
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 02/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  24 de Janeiro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  7 de fevereiro de 2012 
 

   
 
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 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

António José Monteiro de Carvalho  
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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 maioria dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião pelas 10.00 horas. 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador António José Monteiro de Carvalho, não 
pode estar presente na reunião por se encontrar doente, 
deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDHEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ---------------  
– PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPOSTA --------------------  
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO – TRÊS MÉDICOS ---  
– APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – DOIS MIL E ONZE – DOIS 
MIL E DOZE --------------------------------------  
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
ELECTROMECÂNICOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE ALJEZUR ------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício datado de 
dois de Janeiro do corrente ano remetido ao Procurador-Geral 
da República, acerca do Artigo quarenta e sete do Plano de 
Ordenamento do PNSACV – Resolução do Conselho de 
Ministros número onze – B, de quatro de Fevereiro. -------  
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INFORMAÇÃO NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E ONZE, 
SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número dois 
barra dois mil e onze, sobre Aquisição de Bens e Serviços, 
ao abrigo do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei número dezoito barra dois mil e oito, de vinte e 
nove de Janeiro, alterado pelo Decreto-Lei número duzentos e 
setenta e oito barra dois mil e nove, de dois de Outubro, 
correspondente ao primeiro semestre do ano em curso, 
conforme despacho do Senhor Presidente datado de oito de 
Agosto do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente acta. -----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE DEZ DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de dez de Janeiro de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO REGULAMENTAR número dois barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número onze, Série I, de dezasseis de 
Janeiro, da Presidência do Conselho de Ministros, que aprova 
a orgânica da Direcção-Geral das Autarquias Locais. -------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
três de Janeiro de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
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PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax datado de seis de Dezembro de dois mil e 
onze, acerca da Atribuição de Veículos de Comando Tático às 
Associações Humanitárias de Bombeiros. ----------------  
No âmbito do assunto, pelo Senhor Presidente foi apresentada 
a Proposta que a seguir se transcreve:----------------- 
“PROPOSTA---------------------------------------- 
TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DE COMANDO TÁTICO 

