
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 10/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  08 de Maio de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.40 horas  
Aprovada em:  22 de Maio 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 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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

 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO – ATUALIZAÇÃO DO VALOR 
DA RENDA MENSAL ---------------------------------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REIMPRESSÃO DE LIVRO “BATATA-
DOCE DE ALJEZUR” --------------------------------  
– PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA RETRO ESCAVADORA 
KOMATSU WB NOVENTA E TRÊS R-TRÊS, NÚMERO DE SÉRIE F 
VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS ---------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na quarta Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na segunda Modificação às 
Atividades mais Relevantes – AMR e na quarta Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e doze. ----------------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e quatro de abril 
de dois mil e doze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número quarenta e 
quatro barra dois mil e doze, publicada no D.R. número 
setenta e nove, Série I, de vinte de abril, da Presidência do 
Conselho de Ministros, que aprova o Relatório denominado 
«Estratégia para os pagamentos em atraso há mais de 
noventa dias». -----------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia sete 
de maio de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número noventa e oito, datado de vinte e 
três de abril do corrente ano, enviando cópia da ata da 
reunião do conselho Diretivo, realizada no passado dia nove 
de abril. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA 
REGIÃO DO ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número 
seiscentos e cinquenta e cinco, datado de vinte e três de 
abril do corrente ano, enviando informação acerca da ausência 
do Médico Veterinário Municipal. ----------------------  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.79&iddip=20120776
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.79&iddip=20120776
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.79&iddip=20120776
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
FIESA DOIS MIL E DOZE: – Foi apresentado o email datado 
de nove de abril do corrente ano, procedendo à apresentação 
de proposta de apoio e divulgação, para a realização do 
Festival Internacional de Escultura em Areia – FIESA dois mil 
e doze. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
FEDERAÇÃO DOS BOMBEIROS DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e seis de abril do 
corrente ano, enviando documento relativo às conclusões do 
Fórum “Bombeiros do Algarve que futuro?”, que teve lugar 
no passado dia vinte e um de abril. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o email datado de vinte e três de abril do 
corrente ano, enviando cópia de ata da reunião do Conselho 
Executivo, realizada no passado dia dois de Abril. ---------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE: – Foi apresentado o ofício datado 
de vinte e quatro de Fevereiro do corrente ano, enviando 
Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e doze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA DO BISPO: – 
Foi apresentado o ofício número sessenta e um, datado de 
vinte e seis de abril do corrente ano, agradecendo todo o 
apoio prestado aquando da realização do curso de nadador 
salvador. ---------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMRS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE 
SETÚBAL: – Foi apresentado o email datado de vinte e sete 
da abril do corrente ano, enviando cópia de moção relativa à 
redução de cinco porcento da receita tributária do IMI. ------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
GLOBALGARVE – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, SA: – 
Foi apresentado o Relatório e Contas de dois mil e onze e 
Plano de Atividades para dois mil e doze, daquela empresa. -  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SAÍDA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente ausentou-se da sala, não participando na discussão 
do seguinte assunto, passando a reunião a ser presidida pelo 
Senhor Vice-Presidente, José Gonçalves. ----------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE: – Foi apresentada a carta 
sem data solicitando a atribuição de um subsídio destinado a 
apoiar a participação daquele clube no Nacionalito de Futsal, 
que decorrerá entre os dias dezoito e vinte e três do próximo 
mês de junho e cuja inscrição rondará os quatro mil euros, 
por equipa. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de quinhentos euros, condicionado à existência de 
fundos disponíveis e à participação efetiva da equipa no 
Nacionalito de Futsal. ------------------------------  
ENTRADA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – O Senhor 
Presidente da Câmara regressou à sala, passando de imediato 
a presidir aos trabalhos da reunião. -------------------  
PONTO CINCO – BALANÇO SOCIAL DE DOIS MIL E ONZE – 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS: – Pelo 
Senhor Presidente foi apresentado o Balanço Social do ano de 
dois mil e onze, do qual a Câmara tomou conhecimento. ---  
PONTO SEIS – CONTENTORES PARA RECOLHA DE ROUPA, 
CALÇADO E BRINQUEDOS USADOS: – A Câmara deliberou, 
por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

