
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 77 / 2021  
Processo Nº 2021/150.10.701/22  

 

 

José Manuel Lucas Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, 
 

Torna público que: 
 

Em cumprimento do estipulado no artigo 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal, em 
sua Reunião Ordinária realizada no dia 24 de agosto de 2021, na Sala de Sessões dos Paços do Município, tomou 
as deliberações abaixo indicadas e referentes à seguinte ordem de trabalhos:  ------------------------------------------------  
Período Antes da Ordem do Dia – Assuntos gerais de interesse do Município --------------------------------------------------  

Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  ---------------------------------  

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Aprovação de atas:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.1 Ata da reunião ordinária de 10 de agosto e extraordinária de 17 de agosto; --------------------------------------------  

1.2 Informações do Senhor Presidente da Câmara;  -----------------------------------------------------------------------------------  

1.3 Legislação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 Manuel José de Jesus Marreiros – Pedido de pagamento pela utilização de terrenos na Barrada – Mercado 

mensal e Feira anual de Aljezur; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.1 Assembleia Municipal de Aljezur – Aprovação da proposta de alteração ao Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais do Município de Aljezur; --------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.2 Tertúlia – Associação Sócio - Cultural de Aljezur – Adiamento da realização da Festa do Livro; ---------------------  

1.5.3 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Projeto “Projeto Habitar no Interior”; --  

1.5.4 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve – Proposta de Plano Ferroviário 

Nacional; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.5 União de Freguesia de Conceição e Estói – Envio de Moção “Repor as Freguesias Extintas – Um Imperativo 

Democrático Adiado”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.6 Ordem dos Arquitetos – Secção Regional do Sul – Prémio Regional de Arquitetura; ----------------------------------  

1.5.7 Federação Cabo Verdiana das Associações Comunitárias – Pedido de apoio para realização da I Gala do 

Associativismo Juvenil; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5.8 Junta de Freguesia de Odeceixe – Pedido de reposição de valores, referentes às rendas dos quiosques, no 

ano de 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6.1 Brigitte Bottke – Pedido de transferência de titularidade de contrato de água em duplicado – Anulação de 

pedido e restituição de valor pago; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Resumo Diário da Tesouraria ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  



1. OBRAS MUNICIPAIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Valorização e Requalificação da Ribeira de Aljezur – Adjudicação da empreitada e aprovação da minuta de 

contrato;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 José Manuel de Sousa Ribeiro – Pedido de concessão de autorização de utilização de um prédio sito em Vale 

da Telha, Setor B – Bloco O – 1º. Frente; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 Bruno Miguel Oliveira Gamboa do Sacramento – Projeto de arquitetura para ampliação de Habitação na Rua 

do Castelo – Aljezur; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3 Stela Deodato Fragoso – Pedido de certidão de compropriedade de um prédio rústico, sito em Várzea de 

Aljezur – Aljezur; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.4 EDP – Renováveis Portugal, SA – Pedido de parecer sobre localização, para instalação de uma Central 

Fotovoltaica, destinada à produção de energia elétrica – Charneca – Bordeira; ------------------------------------------------  

2.5 João Paulo Lourenço, Unipessoal, Lda. – Construção destinada a comercio e habitação de apoio – Carrapateira 

– Bordeira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. TOPONÍMIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Wilson Alves Matias – Pedido de certidão, onde conste o nome de rua e número de polícia, de imóveis, de que 

é proprietário, em Igreja Nova – Aljezur;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Aldina da Silva Rodrigues – Pedido de inclusão no Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento; ------------  

2. EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 Daniela Ivone de Brito – Atribuição de Bolsa de Estudo; -------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 

   

Período Antes da Ordem do Dia 

ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO: - 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE AGOSTO E EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE 

AGOSTO: - Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 10 

de agosto de 2021, e a ata da reunião extraordinária de 17 de agosto de 2021, respetivamente. ------------------------   

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: - A Câmara tomou conhecimento dos 

Despachos do Senhor Presidente exarados na décima sétima alteração ao Orçamento da Despesa de 2021, e 

décima sétima Modificação às Grandes Opções do Plano – GOP (PPI e AMR), para o ano dois mil e vinte e um.  -----  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: - Foi apresentada a seguinte legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento:  