PARA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS DE ALJEZUR---- 
Considerando que:--------------------------------- 
a)Foi assinado, em quatro de Outubro de dois mil e dez, 
um protocolo de cooperação na área da proteção civil e 
corpos de bombeiros, entre o Governo Civil de Faro, a AMAL 
– Comunidade Intermunicipal do Algarve, os Municípios da 
Região e Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB), nos 
termos do qual se previa que os Veículos de Comando Tático 
(VCOT) que os Municípios iriam adquirir poderiam ser 
transferidos para as Associações Humanitárias, conforme 
disposto no número quatro do artigo vinte e dois do 
Regulamento Especifico “Prevenção e Gestão de Riscos 
Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais”;-------------- 
b)A aquisição dos VCOT por parte dos Municípios foi 
realizada na sequência de uma candidatura apresentada pela 
AMAL ao PO Algarve vinte e um – Eixo II, Proteção e 
Qualificação Ambiental, medida Prevenção e Gestão de Riscos 
Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais, aprovada pela 
Autoridade de Gestão do Programa Operacional do Algarve;-- 
c)As Câmaras Municipais estão conscientes das carências de 
meios técnicos na área da proteção e socorro, as quais se 
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encontram devidamente inventariadas pelo Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de Faro, da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC), e têm vindo a 
desenvolver esforços no sentido de minimizar essas lacunas;-- 
d)As entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros (CB), 
nomeadamente as Associações Humanitárias de Bombeiros, 
atravessam graves dificuldades financeiras, sendo-lhe muito 
difícil suportar encargos de investimento para apetrechamentos 
dos respetivos CB.-------------------------------- 
Proponho que:------------------------------------ 
UM:-Seja transmitida a propriedade plena, a título gratuito, do 
VCOT, da marca Mitsubishi, modelo L dois zero zero quatro 
WD DC INTENSE ABS, matricula zero oito-MI-noventa e 
nove, para a Associação Humanitária de Bombeiros de Aljezur, 
nos termos do disposto na alínea b) do número quatro e na 
alínea e) do número um, ambos do artigo sessenta e quatro 
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 (LAL);------ 
DOIS:- No sentido de formalizar a atribuição, seja aprovada 
minuta de contrato em anexo”.----------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 
transmissão de propriedade de veículo de Comando Tático 
para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Aljezur e remeter à referida Associação, para se pronunciar 
sobre a mesma. ----------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE KÜRNACH: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e seis de Dezembro de 
dois mil e onze, apresentando os votos de Feliz Natal e de 
um bom ano de dois mil e doze. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, agradecer e retribuir. --  
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ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE KÜRNACH: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e cinco de Outubro de 
dois mil e onze, procedendo à apresentação de convite para 
a cerimónia de celebração dos vinte e cinco anos de 
Geminação. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que 
considera não estarem reunidas condições para liderar a 
iniciativa em causa. -------------------------------  
Não obstante as Associações de Geminação de Kürnach são 
autónomas e competentes para decidir sobre esta matéria, pelo 
que lhes assiste toda a legitimidade para avançar com o 
processo. ---------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, apresentar pedido de 
desculpas por só agora ser dada resposta ao convite 
formulado. --------------------------------------  
Desta deliberação deverá ser dado conhecimento à Associação 
de Geminação em Aljezur. --------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o 
ofício datado de onze de Janeiro do corrente ano, enviando 
Moção acerca da “Suspensão das portagens na Via do 
Infante”. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CONFRARIA DO MEDRONHO OS MONCHIQUEIROS: – Foi 
apresentada a carta datada de seis de Janeiro do corrente 
ano, convidando o Município de Aljezur para Confrade de 
Honra daquela Confraria. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------------  
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA: – Foi apresentado 
o ofício número oito, datado de dois de Janeiro do corrente 
ano, acerca do Despacho – Contratos Locais de Segurança. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentada a Nota de Imprensa datada de dez de Janeiro do 
corrente ano, acerca de “Helicóptero do INEM no Algarve e 
Televisão Digital Terrestre” --------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações prestadas em reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia nove de Janeiro.  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o ofício datado de seis de 
Janeiro do corrente ano, informando que, ao terminar as 
funções como Diretor Regional de Agricultura e Pescas, o 
Engenheiro Joaquim Castelão Rodrigues manifesta o seu 
profundo apreço pelas excelentes relações pessoais e de 
cooperação e agradece todo o apoio e disponibilidade 
manifestados. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO 
ALGARVE: – Foi apresentado o Comunicado datado de nove 
de Janeiro do corrente ano, informando que foi nomeado o 
novo Diretor Regional, Engenheiro Fernando Severino. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÉVORA: – Foi apresentada a 
Moção datada de vinte e oito de Dezembro de dois mil e 
onze, acerca da “Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
