
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL 

N.º 85 / 2022  
Processo Nº 2022/150.10.701/24  

 
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 Extraordinária realizada no dia 22 de setembro de 2022, 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 CORRESPONDÊNCIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1.1 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao empréstimo para aquisição das instalações da 
ULDM – setembro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Transferência de Competências para as Juntas de Freguesia – Proposta e Autos de Transferência;  -----------------  
1.3 ÁGUAS E SANEAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.1 Pablo Bernabe Cabezas Saura – Rotura no sistema de abastecimento de água – Urbanização do Espartal - 
lote 109 – Ratificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.2 Cormac Patrick Murphy – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – lote 91 - Setor I – 
Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.3 Yvonne Monique Jansse – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha – lote 17 - Setor M – 
Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.4 Rui Manuel Fragoso Sobral – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha - lote  106 - Setor 
J – Ratificação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3.5 Hermínio Manuel Cameira Ferraz – Rotura no sistema de abastecimento de água – Vale da Telha - lote 30 - 
Setor L – Ratificação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. GESTÃO FINANCEIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Anulação de fatura - Repsol, Lubricantes Y Especialidades  ---------------------------------------------------------------------   
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------   
1. OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Sónia Isabel da Silva Inácio Silva e Pedro Nuno da Costa Silva – Pedido de certidão de compropriedade de um 
prédio sito em Camarate – Rogil; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2 Natércia Marreiros de Oliveira Pacheco Custódio – Destaque de uma parcela de terreno – prédio rústico sito 
em Picão – Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.1 Substituição de Diretor de Procedimento – Regulamento Municipal da Gestão das Praias Marítimas do 
Município de Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. HABITAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1 Loteamento Municipal da Cruz – Aljezur – Reversão do Lote 6 – Andreia Filipa da Silva Tristão e Marco Filipe 
Campos António; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   
Ordem do Dia 



FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora Vereadora Fátima Neto, não pode estar 
presente na reunião, por se encontrar de férias, justificou a respetiva falta. ---------------------------------------------------  
I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ----------------------------------  
UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO 
PARA AQUISIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ULDM – SETEMBRO:  - Foi apresentado o ofício número 85/2022, 
datado de 12 de setembro de 2022, remetido por email e registado no sistema informático MGD sob o número 
12049, em 13 de setembro de 2022, da Casa da Criança do Rogil, solicitando que lhe seja acionada a cláusula 
financeira ao abrigo do número 4, da cláusula 2ª do Protocolo estabelecido entre o Município de Aljezur e a Casa 
da Criança do Rogil para a criação da ULDM de Aljezur, em 20 de agosto de 2009, com as alterações introduzidas 
em 22 de março de 2011 e, ainda, do número 2 da Cláusula Única do referido Protocolo, por forma a lhes ser 
concedida a totalidade do valor da mensalidade do empréstimo, no valor de doze mil setecentos e vinte e quatro 
euros e cinquenta e oito cêntimos, relativa ao mês de setembro do corrente ano.  ------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores Manuel Marreiros e Ricardo Lopes, 
do Grupo de Cidadãos Eleitores – Renascer, transferir o valor solicitado, no montante de doze mil setecentos e 
vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo.  ---------------------------  
UM PONTO DOIS – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – PROPOSTA E AUTOS 
DE TRANSFERÊNCIA: - Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta número 58/2022, que a 
seguir se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 “Competências dos Órgãos das Freguesias a manter no âmbito de intervenção do Município de Aljezur” ----------  
Considerando:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que as transferências de competências municipais para as freguesias estão previstas no nº 2 do artigo 38º da Lei 
nº 50/2018, de 16 de agosto e são estabelecidas pelo nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril; -  
Que o modelo de repartição de competências, a que se refere o artigo 39º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 
prevê no nº 4) do citado artigo que as competências referidas no artigo 38º que se revelem indispensáveis para a 
gestão direta pelos municípios de espaços, vias ou equipamentos de natureza estruturante, ou para a execução 
de missões de interesse geral e comum a toda ou a uma parte significativa do município mantêm-se no âmbito de 
intervenção dos municípios; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que para o efeito, as câmaras municipais devem identificar e, mediante proposta fundamentada, submeter à 
aprovação das assembleias municipais o elenco das missões, bem como dos espaços, vias e equipamentos que se 
mantêm no âmbito da intervenção dos municípios (nº 5 do artigo 39º da Lei nº 50/2018 de 16 agosto);---------------  
Que o nºs 3 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, com as correções introduzidas pela Declaração 
de Retificação nº 21/2019, de 13 de maio determina que a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 
Municipal, pode deliberar manter no âmbito de intervenção do município as competências referidas no nº 1 do 
mesmo artigo, no todo ou em parte, que se revelem indispensáveis para a gestão direta pelo município e tenham 
natureza estruturante para o mesmo ou para a execução de missões de interesse geral e comum a toda ou a uma 
parte significativa do município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que certas e determinadas missões e competências devem continuar a ser exercidas pelos órgãos municipais, 
atendendo à sua natureza, complexidade técnica, objetivos e transversalidade e com o propósito de assegurar a 
unidade e uniformidade de processos e procedimentos; -----------------------------------------------------------------------------  
Proponho que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal de Aljezur delibere aprovar a identificação do elenco de missões e competências, bem como 
dos espaços, vias e equipamentos que se mantêm no âmbito de responsabilidade, gestão e intervenção direta do 
Município de Aljezur as competências expressamente referidas, nos termos seguidamente enunciados, por 
referência e atento ao disposto no nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril: --------------------------  
1. No domínio da gestão e manutenção de espaços verdes (alínea a) do nº1 do artigo 2º): Mantém-se na esfera 
jurídica municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A área envolvente aos Paços do Concelho e rotunda; -------------------------------------------------------------------------------  
- Rua 25 de Abril; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Praceta Vila Kurnach; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Área envolvente ao Complexo Desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Localizados na freguesia de Aljezur e abrangendo os espaços, as vias e os equipamentos melhor identificados no 
Anexo I à presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