LEI N.º 52/2021 – Diário da República n.º 154/2021, Série I de 2021-08-10, Assembleia da República, alteração, 
por apreciação parlamentar, ao decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime geral da 
gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos 
específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.----------------------  
LEI N.º 59/2021 – Diário da República n.º 160/2021, Série I de 2021-08-18, Assembleia da República, regime 
jurídico de gestão do arvoredo urbano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DECRETO-LEI N.º 73/2021 – Diário da República n.º 160/2021, Série I de 2021-08-18, Presidência do Conselho de 
Ministros, Altera o regime da revisão de preços das empreitadas de obras públicas e de obras particulares e de 
aquisição de bens e serviços. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ldiogo
Retângulo

Ldiogo
Retângulo



RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 114-A/2021 – Diário da República n.º 162/2021, 1º Suplemento, 
Série I de 2021-08-20, Presidência do Conselho de Ministros, Declara a situação de contingência no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO – MANUEL JOSÉ DE JESUS MARREIROS – PEDIDO DE PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE 
TERRENOS NA BARRADA – MERCADO MENSAL E FEIRA ANUAL DE ALJEZUR: - Foi apresentada a carta registada 
no sistema MGD sob o número 10860, em 16 de agosto de 2021, de Manuel Marreiros, na qualidade de advogado 
de Cleonice Fogaça Duarte, Natércia Fogaça Duarte e João Pedro Duarte Toregão, em que vem contestar a 
decisão tomada em reunião do executivo realizada em 22 de junho de 2021, e reafirma que os seus constituintes, 
apenas aceitam o pagamento da quantia total de trinta e dois mil euros, pela utilização dos Lotes L-sete, L-oito, L-
nove, L-dez e L-doze, sitos no Loteamento Municipal da Barrada, no âmbito da realização do Mercado mensal e a 
Feira Anual, e que continuam disponíveis para, extrajudicialmente encontrar uma solução negociada para o litigio. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, remeter o presente assunto à MMG-Sociedade de Advogados, para 
emissão de parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO CINCO PONTO UM – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - 

Foi apresentado o ofício registado no sistema informático MGD sob o número 10632, em 10 de agosto de 2021, 

da Assembleia Municipal de Aljezur, informando que foi aprovado em sessão extraordinária realizada em 08 de 

agosto do corrente ano, a Proposta de Alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do 

Município de Aljezur.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

UM PONTO CINCO PONTO DOIS – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO - CULTURAL DE ALJEZUR – ADIAMENTO DA 

REALIZAÇÃO DA FESTA DO LIVRO: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 

10299, em 03 de agosto de 2021, da Tertúlia – Associação Sócio - Cultural de Aljezur, informando que se irá 

realizar no mês de setembro do corrente ano a Festa do Livro, e que logo que possível será solicitado ao 

Município apoio e colaboração, para a realização do referido evento. -----------------------------------------------------------  

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

UM PONTO CINCO PONTO TRÊS – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALGARVE – PROJETO “PROJETO HABITAR NO INTERIOR”: - Foi apresentado o email registado no sistema 

informático MGD sob o número 9050, em 08 de julho de 2021, da CCDR – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, enviando para conhecimento o relatório final no âmbito do Grupo Habitar 

no Interior, e agradece a colaboração do Município. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO CINCO PONTO QUATRO – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALGARVE – PROPOSTA DE PLANO FERROVIÁRIO NACIONAL: - Foi apresentado o email registado no sistema 

informático MGD sob o número 10004, em 27 de julho de 2021, da CCDR – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve,  em que envia para conhecimento cópia da intervenção do Sr. Presidente 

da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Algarve, Dr. José Apolinário, sobre o tema “O 

Algarve e o Plano Ferroviário Nacional. Desafios e ambições da Região do Algarve”. -----------------------------------------  

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

UM PONTO CINCO PONTO CINCO – UNIÃO DE FREGUESIA DE CONCEIÇÃO E ESTÓI – ENVIO DE MOÇÃO “REPOR 

AS FREGUESIAS EXTINTAS – UM IMPERATIVO DEMOCRÁTICO ADIADO”: - Foi apresentado o email registado no 

sistema MGD sob o número 10186, em 30 de julho de 2021, da União das Freguesias de Conceição e Estoi, 

enviando moção “Repor as Freguesias Extintas – Um Imperativo Democrático Adiado", apresentada pela CDU – 