paga diretamente pelas empresas de telecomunicações e não 
pelos consumidores”. ------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: – Foi apresentado o e-mail 
datado de dez de Janeiro do corrente ano, acerca do Debate 
sobre a TDT. ------------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSEMBLEIA DE DEUS – IGREJA EVANGÉLICA DE ALJEZUR: – 
Foi apresentado o ofício número um barra dois mil e doze, 
datado de onze de Janeiro, informando da Inauguração da 
nova Igreja e solicitando a atribuição de apoio financeiro para 
aquisição de equipamento. --------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de duzentos e cinquenta euros. ---------------  
APEECA – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DO AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de doze de 
Janeiro do corrente ano, agradecendo o apoio financeiro 
concedido para aquisição do sistema de cartões escolares na 
EBI/JI de Aljezur. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO CINCO 
BARRA ZERO OITO – AEE SETENTA E UM BARRA ZERO OITO 
PONTO UM BELLE – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE 
LOULÉ – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR AO OFÍCIO NÚMERO 
SEISCENTOS E TREZE BARRA GS, DE CINCO DE DEZEMBRO 
DE DOIS MIL E ONZE: – O Senhor Presidente deu 
conhecimento à Câmara do teor da informação dada ao 
processo em causa. -------------------------------  
PONTO SEIS – PLANOS DE PORMENOR DO VALE DA TELHA – 
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS TÉCNICAS: – A Câmara tomou 
conhecimento da composição das Equipas Técnicas que irão 
elaborar os Planos de Pormenor do Vale da Telha. --------  
PONTO SETE – SUMMERHEROES, LDA. – MINUTA DE 
PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO ESPAÇO “ESCOLA PRIMÁRIA 
DA CARRAPATEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar as cláusulas da Minuta de Protocolo a estabelecer 
com a empresa SummerHeroes, Lda, com vista à cedência do 
espaço da antiga Escola Primária da Carrapateira, cujos 
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documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
PONTO OITO – LIVRO DE RECEITAS DE BATATA DOCE – 
DESCONTO EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE EXEMPLARES A 
ADQUIRIR: – Considerando que na reunião de treze de 
Dezembro de dois mil e onze foi fixado para a versão 
Prestigio, por aquisição entre dez e trinta exemplares, um 
desconto de trinta porcento e, para mais de trinta exemplares, 
um desconto de quarenta porcento. --------------------  
Considerando que para a edição normal do Livro de Receitas 
de Batata-Doce de Aljezur, não foram fixados descontos em 
função do número de exemplares a adquirir, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar que, para a edição normal 
sejam efectuados os mesmos descontos, para as referidas 
quantidades da edição Prestigio. ----------------------  
PONTO NOVE – 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 ---------------  
Considerando que as Autarquias no âmbito das suas 
competências sociais, concretamente no domínio da 
empregabilidade são agentes privilegiados para garantir 
respostas mais rápidas e ajustadas à resolução dos problemas 
de emprego e exclusão social, promovendo a inserção e 
reinserção no mercado de trabalho e criando oportunidades à 
população desempregada, para melhorar competências e 
desenvolver novas experiências de trabalho; --------------  
Considerando que o IEFP promove um conjunto de medidas 
destinadas à promoção da inserção e reinserção no mercado 
de trabalho para população desempregada ou que adquiriu 
novas competências; -------------------------------  
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Considerando que o Município de Aljezur, sensível e 
consciente das enormes dificuldades que as famílias estão a 
atravessar, não pode deixar de se associar às várias 
iniciativas que ao nível do poder central têm sido tomadas 
para minimizar tais efeitos, pelo que, a exemplo do 
protocolado o ano passado com o IEFP, IP proponho que 
sejam promovidos candidaturas às seguintes medidas do IEFP:  
– Dezoito candidaturas para Contratos Emprego Inserção 
(CEI), sem prejuízo dos que ainda se encontram em vigor; -  
– Seis candidaturas para Contratos Emprego Inserção+ 
(CEI+), sem prejuízo dos que ainda se encontram em vigor;  
– Que se promova a alteração orçamental necessária para 
dotar a rubrica respectiva, da verba necessária para o efeito.”  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DEZ – COLOCAÇÃO DE MÉDICOS CUBANOS NO CENTRO 
DE SAÚDE DE ALJEZUR, NO ÂMBITO DA COOPERAÇÃO 
ENTRE PORTUGAL E A REPÚBLICA DE CUBA – PROTOCOLO: 
– A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas 
da Minuta de Protocolo a estabelecer com vista à colocação 
de médicos cubanos no Centro de Saúde de Aljezur, no 
âmbito da cooperação entre Portugal e a República de Cuba, 
cujos documentos, depois de devidamente rubricados ficam 
apensos à presente ata. ----------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE BARRA DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentada a exposição de Edite da Conceição Ferreira 
Gonçalves Piçarra, na qualidade de encarregada de educação 
do aluno Gabriel Alexandre Gonçalves Piçarra, solicitando a 
reanálise do seu processo no âmbito da Acção Social Escolar 
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– Atribuição de Apoios aos alunos do Pré-escolar e Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico. ----------------------------  
A Câmara analisou a exposição da requerente e deliberou, por 
unanimidade, proceder à revisão da atribuição do subsídio de 
estudo e fixar o escalão A, para o aluno Gabriel Alexandre 
Gonçalves Piçarra. --------------------------------  
 