2. No domínio da manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no espaço público, com 
exceção daquele que seja objeto de concessão (alínea c) do nº 1 do artigo 2º): Mantém-se na esfera jurídica do 
Município a competência relativa à aquisição do mobiliário urbano para instalação ou substituição mantém-se na 
esfera jurídica municipal, não sendo essa responsabilidade das freguesias;-----------------------------------------------------  
3. No domínio da gestão e manutenção corrente de feiras e mercados (alínea c) do nº 1 do artigo 2º): O Município 
mantém as competências relativas aos Mercados/Praças Municipais de Aljezur, Odeceixe e Maria Vinagre, assim 
como o Mercado do Agricultor, o Mercado Mensal de Aljezur e as Feiras Anuais de Aljezur e de Odeceixe que se 
mantêm na esfera jurídica municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. A utilização e ocupação da via pública (alínea g) do nº 1 do artigo 2º): Mantém-se todas as competências na 
esfera jurídica municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com 
bens e serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do 
mesmo (alínea h) do nº 1 do artigo 2º): Mantém-se todas as competências na esfera jurídica municipal; --------------  
6. A autorização da colocação de recintos improvisados (alínea j) do nº 1 do artigo 2º): Mantém-se na esfera 
jurídica municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública, jardins e outros lugares 
públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente na sua área de jurisdição (alínea k) do nº 1 do 
artigo 2º): Mantém-se na esfera jurídica municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  
8. A autorização da realização de acampamentos ocasionais (alínea l) do nº 1 do artigo 2º): Mantém-se na esfera 
jurídica municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos, designadamente 
foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção de comunicações prévias relativas a queimas e 
queimadas (alínea m) do nº 1 do artigo 2º): mantém-se na esfera jurídica municipal, não sendo transferida para as 
freguesias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho igualmente que a Câmara Municipal delibere submeter a presente proposta à Junta de freguesia de 
Aljezur, Junta de Freguesia de Bordeira, Junta de Freguesia de Odeceixe, Junta de Freguesia de Rogil para emissão 
dos respetivos pareceres e posteriormente à Assembleia Municipal de Aljezur, acompanhada dos pareceres das 
juntas de freguesia, para deliberação, nos termos e para os efeitos do disposto no nº 5 do artigo 39º da Lei nº 
50/2018, de 16 de agosto e dos nºs 3 e 4 do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submeter a mesma às Juntas de Freguesia 
do Concelho para emissão de parecer, e remeter os mesmos à Assembleia Municipal de Aljezur conjuntamente 
com a presente proposta para aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
1.3 – Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram apresentadas as Propostas e as Minutas dos respetivos Autos 
de Transferência de Competências e Recursos entre o Município e as Juntas de Freguesia do concelho, 
conforme abaixo se indica: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Proposta nº 54/2022 – Freguesia de Odeceixe; ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Proposta nº 55/2022 – Freguesia de Rogil; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Proposta nº 56/2022 – Freguesia de Aljezur; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Proposta nº 57/2022 – Freguesia de Bordeira; ----------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Propostas de Acordo para Transferência de Competências do 
Município de Aljezur, bem como, as Minutas dos Autos de Transferência de Competências e Recursos, para as 
Juntas de Freguesias de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil, cujos documentos depois de rubricados ficam anexos 
à ata, dela fazendo parte integrante e submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal, assim como 
remeter as mesmas às Freguesias para conhecimento e aprovação pelos respetivos Órgãos Executivo e 
Deliberativo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO UM – PABLO BERNABE CABEZAS SAURA – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA – URBANIZAÇÃO DO ESPARTAL - LOTE 109 – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o requerimento de Pablo 
Bernabe Cabezas Saura, registado no sistema informático MGD sob o número 11271, em 26 de agosto de 2022, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de 
água do mês de agosto de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água. ----------------  
Face ao teor constante na informação número 13578, datada de 12 de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 13 de setembro, na 
aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão da nota de crédito no montante total de cento e onze 



