
 

 

  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 27/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  11 de dezembro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.50 horas  
Aprovada em:  26 de dezembro 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 
 

CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– KURT ERIC EJNAR WIDERLOV – CONSUMO DE ÁGUA ---------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE VERBA ---------------------------------------  
– JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA 
DE VERBA ---------------------------------------  
 

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 décima oitava Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI, na décima sexta e décima sétima 
Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e na 
décima oitava e décima nona Modificações ao Orçamento para 
o ano dois mil e doze. ----------------------------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES 
APROVADOS PELO PRESIDENTE DA CÂMARA: ------------  
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– JOSÉ LUÍS DOS SANTOS NORTE JACINTO – Construção agrícola 
– Barranco da Vaca – Aljezur – doze de novembro de dois 
mil e doze --------------------------------------  
– UWE ANDREAS SIEGFRIED SCHAUM – Construção de habitação 
– Loteamento Bacelos do Rio – Lote vinte e dois – 
Carrapateira – Bordeira – vinte e oito de novembro de dois 
mil e doze --------------------------------------  
– STARCRAFT – PROPRIEDADES E INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA. 
– Alterações em habitação – Carrapateira – Bordeira – vinte e 
oito de novembro de dois mil e doze ------------------  
– FRANCISCO BATISTA ROUSSADO E OUTROS – Construção de 
habitação – Rua Serro do Mosqueiro – Aljezur – três de 
dezembro de dois mil e doze ------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DOZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e sete de 
novembro de dois mil e doze. -----------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
ANUNCIO número treze mil seiscentos e noventa e oito, 
publicado na Segunda Série, do Diário da República número 
duzentos e vinte e um, de quinze de novembro, que publicita 
a classificação como monumento nacional do Rîbat da Arrifana 
– Aljezur. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia dez 
de dezembro de dois mil e doze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
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PONTO QUATRO – PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E TREZE:-----------
---------------------------------  
 
Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta de 
Orçamento e Grandes Opções do Plano (AMR e PPI), para 
dois mil e treze, acompanhado por documento elaborado pelo 
Senhor Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: --  
“ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E 
TREZE -----------------------------------------  
A grande e forte austeridade económica e financeira que o 
país atravessa e por consequência as autarquias, marca 
significativamente mais um Orçamento, as Grandes Opções do 
Plano e o Plano Plurianual de Investimentos para dois mil e 
treze que este ano se estabelece no valor global de doze 
milhões novecentos e setenta e oito mil quatrocentos e 
quarenta e quatro euros.----------------------------
--- 
Não há memória do Poder Local ter trabalhado com tantas e 
sérias dificuldades, e o “abalo social e económico” que 
antecipámos para dois mil e doze, persistirá, com tendência a 
agravar-se no próximo ano por força do Orçamento Geral do 
Estado já aprovado.--------------------------------
--------------------- 
Não obstante, as ações previstas para o ano que entra, 
corporizam as estratégias que afirmámos desde 2009, 
nomeadamente no domínio do ambiente e da sustentabilidade, 
da qualidade de vida e do urbanismo, do empreendedorismo e 
inovação, da solidariedade e justiça social, sempre na procura 
incessante das melhores respostas para os serviços que 
prestamos.------------------------- 
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Manteremos todas as medidas de rigor e contenção que se 
julgarem necessárias nas políticas e opções gestionárias e que 
se têm revelado, desde a primeira hora corretas e certas, 
sem por em causa a nossa estratégia, a relação com os 
munícipes e o desenvolvimento sustentável do concelho. Prova 
disso o facto do Município de Aljezur não apresentar qualquer 
tipo de desequilíbrio financeiro, cumprindo na íntegra a Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso, facto de que todos 
nos devemos orgulhar!-----------------------------
--------- 
Surjam as possibilidades de investimento no âmbito do QREN 
Regional, e Aljezur, estará em condição financeira de 
assegurar a contrapartida nacional sem que tal facto constitua 
endividamento!------------------------------------
----- 
A atenção que prestaremos a todas as freguesias será 
permanente por forma a continuarmos a “construção” de um 
território equilibrado e coeso, razão pela qual manteremos os 
protocolos com todas as Juntas de Freguesia, permitindo a 
transferência de verbas para despesas correntes e de capital.-
----------------- 