Coligação Democrática Unitária, e aprovada pela Assembleia de Freguesia, na sua sessão ordinária de 29 de  julho 

do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO CINCO PONTO SEIS – ORDEM DOS ARQUITETOS – SECÇÃO REGIONAL DO SUL – PRÉMIO REGIONAL 

DE ARQUITETURA: - Foi apresentado o email registado no sistema informático MGD sob o número 9210, em 12 



de julho de 2021, da Ordem dos Arquitetos – Secção Regional do Algarve, informando sobre os prazos de 

candidatura ao Prémio Regional de Arquitetura do Algarve.  ------------------------------------------------------------------------  

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

UM PONTO CINCO PONTO SETE – FEDERAÇÃO CABO VERDIANA DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS – PEDIDO 

DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DA I GALA DO ASSOCIATIVISMO JUVENIL: - Foi apresentado o email registado no 

sistema informático MGD sob o número 10261, em 03 de agosto de 2021, da FCAC – Federação Cabo-Verdiana 

das Associações Comunitárias, em que solicita apoio para a realização da I Gala Nacional de Associativismo 

Juvenil, que realizar-se-á no dia 05 de dezembro do corrente ano, no Auditório da Assembleia Nacional de Cabo 

Verde. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não se encontra em condições de apoiar a iniciativa. ---------  

UM PONTO CINCO PONTO OITO – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE VALORES, 

REFERENTES ÀS RENDAS DOS QUIOSQUE, NO ANO DE 2021: - Foi apresentado o email registado no sistema MGD 

sob o número 10849, em 16 de agosto do corrente ano, da Junta de Freguesia de Odeceixe, a solicitar a atribuição 

de um apoio financeiro extraordinário, para fazer face ao défice de receita corrente da Junta de Freguesia.  ---------  

Atendendo à decisão tomada pela Câmara Municipal em reunião realizada em 15 de dezembro de 2020, no 

âmbito das Medidas tomadas relativamente à Pandemia Covid-19 - eixo 3 “Apoio a economia local, isenção de 

rendas aos concessionários (quiosques, lojas, esplanadas, bancas e outros, até ao final de junho de 2021”, e 

considerando que estas medidas abrangem os dois quiosques sitos na Praia de Odeceixe, cuja gestão e 

arrecadação de receitas está delegada na Junta de Freguesia de Odeceixe, pelo que veio originar uma diminuição 

de receita daquela Junta de Freguesia, dada as poucas fontes de receita de que dispõe, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, a atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe, no valor de quatro mil 

setecentos e sessenta e três euros e cinquenta e dois cêntimos.-------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, remeter o presente assunto à Assembleia Municipal para aprovação. ------- 

UM PONTO SEIS – ÁGUAS E SANEAMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO SEIS PONTO UM – BRIGITTE BOTTKE – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE 

CONTRATO DE ÁGUA EM DUPLICADO – ANULAÇÃO DE PEDIDO E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO: - Foi 

apresentado um requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 8872, em 05 de julho de 

2021, de Brigitte Bottke, para transferência de titularidade de contrato de abastecimento água, para uma 

moradia sita na Urbanização do Vale da Telha, Lote 2, Sector A, freguesia e concelho de Aljezur.  -----------------------  

Face ao teor constante na informação número 9784, datada de 30 de julho do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a restituição na importância de catorze euros e cinquenta e oito cêntimos, relativo à anulação do pedido 

de transferência de titularidade, por ter sido efetuado em duplicado. ----------------------------------------------------------- 

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria do dia 23 de 

agosto de 2021, do qual a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo 

de quatro milhões novecentos e setenta e um mil trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos, em 

Operações não Orçamentais, um saldo de cinquenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco euros e sessenta 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------  

UM – OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – VALORIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RIBEIRA DE ALJEZUR – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA 

E APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO: - Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor 

Vereador Hélder Cabrita, aprovar o Relatório Final referente à “ Valorização e Requalificação da Ribeira de 

Aljezur” e adjudicar a competente empreitada ao concorrente classificado em primeiro lugar, Floponor, S. A., 

pelo preço de cento e sessenta e oito mil duzentos e vinte e oito euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

com um prazo de noventa dias para execução da referida obra e nomear como gestor do contrato a Senhora 

Engenheira, Dulce Cristina da Silva Patrício.  ---------------------------------------------------------------------------------------------   