euros e quarenta e sete cêntimos, sendo o valor de noventa e um euros e noventa e cinco cêntimos, referente a 
consumo de água; de IVA, cinco euros e cinquenta e dois cêntimos e de resíduos sólidos variável, o valor de 
catorze euros, referente ao processamento do mês de agosto, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do 
artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  --------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO DOIS – CORMAC PATRICK MURPHY – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – LOTE 91 - SETOR I – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o requerimento de Cormac 
Patrick Murphy, registado no sistema informático MGD sob o número 11310, em 26 de agosto de 2022, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente ao consumo de 
água dos meses de julho e agosto de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento de água.  --  
Face ao teor constante na informação número 13557, datada de 12 de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 13 de setembro, na 
aplicação informática MGD, o qual autorizou a restituição no montante total de duzentos e trinta euros e 
dezasseis cêntimos, sendo o valor de cento e oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos, referente a consumo 
de água; de IVA onze euros e trinta e oito cêntimos e resíduos sólidos variável o valor de vinte e nove euros e 
cinco cêntimos, relativamente ao processamento de julho/2022, bem como, a emissão de nota de crédito no 
montante total de cento e noventa e dois euros e oitenta cêntimos, sendo o valor de cento e sessenta e sete 
euros  e setenta e quatro cêntimos, referente a consumo de água; de IVA dez euros e seis cêntimos e resíduos 
sólidos variável, o valor de quinze euros, relativamente ao processamento de agosto/2022, nos termos do n.º 5, 
do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur. -----------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO TRÊS – YVONNE MONIQUE JANSSE – ROTURA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA – VALE DA TELHA – LOTE 17 - SETOR M – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o requerimento de Yvonne 
Monique Jansse registado no sistema informático MGD sob o número 12046, em 13 de setembro de 2022, 
solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, referente aos consumos 
de água dos meses de julho e agosto do corrente ano, por motivo de rotura no sistema privado de abastecimento 
de água.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao teor constante na informação número 13826, datada de 15 de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos – Seção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 16 de setembro, na aplicação informática 
MGD, o qual autorizou a emissão de nota de crédito no montante total de mil e setenta e cinco euros e treze 
cêntimos, sendo o valor de novecentos e quarenta e seis euros e trinta cêntimos referente a consumo de água; de 
IVA cinquenta e seis euros e setenta e nove cêntimos e de resíduos sólidos variável, o valor de setenta e dois 
euros e quatro cêntimos, nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças 
do Município de Aljezur.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS PONTO QUATRO – RUI MANUEL FRAGOSO SOBRAL – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA - LOTE  106 - SETOR J – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o 
requerimento de Rui Manuel Fragoso Sobral, registado no sistema informático MGD sob o número 11379, em 30 
de agosto de 2022, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, 
referente ao consumo de água do mês de agosto de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de 
abastecimento de água.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Face ao teor constante na informação número 13610, datada de 13 de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 16 de setembro, na 
aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão da nota de crédito no montante total de quatrocentos e 
vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos, sendo o valor de trezentos e setenta e um euros e setenta e nove 
cêntimos, referente a consumo de água; de IVA, vinte e dois euros e trinta e um cêntimos e de resíduos sólidos 
variável, o valor de vinte e sete euros e cinquenta e seis cêntimos, referente ao processamento do mês de agosto, 
nos termos do n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.   
UM PONTO TRÊS PONTO CINCO – HERMÍNIO MANUEL CAMEIRA FERRAZ – ROTURA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA - LOTE 30 - SETOR L – RATIFICAÇÃO: - Foi apresentado o 
requerimento de Hermínio Manuel Cameira Ferraz, registado no sistema informático MGD sob o número 10393, 
em 09 de agosto de 2022, solicitando que lhe seja aplicada a tarifa de oitenta e cinco cêntimos por metro cúbico, 
referente ao consumo de água do mês de agosto de 2022, por motivo de rotura no sistema privado de 
abastecimento de água.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