Concluída que foi a requalificação da ER 267, a ampliação 
da EBI/JI de Aljezur, ganha agora particular destaque em 
termos infraestruturais bem como as ações do Programa Polis 
Litoral Sudoeste que já têm a maturidade de projetos devida 
mas só agora consegue garantir as componentes de 
financiamento comunitário devido à suspensão da abertura de 
concursos no âmbito do QREN que se arrastou tempo demais. 
Esperemos que não surjam mais entraves.---------------
----------A solidariedade social e a Educação manterão o 
mesmo esforço de investimento nas ações detalhadas nas 
Grandes Opções do Plano, das quais destacamos as parcerias 
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com as IPSS locais, Bombeiros Voluntários, bem como com a 
NECI. Será assim mantida a oferta de manuais escolares, 
prémios de mérito escolar, bolsas de estudo, protocolos para 
emergência social, agenda sénior, férias desportivas, programa 
solidariedade ativa, Protel, entre outros.-----------------
----------------- 

Destaque igualmente para a Proteção Civil e Luta contra 
Incêndios, consubstanciada na aquisição de equipamentos, 
veículo de combate a incêndios florestais, faixas de Gestão de 
combustível e criação da equipa de intervenção permanente 
em parceria com os BVA e ANPC.--------------------
--------------------------O Turismo, a cultura, o 
desporto, o associativismo, continuam a merecer igualmente 
toda a nossa melhor atenção. Permitam-nos igualmente o 
destaque para duas medidas/ações especificas que se 
complementam: Oficinas da Tradição e Dinâmica Empresarial- 
Empreendedorismo Local. Com a primeira pretendemos 
“resgatar saberes e fazeres” do passado, recuperando a 
tradição por forma a potenciar eventuais oportunidades de 
negócio/emprego, junto de públicos-alvo, em particular os 
jovens, que serão tratadas e dinamizadas pela segunda.-----
----------------------Em síntese, não obstante as 
contrariedades atuais, e em particular as que se adivinham, 
teimamos em afirmar Aljezur como um concelho cada vez 
mais atraente, dinâmico, empreendedor, palco de novas 
oportunidades, ordenado e com identidade própria reforçada, 
solidário, inclusivo, através das políticas e ações 
implementadas e a implementar.-----------------------
-----------------------------Depois de devidamente 
analisado o documento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de Orçamento e as Grandes Opções do 
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Plano (AMR e PPI), para dois mil e treze e submeter a 
mesma à aprovação da Assembleia Municipal, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 
arquivados em pasta própria.-------------------------
--------------- 
PONTO CINCO – APROVAÇÃO DO PARECER GENÉRICO PARA 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS: – Pelo senhor Presidente foi 
apresentada a proposta número cem barra dois mil e doze, 
referente a assunção de compromissos plurianuais no âmbito 
do previsto no artigo décimo segundo do Decreto-Lei número 
cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um 
de junho e que a seguir se transcreve:-“PROPOSTA-------
----------------------------------------------
- 
Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos-----
----------------- 
Considerando, por um lado, o disposto no artigo vigésimo 
segundo do Decreto-Lei número cento e noventa e sete barra 
noventa e nove, de oito de junho, que determina que a 
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar 
a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em 
ano que não seja o da sua realização, designadamente, com 
a aquisição de serviços e bens através de locação com opção 
de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a 
prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia 
autorização da Assembleia Municipal, salvo quando:--------
---------------------------- 
a)Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente 
aprovados;----------- 
b)Os seus encargos não excedam o limite de noventa e 
nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e 
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oito cêntimos, em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
Considerando, por outro lado, a alínea c) do número um do 
artigo sexto da Lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e 
que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, 
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de 
locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 
municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que 
respeita às entidades da administração local, a autorização 
prévia da Assembleia Municipal.--------------
Considerando, que o Decreto-Lei número cento e vinte sete 
barra dois mil e doze, de vinte e um de junho, veio regular 
a citada lei dos compromissos, nos termos do artigo décimo 
quarto, estabelecendo no seu artigo décimo segundo que a 
referida autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos 
documentos previsionais.--------------------------
Propõe-se,  por motivos de simplificação e celeridade 
processuais, e procurando replicar uma solução idêntica à 
preconizada para as entidades do Setor Público Administrativo, 
que a Assembleia Municipal delibere, relativamente à Câmara 
Municipal:---------------------------------------
----------------- 
Um - Para os efeitos previstos na alínea c) do número um 
do artigo sexto da Lei número oito barra dois mil e doze, de 
vinte e um de fevereiro, emitir autorização prévia genérica 
favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara 
Municipal, nos casos seguintes:-----------------------
----------------- 
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a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza 
constantes das Grandes  