III – Ação Social 
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PONTO UM – PAULA FILIPA GONÇALVES MONTEIRO DE BARROS 
– PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------------  
PONTO DOIS – DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL – 
TAREFAS A FAVOR DA COMUNIDADE – CELEBRAÇÃO DE 
PROTOCOLOS: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar 
o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------------  
PONTO TRÊS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número trezentos e trinta e quatro, 
datado de onze de abril do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, do aluno André 
Sebastião Neves Xavier. ----------------------------  
Face ao teor da Informação número dezoito barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de vinte de abril, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno André Sebastião Neves Xavier. -------------------  
– Foi igualmente apresentado o ofício número trezentos e 
setenta e oito, datado de dezanove de abril do corrente ano, 
do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, da 
aluna Lorena Amorim da Silva. -----------------------  
Face ao teor da Informação número dezanove barra dois mil 
e doze – RF barra DEASCD, datada de vinte de abril, da 
Divisão de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para a 
aluna Lorena Amorim da Silva. -----------------------  
 

IV – Cemitérios  
 

PONTO UM – MARIA DO CARMO FIGUEIRAS: – Foi apresentado 
o requerimento em que Maria do Carmo Figueiras, vem 
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solicitar informação acerca do prazo para construção de jazigo, 
num terreno que lhe foi atribuído no Cemitério de Aljezur, 
com a área de seis vírgula cinquenta metros quadrados, 
através de despacho datado de vinte e sete de março de mil 
novecentos e noventa e sete. ------------------------  
No âmbito do teor constante na Informação número setenta e 
quatro, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
datada de dezanove de abril do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, comunicar à requerente que deverá 
proceder à construção do jazigo num prazo de seis meses. --  
 

V – Educação  
 

PONTO UM – COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA E 
ENCONTRO CONCELHIO ESCOLA ATIVA – PROPOSTA: – Pela 
Senhora Vereadora Fatima Neto foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA E ENCONTRO CONCELHIO DO PROJETO 
“ESCOLA ATIVA” ----------------------------------  
Considerando que em Aljezur o Dia Mundial da Criança tem 
sido sempre comemorado, em todo o concelho, através de um 
conjunto de atividades organizadas numa parceria entre o 
Município de Aljezur e o Agrupamento de Escolas. No ano de 
dois mil e onze também contámos com a participação da 
Associação de Pais, da AJMAL, dos Escuteiros e da CPCJ 
do concelho. ------------------------------------  
Considerando ainda que o projeto de combate à obesidade 
infantil e projeto escola ativa nasceram de uma parceria entre 
autarquias, Direção Regional de Educação do Algarve, a ARS 
e Centros de Saúde do Algarve. Este projeto permite educar 
desde cedo para uma alimentação saudável e para um estilo 
de vida ativo, uma das atividades deste projeto é o Encontro 
concelhio do Projeto escola Ativa, que pretende promover o 
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convívio e a promoção da atividade física de uma forma 
lúdica, com um percurso gímnico, estafetas, jogos sobre 
alimentação e que ocorre no fim de cada ano letivo. -------  
Este ano e após reunião com a Direção do Agrupamento e 
com a Coordenadora do projeto escola ativa, dado que o dia 
da criança se comemora a um de junho e o Encontro 
Concelhio do projeto escola ativa seria na primeira quinzena 
de junho, ficou acordado juntar os dois eventos, com objetivo 
de articular recursos. ------------------------------  
Assim proponho que a Câmara aprove a realização de 
despesa para a comemoração do Dia Mundial da Criança, da 
qual consta: -------------------------------------  
– Animação (dois insufláveis, Malabaristas, palhaço, 
mascotes) – no valor de novecentos e quarenta e cinco 
euros, mais IVA; ---------------------------------  
– Lanche para os quinhentos e setenta e dois alunos do 
agrupamento – no valor de quinhentos euros.”------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta, condicionada à existência de fundos disponíveis. ----  
 

