguesia, entre as nove horas e as 
quinze hora e trinta minutos, de cada dia útil.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -----------------------------  

“PROPOSTA -------------------------------------  
HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO QUARENTA E DOIS NO 
LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE ----------------  
Proponho nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 
alínea f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento 
e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, a alienação em hasta pública do lote número 
quarenta e dois, do Loteamento dos Malhadais I, Odeceixe, 
titulado pelo Alvará número três barra dois mil e quatro. ----  
A presente hasta pública destina-se a interessados na 
aquisição do lote. ---------------------------------   
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O preço base de licitação, para o referido lote é fixado em 
vinte mil euros e os lanços mínimos não podem ser inferiores 
a duzentos e cinquenta euros. -----------------------  
O acto público realiza-se no Edifício da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, no dia trinta e um de Agosto de dois mil e 
onze, pelas onze horas e trinta minutos. ----------------  
No prazo de quarenta e oito horas deverá ser liquidado dez 
por cento do valor final licitado, a título de sinal. ---------  
A escritura realizar-se-á trinta dias seguidos, após a data da 
hasta pública. ------------------------------------  
A não realização da escritura por motivos imputáveis ao 
comprador implica a perda do sinal entregue e o direito à 
aquisição do lote em causa. -------------------------  
Área do Lote – cento e sessenta e cinco metros quadrados -  
Área de Implantação – oitenta e sete virgula cinquenta metros 
quadrados ---------------------------------------  
Finalidade – Habitação -----------------------------  
Área total de construção – cento e quarenta e dois metros 
quadrados ---------------------------------------  
Número máximo de Pisos – dois ---------------------  
Número de Fogos – um ----------------------------  
O processo de Loteamento e o respectivo Alvará de 
Loteamento poderá ser consultado na Câmara Municipal e 
respectivas Juntas de Freguesia, entre as nove horas e as 
quinze hora e trinta minutos, de cada dia útil.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -----------------------------  

“PROPOSTA -------------------------------------  
HASTA PÚBLICA DO LOTE NÚMERO QUARENTA E QUATRO NO 
LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – ODECEIXE ----------------  
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Proponho nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 
alínea f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento 
e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro, a alienação em hasta pública do lote número 
quarenta e quatro, do Loteamento dos Malhadais I, Odeceixe, 
titulado pelo Alvará número três barra dois mil e quatro. ----  
A presente hasta pública destina-se a interessados na 
aquisição do lote. ---------------------------------  
O preço base de licitação, para o referido lote é fixado em 
vinte mil euros e os lanços mínimos não podem ser inferiores 
a duzentos e cinquenta euros. -----------------------  
O acto público realiza-se no Edifício da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, no dia trinta e um de Agosto de dois mil e 
onze, pelas onze horas e trinta minutos. ----------------  
No prazo de quarenta e oito horas deverá ser liquidado dez 
por cento do valor final licitado, a título de sinal. ---------  
A escritura realizar-se-á trinta dias seguidos, após a data da 
hasta pública. ------------------------------------  
A não realização da escritura por motivos imputáveis ao 
comprador implica a perda do sinal entregue e o direito à 
aquisição do lote em causa. -------------------------  
Área do Lote – cento e sessenta e cinco metros quadrados -  
Área de Implantação – oitenta e sete virgula cinquenta metros 
quadrados ---------------------------------------  
Finalidade – Habitação -----------------------------  
Área total de construção – cento e quarenta e dois metros 
quadrados ---------------------------------------  
Número máximo de Pisos – dois ---------------------  
Número de Fogos – um ----------------------------  
O processo de Loteamento e o respectivo Alvará de 
Loteamento poderá ser consultado na Câmara Municipal e 
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respectivas Juntas de Freguesia, entre as nove horas e as 
quinze hora e trinta minutos, de cada dia útil.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 Pelo Senhor Presidente foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -----------------------------  