Mais foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Hélder Cabrita, aprovar a Minuta de 

Contrato, que depois de rubricada fica anexa à presente ata. ---------------------------------- ------------------------------------ 

DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – JOSÉ MANUEL DE SOUSA RIBEIRO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO DE UM PRÉDIO SITO EM VALE DA TELHA, SETOR B – BLOCO O – 1º. FRENTE: - No seguimento da 

deliberação de Câmara datada de onze de dezembro de dois mil e dezoito, relativa à sentença do processo 

setecentos e vinte e seis/doze.seis.BELLE- Acção Administrativa Especial, foi presente o processo de José Manuel 

de Sousa Ribeiro, para emissão de autorização de utilização de um prédio sito no Setor B, Bloco O, Primeiro 

Frente, em Vale da Telha, freguesia e concelho de Aljezur.  -------------------------------------------------------------------------  

Face do teor do Auto de Vistoria, realizado no dia 30 de julho do corrente ano, com o registo número 

10194/2021, para efeito de concessão de Autorização de Utilização, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder à emissão da autorização de utilização em causa.  ------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS – BRUNO MIGUEL OLIVEIRA GAMBOA DO SACRAMENTO – PROJETO DE ARQUITETURA PARA 

AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO NA RUA DO CASTELO – ALJEZUR: - Foi apresentado o processo em que Bruno 

Miguel Oliveira Gamboa do Sacramento, vêm no âmbito do pedido de aprovação do projeto de arquitetura 

referente à realização de obras de reconstrução, alteração e ampliação de num edifício de habitação, sito na Rua 

do Castelo, freguesia e concelho de Aljezur, solicitar nos termos do número 1 do artigo 46º. do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização, a dispensa da criação de um  virgula cinco lugares de estacionamento e 

consequentemente a compensação pela não criação dos referidos lugares, apresentando justificação para o 

efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar a criação de um virgula cinco lugares de estacionamento em 

falta, no uso da competência prevista no artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 

devendo o requerente compensar o município, no valor de mil oitocentos e setenta e cinco euros, pela ausência 

da criação de um virgula cinco lugares de estacionamento em falta. -------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente que a aprovação do projeto de arquitetura fica 

condicionado às imposições constantes do parecer emitido pela Direção Regional de Cultura do Algarve (ofício nº. 

Proc. CS:223773, de 27 de julho de 2021). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS – STELA DEODATO FRAGOSO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO 

RÚSTICO, SITO EM VÁRZEA DE ALJEZUR – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento de Stela Deodato Fragoso, 

residente na Rua Doutor José Francisco Tello Queroz, lote 3-2º B, Urbanização Rossio de São João, em Lagos, na 

qualidade de proprietária de um prédio rústico, sito em Várzea de Aljezur, freguesia e concelho de Aljezur, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 155, da secção AR, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número mil duzentos e noventa e quatro, vem nos termos do número 1, do artigo 54º., da Lei 

número 91/95, de 02 de setembro, na sua redação atual dada pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, solicitar 

para efeitos de doação aos seus sobrinhos que lhe seja emitida certidão onde conste que o Município não vê 

inconveniente na constituição de compropriedade a favor dos três adquirentes em comum e partes iguais.  ---------  

Face ao parecer da MMG – Sociedades de Advogados, Drª. Filipa Gonçalves, registado no sistema MGD sob o 

número 10838, em 16 de agosto do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 

requerida certificando o parecer favorável ao pedido da requerente e onde conste que este Município não vê 

inconveniente na constituição da compropriedade do Prédio Rústico, sito em Várzea de Aljezur, freguesia e 

concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 155, da secção AR, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número mil duzentos e noventa e quatro, porquanto o mesmo não põe em causa 

os interesses públicos que o número 1, do artigo 54º., da Lei número 91/95, de 02 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei número 70/2015, de 16 de julho, visa salvaguardar. ----------------------------------------  

DOIS PONTO QUATRO – EDP – RENOVÁVEIS PORTUGAL, SA – PEDIDO DE PARECER SOBRE LOCALIZAÇÃO, PARA 

INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL FOTOVOLTAICA, DESTINADA À PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CHARNECA 

– BORDEIRA: - A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem de trabalho. -------------  