Opções do Plano;---------------------------------
----------------- 
b) Os seus encargos não excedam o limite de noventa e 
nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e 
oito cêntimos em cada um dos anos económicos seguintes ao 
da sua contração e o prazo de execução de três anos. 
Dois - A assunção de compromissos plurianuais a coberto da 
autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se 
quando, para além das condições previstas no número 
anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos 
na Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de 
fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 
execução de despesas.--------------- 
Três - A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da 
Câmara Municipal a assunção de compromissos plurianuais, 
relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e 
repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa 
prevista no Orçamento, nos termos do número um, até ao 
montante permitido por lei, no âmbito do regime de 
contratação pública.--------------------------- 
Quatro - Em todas as sessões ordinárias da Assembleia 
Municipal deverá ser presente uma informação da qual 
constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 
autorização prévia genérica que ora se propõe.”-----------
------A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
presente proposta e submeter a mesma à Assembleia 
Municipal para deliberação, dado tratar-se de competência 
própria  da mesma, conferida pela alínea c)do número um 
do artigo sexto da Lei número oito barra dois mil e doze de 
vinte e um de fevereiro, conjugado com o artigo décimo 
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segundo do Decreto-Lei número cento e vinte sete barra dois 
mil e doze de vinte e um de junho.-------------------
---------------------PONTO SEIS – JUNTAS DE 
FREGUESIA – APROVAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS – PROTOCOLOS:----------------------
----------------- 
No uso da faculdade prevista no artigo trinta e sete, 
conjugado com o artigo sessenta e seis da Lei número cento 
e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
setembro, foram apresentadas quatro propostas de minuta de 
protocolo para efeito de delegação de competências da 
Câmara Municipal com as Juntas de Freguesia de Aljezur, 
Bordeira, Odeceixe e Rogil.--------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas 
propostas de minutas, as quais depois de devidamente 
rubricadas ficam apensas à presente ata e submeter as 
mesmas à Assembleia Municipal para aprovação, nos termos 
do artigo sessenta e seis da Lei número cento e sessenta e 
nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro.-------
----------------------------------------------
--- PONTO SETE – ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E 
LICENÇAS DO MUNICÍPIO PARA DOIS MIL E TREZE:--------
--------------------------------------Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta, que 
a seguir se transcreve:-----------------------------
--------------------------“PROPOSTA------------
-------------------------------------------- 
ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE 