“PROPOSTA -------------------------------------  
ATRIBUIÇÃO DE LOTES EM HASTA PUBLICA – MALHADAIS – ODECEIXE  
Proponho nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a 
nomeadamente a alínea f), do artigo sessenta e quatro, da 
Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de Setembro, a alienação em hasta pública do lote 
número trinta e oito, do Loteamento dos Malhadais I, 
Odeceixe, titulado pelo Alvará número três barra dois mil e 
quatro. -----------------------------------------  
A presente hasta pública destina-se a interessados na 
aquisição do lote. ---------------------------------  
O preço base de licitação, para o referido lote é fixado em 
trezentos mil euros e os lanços mínimos não podem ser 
inferiores a mil euros. ------------------------------  
O acto público realiza-se no Edifício da Junta de Freguesia 
de Odeceixe, no dia trinta e um de Agosto de dois mil e 
onze, pelas onze horas. ----------------------------  
No prazo de quarenta e oito horas deverá ser liquidado dez 
por cento do valor final licitado, a título de sinal. ---------  
A escritura realizar-se-á trinta dias seguidos, após a data da 
hasta pública. ------------------------------------  
A não realização da escritura por motivos imputáveis ao 
comprador implica a perda do sinal entregue e o direito à 
aquisição do lote em causa. -------------------------  
Área do Lote – mil cento e noventa e quatro metros 
quadrados ---------------------------------------  
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Área de Implantação máxima – oitocentos metros quadrados --  
Finalidade – Comércio, Habitação e Serviços -------------  
Área máxima de construção permitida – dois mil e 
quatrocentos metros quadrados ------------------------  
Número de Pisos – três ----------------------------  
Número Máximo de fogos – dezasseis (T dois), seis (T 
três) ------------------------------------------  
Área de Construção da Habitação – dois mil centos e 
sessenta metros quadrados --------------------------  
Área de Construção de Comércio e Serviços – duzentos e 
quarenta metros quadrados --------------------------  
Cércea máxima – nove vírgula cinco metros --------------  
Volumetria máxima – sete mil e seiscentos metros cúbicos ---  
O processo de Loteamento e o respectivo Alvará de 
Loteamento poderá ser consultado na Câmara Municipal e 
respectivas Juntas de Freguesia, entre as nove horas e as 
quinze hora e trinta minutos, de cada dia útil.” -----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – ADITAMENTO – PROPOSTA: – A 
Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da Ordem de Trabalhos. ----------------------------  
 

V – Obras Particulares 
 

PONTO UM – HERDEIROS DE ELISA ROSA E HERDEIROS DE 
JOSÉ MARIA GONÇALVES – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM MONTINHO DO 
TELHEIRO, FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
requerimento em que Anabela Amaro Galvanito, na qualidade 
de Solicitadora de Herdeiros de Elisa Rosa e Herdeiros de 
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José Maria Gonçalves, proprietários de um prédio misto, sito 
em Montinho do Telheiro – Aljezur, da freguesia de Odeceixe, 
Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo cento e doze, da Secção P e, a parte urbana sob o 
artigo mil setecentos e quatro, omisso de descrição na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur, vem solicitar lhe 
seja emitida certidão do parecer quanto à constituição de 
compropriedade no prédio supra descrito, uma vez que 
pretendem efectuar escritura de partilhas com Esmeraldina de 
Oliveira Rosa Raimundo, José da Rosa Claro e António José 
da Rosa Gonçalves, ficando o mesmo em compropriedade. ---  
De acordo com o parecer favorável do Jurista desta Câmara 
Municipal, emitido em vinte de Julho do corrente ano, o qual 
conclui que o referido pedido, não põe em causa os 
interesses públicos, que o artigo cinquenta e quatro, do 
número dois, do Decreto-Lei número sessenta e quatro barra 
dois mil e três, de vinte e três de Agosto, visa salvaguardar, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
ao pedido de certidão de compropriedade solicitado. --------  
PONTO DOIS – HENRIQUE DA SILVA MANUEL – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE PISCINA – CARDAL 
– ODECEIXE: – No seguimento da deliberação de vinte e 
cinco de Janeiro do corrente ano, foi novamente apresentado 
o requerimento em que Henrique da Silva Manuel, na 
qualidade de proprietário de um prédio rústico, sito em Cardal, 
freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo trinta e oito, da Secção O, 
vem solicitar informação prévia sobre a possibilidade de levar 
a efeito a construção de uma piscina, no local acima 
identificado. -------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cento e 
cinquenta e nove barra dois mil e onze – FA, da Divisão de 
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Gestão Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente. --------------------------------------  
SAÍDA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. ------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o e-mail, datado 
de três de Agosto do corrente ano, enviando listagem dos 
melhores alunos, no ano lectivo de dois mil e dez – dois mil 
e onze, no âmbito do Prémio de Mérito Escolar. ----------  
A Câmara tomou conhecimento do apuramento dos alunos 
para atribuição do Prémio de Mérito Escolar dois mil e dez – 
dois mil e onze e deliberou, por unanimidade, atribuir o 
mesmo aos alunos a seguir identificados: ----------------  
– Rita João Silva Encarnação – Quinto ano -------------  
– Beatriz Lucas De Oliveira – Quinto ano ---------------  
– Andreia Filipa Pires Coelho – Sexto ano --------------  
– Cristina Roberto Fernandes – Sexto ano ---------------  
– Liliane Dias Araújo – Sétimo ano -------------------  
– Isabel Alexandra Furtado Francisco – Sétimo ano --------  
– Marta Filipa Batista Oliveira – Oitavo ano --------------  
– Daniela Alexandra Nascimento Gonçalves – Oitavo ano ----  
– Cataria Teodoro e Sá Esteves – Nono ano ------------   
– Catarina Alexandra Conceição Jesus – Nono ano --------   
ENTRADA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O 
Senhor Vereador José Gonçalves regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. --------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
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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 e quinze minutos, mandando que, 
de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu, 
José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 
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O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