Face ao teor constante na informação número 13662, datada de 13 de setembro do corrente ano, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Secção de Águas e Atendimento Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, efetuado no dia 16 de setembro, na 
aplicação informática MGD, o qual autorizou a emissão da nota de crédito no montante total de novecentos e 
setenta e nove euros e vinte cêntimos, sendo o valor de oitocentos e setenta e nove euros, referente a consumo 
de água; de IVA, cinquenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos e de resíduos sólidos variável, o valor de 
quarenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos, referente ao processamento do mês de agosto, nos termos do 
n.º 5, do Artigo 64.º e n.º 5, do artigo 66.º, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur.  --------------------  
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ANULAÇÃO DE FATURA - REPSOL, LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES: - No âmbito da 
informação número 13572, datada de 12 de setembro de 2022, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 
– Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a anulação da fatura número 
017/1155, emitida em 09 de setembro de 2022, em nome de Repsol, Lubricantes Y Especialidades S.A., quando 
deveria ter sido emitida em nome de Repsol Portuguesa. ---------------------------------------------------------------------------  
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS PARTICULARES E AMBIENTE -----------------------   
PONTO UM – OBRAS PARTICULARES ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – SÓNIA ISABEL DA SILVA INÁCIO SILVA E PEDRO NUNO DA COSTA SILVA – PEDIDO DE 
CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM CAMARATE – ROGIL: - Foi apresentado o 
requerimento em que  Sónia Isabel da Silva Inácio Silva  e marido Pedro Nuno da Costa Silva, ambos residentes na 
Urbanização do Malheiro, lote 35, Rua das Tulipas, em Portimão, na qualidade de futuros proprietários, por 
doação do prédio Misto, sito em Camarate, da freguesia de Rogil, concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial 
Rústica sob o artigo 66 da Secção L, na matriz predial Urbana sob o artigo 1254 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Aljezur sob o número setecentos e sessenta e um, da Freguesia de Rogil, vêm nos termos do 
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, solicitar que lhe seja emitida certidão onde conste que o Município não vê 
inconveniente na constituição de compropriedade a favor de Sónia Isabel da Silva Inácio Silva e Pedro Nuno da 
Costa Silva, na proporção de ½ para cada um dos adquirentes.  --------------------------------------------------------------------  
Analisado o processo e estando o mesmo conforme, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão 
requerida certificando o parecer favorável ao pedido dos requerentes e onde conste que este Município não vê 
inconveniente na constituição da compropriedade do prédio Misto, sito em Camarate, da freguesia de Rogil e 
concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial Rústica sob o artigo 66 da Secção L, na matriz predial urbana sob o 
artigo 1254 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número setecentos e sessenta e um, 
da freguesia de Rogil, 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.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO DOIS – NATÉRCIA MARREIROS DE OLIVEIRA PACHECO CUSTÓDIO – DESTAQUE DE UMA PARCELA DE 
TERRENO – PRÉDIO RÚSTICO SITO EM PICÃO – ALJEZUR: - Foi apresentado o requerimento em que Natércia 
Marreiros de Oliveira Pacheco Custódio, vem requerer que lhe seja emitida certidão onde conste o parecer da 
Câmara Municipal sobre o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio rústico  sito em Picão, com a área 
total de 217500m2 e sem área coberta,  inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 62 da secção AP, da 
freguesia e concelho de Aljezur e  descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
quinhentos e trinta e oito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir a pretensão da requerente, com os 
fundamentos constantes na informação número 10603/2022/MP, datada de 15 de julho de 2022, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística e do parecer da 
MMG – Sociedades de Advogados, Dr.ª Filipa Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à interessada que poderá pronunciar-se por escrito, no prazo de 
30 dias, nos termos do artigo 121º., do Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------   
DOIS – AMBIENTE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – SUBSTITUIÇÃO DE DIRETOR DE PROCEDIMENTO – REGULAMENTO MUNICIPAL DA GESTÃO 
DAS PRAIAS MARÍTIMAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: - Face ao teor constante na informação número 13965, 
datada de 19 de setembro de 2022, da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a substituição do diretor do Procedimento “Elaboração do Regulamento Municipal da 
Gestão das Praias Marítimas do Município de Aljezur”, nomeado em reunião do Executivo realizada em 04 de 
novembro de 2021, pela Chefe de Divisão, Engenheira Leonida Gomes Rodrigues Valente. --------------------------------  