ALJEZUR ------------- 
Nos termos do artigo oito do Regulamento Geral de Taxas e 
Licenças em vigor no Município de Aljezur, o valor das taxas 
são atualizadas anualmente, tendo por referência a taxa de 
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inflação prevista para o respetivo ano.----------------
Assim, conforme publicação do Relatório anexo à Proposta de 
Orçamento de Estado para dois mil e treze, a previsão da 
taxa de inflação para dois mil e treze é de zero vírgula nove 
porcento.-------------------------------------- 
Tendo pois, por base esta previsão, proponho a atualização 
da Tabela de Taxas, Licenças, Tarifas e Preços do Município 
para o ano dois mil e treze em zero vírgulas nove porcento, 
conforme documento que se junta. ------------------ 
A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar a referida 
proposta e consequentemente a atualização da tabela de 
Taxas Licenças Tarifas e preços do Município para o ano de 
dois mil e treze, em zero vírgula nove por cento, cujo 
documento depois de rubricado fica anexo à presente ata e 
submeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação 
dado tratar-se de matéria da sua competência. -----------  
PONTO OITO – APROVAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA DOIS 
MIL E TREZE: – Para cumprimento do estipulado no número 
três do artigo quinto, da Lei número doze–A barra dois mil e 
oito, de vinte e sete de Fevereiro, foi apresentado o Mapa de 
Pessoal do Município, para o ano de dois mil e treze, tendo 
a Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar o mesmo e 
remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação. ---------  
PONTO NOVE – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA: – Foi apresentado o 
ofício número treze mil e quarenta e três, datado de 
dezasseis de novembro do corrente ano, enviando informação 
acerca da classificação do Rîbat da Arrifana – Aljezur, como 
monumento nacional por proposta da Direção Regional de 
Cultura do Algarve. --------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício número seiscentos e dezanove, datado de 
vinte e nove de novembro do corrente ano, acerca das 
contribuições financeiras para o ano de dois mil e treze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO 
VALE DA TELHA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. --------  
AHRESP – ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E 
SIMILARES DE PORTUGAL: – Foi apresentado o ofício número 
mil cento e oito, datado de dezanove de novembro do 
corrente ano, enviando cópia de carta dirigida à AMAL. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentada a carta datada de vinte e um de novembro do 
corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos do 
novo Presidente, Major General Manuel Mateus Couto. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS SA: – Foi apresentado o ofício número três mil 
cento e vinte e dois, datado de vinte e dois de novembro do 
corrente ano, procedendo à apresentação de cumprimentos do 
novo Administrador Delegado, Dr. José Manuel Perdigão. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO DEZ – COLEÇÃO DE POSTAIS – PRAIAS DE ALJEZUR – 
DEFINIÇÃO DE PREÇO – REVISÃO: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ATRIBUIÇÃO DE 
APOIOS – ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – DOIS MIL E 
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TREZE: – Foi apresentado o ofício número mil e duzentos e 
setenta e cinco, datado de quinze de novembro do corrente 
ano, do Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de 
Aljezur, solicitando a revisão da  
Atribuição dos escalões dos auxílios económicos dos alunos 
Constança Gonçalves Nunes Parrinha e Dinis Manuel 
Gonçalves Nunes Parrinha. --------------------------  
Face ao teor da Informação número sessenta dois mil e doze 
– DEASCD, datada de vinte e oito de novembro, da Divisão 
de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, reposicionar os alunos Constança 
Gonçalves Nunes Parrinha e Dinis Manuel Gonçalves Nunes 
Parrinha, no escalão A. ----------------------------  
– Foi apresentado o ofício número mil e duzentos e setenta e 
quatro, datado de quinze de novembro do corrente ano, do 
Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, 
enviando Boletim de Candidatura a Subsídio de Estudo, da 
aluna Matilde Vitória Guerreiro Dias. -------------------  
Face ao teor da Informação número sessenta dois mil e doze 
– DEASCD, datada de vinte e oito de novembro, da Divisão 
de Educação, Ação Social, Cultura e Desporto, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, atribuir à Matilde Vitória Guerreiro 
Dias, o escalão B. --------------------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA 
D’ALVA – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
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Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Um – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados 
pela Conferência de Nossa senhora D’Alva, relativo ao mês 
de novembro de dois mil e doze, em anexo; ------------  
Dois – Que seja transferida para a Conferência de Nossa 
senhora D’Alva a verba de setecentos e noventa euros e 
setenta e quatro cêntimos, relativa ao mês em causa, para os 
apoios previstos em protocolo.” -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – CPCJ DE ALJEZUR – DESIGNAÇÃO DO 
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR PARA O BIÉNIO 
DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E QUINZE E DESIGNAÇÃO DOS 
TÉCNICOS COOPTADOS: – Foi apresentado o ofício número 
trinta e dois, datado de seis de dezembro do corrente ano, 
solicitando a Designação do representante do Município de 
Aljezur para o biénio dois mil e treze/dois mil e quinze e 
designação dos técnicos cooptados. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, designar a Senhora 
Vereadora Fátima Neto como representante da Câmara 
Municipal de Aljezur, bem assim designar como técnicos 
cooptados desta Autarquia, os técnicos superiores Márcio 
Viegas, Sociólogo e a Lígia Garcia, Psicóloga. ------------  
 