DOIS PONTO CINCO – JOÃO PAULO LOURENÇO, UNIPESSOAL, LDA. – CONSTRUÇÃO DESTINADA A COMERCIO E 

HABITAÇÃO DE APOIO – CARRAPATEIRA – BORDEIRA: - Foi apresentado o processo em que João Paulo Lourenço, 

Unipessoal, Lda, vêm no âmbito do pedido de aprovação do projeto de arquitetura referente à construção de um 

edifício multiusos denominado “Carrapateira Surf Center”, constituído por um estabelecimento de restauração, 

comércio e uma habitação de apoio de tipo 4, destinado à equipa do estabelecimento, sito em Carrapateira, 

freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur, solicitar nos termos do número 1 do artigo 46º. do Regulamento 

Municipal de Edificação e Urbanização, a dispensa da criação de seis virgula cinco lugares de estacionamento e 

consequentemente a compensação pela não criação dos referidos lugares, apresentando justificação para o 

efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, dispensar a criação de seis vírgula cinco lugares de estacionamento em 

falta, no uso da competência prevista no artigo 46º., do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 

devendo a requerente compensar o município, no valor de oito mil cento e vinte e cinco euros, pela ausência da 

criação de seis vírgula cinco lugares de estacionamento em falta.  ----------------------------------------------------------------   

TRÊS – TOPONÍMIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – WILSON ALVES MATIAS – PEDIDO DE CERTIDÃO, ONDE CONSTE O NOME DE RUA E NÚMERO 

DE POLÍCIA, DE IMÓVEIS, DE QUE É PROPRIETÁRIO, EM IGREJA NOVA – ALJEZUR: - Foi apresentado o 

requerimento registado no sistema informático MGD sob o número 10953, em 17 de agosto de 2021, de Wilson 

Alves Matias, residente na Rua dos Bombeiros, nº 13, em Aljezur, na qualidade de proprietário das frações C e D, 

do Bloco D, sita na Rua das Ceifeiras, freguesia e concelho de Aljezur, inscritas na matriz predial sob o artigo 9317, 

vem requerer que lhe seja certificado o Nome de Rua e Número de Policia, para os referidos imóveis, localizados 

na Rua 29 de Agosto, Igreja Nova, Aljezur. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, certificar que os prédios em causa localizam-se na rua 29 de agosto, em 

Igreja Nova, da freguesia e concelho de Aljezur, sendo atribuído à fração C, o número 17 e à fração D, o número 

15. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UM PONTO UM – ALDINA DA SILVA RODRIGUES – PEDIDO DE INCLUSÃO NO PROGRAMA ABEM – REDE 

SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: - Foi apresentado o pedido registado no sistema informático MGD sob o número 

10278, em 03 de agosto de 2021, da Senhora Aldina da Silva Rodrigues, em que solicita a inclusão no Programa 

Abem – Rede Solidária do Medicamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

No âmbito do teor constante na informação número 10116, datada de 04 de agosto do corrente ano, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, Serviço de Ação Social, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a inclusão da requerente, no Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento. -------------------------------  

DOIS – EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS PONTO UM – DANIELA IVONE DE BRITO – ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO: - Face ao teor constante na 

informação número 10397, datada de 09 de agosto de 2021, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento – Serviço de Ação Social, e tendo decorrido as candidaturas à Bolsa de Estudo do Ensino Superior 

para o ano letivo 2020/2021, e por lapso a aluna Daniela Ivone de Brito, não ter constado na listagem aprovada 

em reunião do executivo realizada em 27 de abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

à aluna Daniela Ivone de Brito, o valor de duzentos euros e oitenta e seis cêntimos, relativo à Bolsa de Estudo 

para o ano letivo 2020/2021, reunindo a aluna todos os critérios de elegibilidade previstos no artigo 3º do 

Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. --------------------------------------------------------  

Ldiogo
Retângulo

Ldiogo
Retângulo

Ldiogo
Retângulo

Ldiogo
Retângulo



  

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 treze horas, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José da Silva 
Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------------------------  
 
Paços do Concelho de Aljezur, aos 24 dias do mês de agosto de 2021. 

 

     

 

O Presidente, 

 
 
 
 
 

– José Manuel Lucas Gonçalves – 

 

 

 

 


	OLE_LINK1

		App AIRC
	2021-08-31T13:17:49+0100
	JOSÉ MANUEL LUCAS GONÇALVES