  

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, ACÃO SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E 
TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM – HABITAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UM PONTO UM – LOTEAMENTO MUNICIPAL DA CRUZ – ALJEZUR – REVERSÃO DO LOTE 6 – ANDREIA FILIPA DA 
SILVA TRISTÃO E MARCO FILIPE CAMPOS ANTÓNIO: - Face ao teor constante na Informação número 5109, 
datada de 07 de abril de 2022, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Secção de Expediente Geral, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da atribuição do lote número 6 do Loteamento 
Municipal da Cruz, freguesia e concelho de Aljezur, atribuído em reunião de Câmara em 27 de fevereiro de 2018, 
a Andreia Filipa da Silva Tristão e Marco Filipe Campos António, pelo não cumprimento do prazo previsto no 
artigo 17.º do Regulamento para Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais. -----   
Mais foi deliberado, por unanimidade, que deverá ser devolvida aos candidatos a importância de dois mil 
oitocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos, pagos no ato do contrato de promessa de compra e 
venda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à devolução do valor da caução paga, nos termos da alínea a) do artigo 15º. do Regulamento para 
Venda de Lotes para Construção de Habitação, em Loteamentos Municipais por força das alíneas a) e d) do artigo 
acima referido, a mesma deverá reverter a favor do Município, não havendo assim norma habilitante que permita 
a sua devolução aos requerentes.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Foi ainda deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 121º.do Código do Procedimento Administrativo, 
comunicar aos interessados que poderão pronunciar-se, por escrito, sobre a deliberação tomada, no prazo de 10 
dias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVAÇÃO DA ATA: - 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. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 dezasseis horas e trinta minutos, 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, designado para o efeito, 
a redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Paços do Concelho de Aljezur, aos vinte e dois dias do mês de setembro de 2022. 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 
 
 
 

- José Manuel Lucas Gonçalves - 
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