IV – Associativismo  
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO – TÉNIS DE MESA – CLUBE DE 
INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

V – Cemitérios 
 

PONTO UM – CEMITÉRIO DE ALJEZUR – OSSÁRIOS – FIXAÇÃO 
DE VALOR: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o 
presente assunto da Ordem de Trabalhos. ---------------  
 

VI – Habitação e Urbanização  
 

PONTO UM – MARIA HELENA QUADROS FERREIRA GOMES – 
APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE 
MUNÍCIPES CARENCIADOS: – No seguimento da deliberação de 
dez de Janeiro do corrente ano, foi apresentada a exposição 
de Maria Helena Quadros Ferreira Gomes, solicitando a 
revisão do valor concedido (dois mil e quinhentos euros), 
uma vez que o mesmo é insuficiente para fazer face à 
totalidade da reparação necessária, ou, em alternativa, seja 
admitida a reparação parcial do referido telhado. ----------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a reparação 
parcial do telhado conforme solicitado. ------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – VALE FIGUEIRAS CONSTRUÇÃO CIVIL, VENDA E 
ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, LDA. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA RECONSTRUÇÕES AGRÍCOLAS EM 
MONTE NOVO – BORDEIRA: – No seguimento da deliberação 
de oito de Novembro de dois mil e onze, foi novamente 
apresentado o requerimento em que Vale Figueiras – 
Construção Civil, Venda e Administração de Propriedades, Lda, 
na qualidade de proprietária de um prédio rústico, sito no 
Monte Novo, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
dois, da Secção B, da freguesia de Bordeira e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número novecentos e setenta e três vem, nos 
termos do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a viabilidade de levar a efeito a reconstrução de 
um conjunto de preexistências, no local acima mencionado. --  
No âmbito da informação número doze barra dois mil e doze 
– SV, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a 
pretensão da requerente. ----------------------------  
PONTO DOIS – OLIVEIRA CAVACO, LDA – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ODECEIXE: – No 
seguimento da deliberação de vinte e quatro de Maio de dois 
mil e onze, foi novamente apresentado o requerimento em que 
Oliveira Cavaco, Lda, na qualidade de proprietário de um 
prédio misto, sito em Covões, inscrito na matriz predial rústica 
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sob o artigo cinquenta e sete, da Secção E e a parte urbana 
sob o artigo mil seiscentos e noventa e sete, da freguesia de 
Odeceixe e Municipio de Aljezur e, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Aljezur sob o número mil cento e 
setenta e sete, vem nos termos do artigo décimo quarto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número vinte e seis 
barra dois mil e dez, de trinta de Março, solicitar informação 
prévia sobre a possibilidade de construção de uma moradia, 
no local acima identificado. --------------------------  
No âmbito da informação número duzentos e trinta e seis 
barra dois mil e onze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística 
e de Obras Particulares e do parecer desfavorável do ICNB, 
constante no ofício número vinte e dois mil e noventa barra 
dois mil e onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. ---------  
PONTO TRÊS – MARIA DE FÁTIMA VIANA GONÇALVES – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO AGRÍCOLA EM 
BREJO DA MOITA – ROGIL: – No seguimento da deliberação 
de vinte e cinco de Outubro de dois mil e onze, foi 
novamente apresentado o requerimento em que Maria de 
Fátima Viana Gonçalves, na qualidade de proprietária de um 
prédio rústico, sito em Brejo da Moita – Rogil, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo cinquenta e dois, da 
Secção M – M um – M dois, freguesia de Rogil e Município 
de Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número sete mil setecentos e cinquenta e seis, 
vem nos termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei 
número quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, 
de dezasseis de Dezembro, com a nova redacção dada pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
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Setembro, solicitar informação prévia sobre a possibilidade de 
levar a efeito a construção de um armazém para apoio da 
Actividade Agrícola, no local acima identificado. -----------  
No âmbito da informação número três barra dois mil e doze – 
FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares 