VI – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – ALEXANDRE MIGUEL CORREIA SANTOS: – Foi 
apresentado o requerimento em que Alexandre Miguel Correia 
Santos, na qualidade de arrendatário, vem solicitar a 
celebração de novo contrato de arrendamento da Fração A – 
Casa sete, Bloco B Dois, do Bairro “25 de Abril”, em 
Aljezur, em nome de Dora Patrícia Santana Duarte, em virtude 
de se encontrarem em processo de separação. -----------  
No âmbito da informação do Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, exarada no documento atrás 
identificado, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão do requerente. ----------------------------  
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Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO: – Face a 
teor constante na Informação número oitenta e um, da Divisão 
Administrativa e Recursos Humanos, datada de quatro de maio 
do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à atualização do valor da renda mensal do prédio 
sito na Rua do Bairro Novo, número um – Aljezur, que se 
encontra arrendado à Senhora Dila Maria dos Santos Florêncio 
e que passará a ser no valor de vinte e seis euros, com 
efeitos a um de junho do corrente ano. ----------------  
PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REIMPRESSÃO 
DE LIVRO “BATATA DOCE DE ALJEZUR: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA REIMPRESSÃO DE LIVRO “BATATA-DOCE DE 
ALJEZUR ----------------------------------------  
Face à elevada recetividade do livro “Batata-Doce de Aljezur” 
– receitas tradicionais e de autor pretende-se proceder à 
reimpressão de dois mil exemplares, pelo que deverá ser 
iniciado o procedimento de ajuste direto previsto na alínea a), 
do número um, do artigo vinte 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, cujo preço base será de seis 
mil euros, que não inclui Iva e endereçado convite à empresa 
“1000 Olhos – Imagem e Comunicação, Lda.” -----------   
A presente prestação trata-se de trabalho não subordinado e 
face à especificidade dos serviços a serem executados, os 
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mesmos não podem ser executados com recursos próprios ou 
pessoal em SME, bem como para a mesma existe cabimento 
orçamental. --------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão 
do parecer prévio vinculativo favorável previsto no número 
quatro, do artigo vinte e seis da Lei número sessenta e 
quatro – B barra dois mil e onze, de trinta de Dezembro.” --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 
CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA 
RETRO ESCAVADORA KOMATSU WB NOVENTA E TRÊS R-
TRÊS, NÚMERO DE SÉRIE F VINTE E DOIS MIL 
QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS: – Pelo Senhor 
Presidente da Câmara apresentada a Proposta que a seguir 
se transcreve: ------------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA RETRO ESCAVADORA KOMATSU 
WB NOVENTA E TRÊS R-TRÊS, NÚMERO DE SÉRIE F VINTE E DOIS 
MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS -------------------  
Considerando que se torna necessário a aquisição dos serviços 
em epígrafe, com o preço base de oito mil cento e noventa 
euros e noventa e três cêntimos, mais IVA (material seis mil 
cento e setenta e quatro euros e noventa e três cêntimos, 
mais IVA e mão de obra dois mil e dezasseis euros, mais 
IVA), deverá ser iniciado o procedimento de ajuste direto 
previsto na alínea a), do número um, do artigo vinte, 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, conjugado 
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com o artigo cento e doze e número um, do artigo cento e 
treze do mesmo diploma legal, com vista à “Prestação de 
serviços de reparação da Retro escavadora identificada em 
epígrafe, convidando a apresentar proposta a empresa 
Empilhadores de Portugal – Comércio de Máquinas, Lda. ----  
Mais se informa que a presente prestação se trata de trabalho 
não subordinado e face à especificidade dos serviços a serem 
executados, os mesmos não podem ser executados com 
recursos próprios ou pessoal em SME devendo ser executados 
na oficina representante da marca, bem como para a mesma 
existe cabimento orçamental. -------------------------  
Relativamente à redução remuneratória prevista no número um, 
do artigo vinte e seis, da Lei número sessenta e quatro-B 
barra dois mil e onze, de trinta de Dezembro, deverá a 
mesma ser aplicada se devida. -----------------------  
Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão 
do parecer prévio vinculativo favorável previsto no número 
quatro, do artigo vinte e seis da Lei número sessenta e 
quatro – B barra dois mil e onze, de trinta de Dezembro.” --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
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 
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 
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reunião, eram onze horas e quarenta 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, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 