e do parecer desfavorável do ICNB, constante no ofício 
número vinte e quatro mil e sessenta e dois barra dois mil e 
onze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão da requerente. -------------------  
PONTO QUATRO – HENRIQUE DA SILVA MANUEL – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM 
CARDAL – ODECEIXE – REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO: – 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 vinte e cinco 
barra dois mil e doze – CD, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, revogar a deliberação de vinte e sete de 
Setembro de dois mil e onze, por a mesma ser nula, em 
virtude de não conter o parecer vinculativo da Entidade 
Regional da Reserva Agrícola do Algarve. ---------------  
Assim, delibera agora a Câmara, por unanimidade, aprovar o 
pedido de informação prévia condicionado ao parecer prévio 
favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do 
Algarve, de acordo com a Informação número vinte e nove 
barra dois mil e doze – PC, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares. -------------------  
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Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: – Pelo senhor 
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: ------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -----------------------------  
“Tendo em consideração que: ------------------------  
a) – A Lei número sessenta e quatro – B barra dois mil e 
onze, de trinta de Dezembro (Orçamento do Estado para dois 
mil e doze – LOE dois mil e doze), através do seu artigo 
vinte e seis, número quatro e oito, impõe a emissão de um 
parecer prévio, da competência do órgão executivo, para a 
celebração ou renovação de contratos de aquisição de 
serviços, independentemente da natureza da contraparte; -----  
b) – A emissão desse parecer depende da verificação dos 
requisitos previstos nas alíneas a) e c), do número cinco, 
bem como da alínea b), do mesmo número com as devidas 
adaptações, ou seja: ------------------------------  
I – Verificação do disposto no número quatro, do artigo trinta 
e cinco, da Lei número doze – A barra dois mil e oito, de 
vinte e sete de Fevereiro, alterada pelas Leis número sessenta 
e quatro – A barra dois mil e oito, de trinta e um de 
Dezembro, número três – B barra dois mil e dez, de vinte e 
oito de Abril, número trinta e quatro barra dois mil e dez, de 
dois de Setembro, número cinquenta e cinco – A barra dois 
mil e dez, de trinta e um de Dezembro e número sessenta e 
quatro – B barra dois mil e onze, de trinta de Dezembro, 
(execução de trabalho não subordinado, para a qual se 
revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de 
relação jurídica de emprego público; seja observado o regime 
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legal da aquisição de serviços; o contratado comprove ter 
regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança 
social), e da inexistência de pessoal em situação de 
mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa; -------------------  
II – Confirmação de declaração de cabimento orçamental 
emitida, neste caso, pelos serviços da área de gestão 
financeira; --------------------------------------  
III – Verificação do cumprimento do disposto no número um 
do referido artigo vinte e seis, da LOE dois mil e doze, ou 
seja, a redução remuneratória (se aplicável); ------------   
c) – Nos termos do número nove do referido artigo, o 
parecer/autorização genérica previsto no número dois, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número duzentos e nove barra 
dois mil e nove, de três de Setembro, alterado pela Lei 
número três – B barra dois mil e dez, de vinte e oito de 
Abril (diploma que adaptou a Lei número doze – A barra 
dois mil e oito, de vinte e sete de Fevereiro à Administração 
Local), aplica-se aos contratos de prestação de serviços em 
causa; -----------------------------------------  
d) – Os termos e a tramitação destes pareceres deveriam 
ser regulados por portaria dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das Autarquias Locais, Finanças e 
Administração Pública, o que até à presente data não se 
verificou, sendo que no ano de dois mil e onze, onde já foi 
obrigatória a emissão de pareceres favoráveis para a 
contratação de serviços, tal portaria nunca chegou a ser 
publicada. ---------------------------------------  
e) – É necessário assegurar o regular funcionamento dos 
serviços, o que muitas vezes não se coaduna com a emissão 
de um parecer prévio específico para cada contrato de 



REUNIÃO DE 24.01.12 

Pág.  16

prestação de serviços a celebrar, uma vez que o órgão 
executivo reúne, em regra, duas vezes por mês. ---------  
PROPONHO QUE: ----------------------------------  
Atento o disposto no número quatro, conjugado com o número 
oito e com o número nove, do artigo vinte e seis, da LOE 
dois mil e doze, e nos termos do número dois, do artigo 
sexto, do Decreto-Lei número duzentos e nove barra dois mil 
e nove, de três de Setembro e respetivas alterações: ------  
I — Seja concedido parecer genérico favorável à celebração 
de contratos de prestação de serviços, desde que não seja 
ultrapassado o montante anual de cinco mil euros (valor sem 
IVA), a contratar com a mesma contraparte e o trabalho a 
executar se enquadre nas seguintes situações: ------------  
a) – Ações de formação ---------------------------  
b) Aquisições de serviços, cujo prazo de execução não 
ultrapasse um ano a contar da notificação de adjudicação do 
contrato, designadamente: ---------------------------  
- Prestações de Serviços de reparação / conservação / 
manutenção / assistência técnica a máquinas, viaturas, 
equipamentos ou instalações; -------------------------  
- Prestações de Serviços de Despesas de Comunicações; ---  
- Prestação de Serviços de Publicidades/Anúncios/Publicações;  
- Prestação de Serviços de Distribuição/transporte; --------  
- Prestação de Serviços de Manutenção/Conservação de 
Espaços Verdes; ----------------------------------  
- Prestação de Serviços de Aluguer de Viaturas / Máquinas 
/ equipamentos; ----------------------------------  
- Prestação de Serviços de Restauração; ---------------  
- Prestação de Serviços de alojamento; ----------------  
- Prestação de Serviços de viagens; ------------------  
- Prestação de Serviços de limpeza; ------------------  
- Prestação de Serviços de som/luz/imagem; ------------  
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- Prestação de Serviços de animação musical/teatral/circense;  
- Prestação de Serviços de seguros; ------------------  
- Prestação de Serviços de Trabalhos Específicos (análises 
laboratoriais, desinfestação e demais serviços de controlo de 
pragas, de topografia, informática, avaliação psicológica, 
avaliação de imóveis, manutenção/revisão de extintores, 
inspeção periódica de viaturas, criatividade/conceção de artigos 
promocionais)------------------------------------  
II – De acordo disposto nos números oito e cinco, do artigo 
vinte e seis, da LOE dois mil e doze, e no número dois, do 
artigo sexto, do Decreto-Lei número duzentos e nove barra 
dois mil e nove, de três de Setembro, e respetivas 
alterações, conjugado com o número dois, do artigo trinta e 
cinco, da Lei número doze – A barra dois mil e oito, de 
vinte e sete de Fevereiro e respetivas alterações, os 
procedimentos relativos à celebração dos contratos de 
prestação de serviços abrangidos pelo presente parecer não 
possam exceder os prazos contratuais inicialmente previstos e 
sejam instruídos com os seguintes elementos: ------------   
a) – Descrição do contrato a celebrar e seu objeto, 
demonstrando não se tratar de trabalho subordinado, bem 
como a inconveniência do recurso a modalidade de relação 
jurídica de emprego público; -------------------------  
b) – Informação sobre a inexistência de pessoal em situação 
de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa; -------------------  
c) – Declaração de confirmação de cabimento orçamental e 
respetiva rubrica, emitida pelos serviços da área da gestão 
financeira; --------------------------------------  
d) – Indicação e fundamentação da escolha do procedimento 
de formação do contrato; ---------------------------  
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e) – Informação sobre a aplicação ou não da redução 
remuneratória prevista no número um, do artigo vinte e seis, 
da LOE dois mil e doze e, em caso afirmativo, demonstração 
do seu cumprimento e aplicação, juntando os cálculos 
relevantes, face ao contrato anteriormente celebrado; -------  
f) – Demonstração de que o prestador de serviços tem as 
suas obrigações fiscais e para com a segurança social 
regularizadas. ------------------------------------  
III – O presente parecer produza efeitos para o ano dois mil 
e doze. ----------------------------------------   
IV – Seja apresentada mensalmente à Câmara Municipal uma 
relação mensal dos contratos celebrados ao abrigo do presente 
parecer.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO – 
TRÊS MÉDICOS: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO – TRÊS MÉDICOS -----  
De acordo com a minuta de protocolo de Colaboração com a 
Administração Regional de Saúde do Algarve, IP no âmbito da 
cooperação entre Portugal e a República de Cuba e do 
Acordo para a Prestação de Serviços Médicos entre os 
Serviços Médicos Cubanos e a Administração Central dos 
Sistemas de Saúde, IP, hoje aprovada, proponho que a 
Autarquia celebre uma prestação de serviços de alojamento 
para três médicos que irão exercer funções no Centro de 
Saúde de Aljezur, pelo prazo de um ano, renovável até três 
anos. ------------------------------------------  
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O alojamento deverá ser em Aljezur e garantir que cada 
médico fique alojado em quarto individual com casa de banho 
privativa e que a acomodação preveja os seguintes requisitos:  
- existência de sala comum e cozinha -----------------  
- existência de roupas de cama e atoalhados ------------  
- limpeza semanal --------------------------------  
A presente prestação deverá ter como preço base setecentos 
e cinquenta euros por mês, não inclui IVA e ter como 
procedimento o ajuste direto. -------------------------  
Mais se informa que se verifica a impossibilidade de satisfação 
da necessidade por via dos recursos próprios da Autarquia. --  
Dado que: --------------------------------------  
Existe cabimento orçamental para a despesa; -------------  
Que será cumprido disposto no número um, do referido artigo 
vinte e seis, da LOE dois mil e doze, ou seja, a redução 
remuneratória (se aplicável); ------------------------  
Proponho que: -----------------------------------  
Face à exigência da Lei número sessenta e quatro – B barra 
dois mil e onze, de trinta de Dezembro (Orçamento do 
Estado para dois mil e doze – LOE dois mil e doze), 
através do seu artigo vinte e seis, números quatro e oito, 
impor a emissão de um parecer prévio, da competência do 
órgão executivo, para a celebração ou renovação de contratos 
de aquisição de serviços, independentemente da natureza da 
contraparte, seja pela Câmara emitido parecer favorável prévio 
à referida contratação de serviços.” --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – DOIS MIL 
E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi apresentada a exposição 
de Fabiana da Silva Oliveira Nunes, na qualidade de 
encarregada de educação do aluno André Filipe Oliveira 
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Nunes, solicitando a reanálise do seu processo no âmbito da 
Acção Social Escolar – Atribuição de Apoios aos alunos do 
Pré-escolar e Primeiro Ciclo do Ensino Básico. -----------  
Face ao teor da Informação número um barra dois mil e doze 
– RF barra DEASCD, datada de vinte e três de Janeiro, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido em 
causa. -----------------------------------------  

– Foi apresentado o ofício número trinta e oito, datado de 
vinte de Janeiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim de 
Candidatura a Subsídio de Estudo, do aluno Floriano Caetano 
da Silva Duarte, só agora entregue naquela escola. --------  
Face ao teor da Informação número dois barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de vinte e três de 
Janeiro, da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e 
Desporto, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o 
escalão A, para o aluno Floriano Caetano da Silva Duarte. --  

PONTO QUATRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DOS EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS DE ALJEZUR: – Face à Informação dos Serviços, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 
para a contratação de Serviços de Manutenção dos 
Equipamentos Electromecânicos das Piscinas Municipais de 
Aljezur, pelo prazo de doze meses, por ajuste direto, dada a 
impossibilidade de assegurar o referido serviço por pessoal 
próprio da Autarquia, devendo ser respeitados os pressupostos 
do artigo vinte e seis, do OGE para dois mil e doze. -----  
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 noventa e dois, da Lei 
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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 ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e cinquenta 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, a redigi e subscrevo. -------------  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 
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