IV – Educação  
 

PONTO UM – PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR RELATIVO AO ANO LETIVO DOIS MIL E DOZE – 
DOIS MIL E TREZE: – A Câmara deliberou por unanimidade, 
aprovar a proposta de Plano de transporte escolar dois mil e 
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doze – dois mil e treze, apresentada pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados ficam arquivados no respetivo processo. ---------  
 

V – Obras Municipais  
 

PONTO UM – REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VALE 
DA TELHA – SECTOR E – MAURÍCIO – LTO, CONSTRUÇÕES, 
SA – RECEÇÃO DEFINITIVA – LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS: – 
Face ao teor constante na Informação número setenta e três 
barra dois mil e doze, do Diretor do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à homologação do Auto de Receção Definitiva e ao 
cancelamento da caução prestada pela empresa Maurício – 
LTO, Construções, SA, referente empreitada de execução das 
obras de Repavimentação de arruamentos em Vale da Telha – 
Sector E, através de duas garantias bancárias, uma no valor 
de cinco mil oitocentos e vinte e quatro euros e quarenta e 
sete cêntimos, emitida pelo Banco BPI, S.A e outra, no valor 
de cinco mil novecentos e setenta e quatro euros e cinquenta 
e três cêntimos, emitida pelo Banco Popular, não havendo 
reforço de garantia em dinheiro. ----------------------  
PONTO DOIS – TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA 
– RELVAMENTO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL – 
ALJEZUR – LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES AO ABRIGO DO 
DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS MIL 
E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na Informação número cinquenta e nove barra dois 
mil e doze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa Tecnovia – Sociedade de 
Empreitadas, SA, referente empreitada de relvamento do 
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campo municipal de futebol – Aljezur, liberando assim uma 
verba no montante de treze mil setecentos e setenta e quatro 
euros e treze cêntimos, correspondente a setenta e cinco 
porcento da garantia bancária emitida pelo Millennium BCP, 
uma verba no montante de treze mil setecentos e setenta e 
quatro euros e treze cêntimos, correspondente a setenta e 
cinco porcento da garantia bancária emitida pela MAPFRE – 
Seguros Gerais e, por ultimo, uma verba no montante de mil 
duzentos e vinte e nove euros e noventa e três cêntimos, 
correspondente a setenta e cinco porcento do reforço de 
garantia prestado em dinheiro. ------------------------  
PONTO TRÊS – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – 
RELATÓRIO FINAL: – Foi apresentado o relatório final, 
juntamente com o relatório preliminar e demais documentos 
que compõem o processo de concurso.-----------------
-------- 
No uso da competência atribuída pelo número quatro do artigo 
cento e quarenta e oito do Código dos Contratos Públicos, a 
Câmara aprovou, por unanimidade, o relatório final apresentado 
pelo júri do concurso.----------------------------  
Do referido relatório se constata que foram excluídos do 
procedimento a proposta número um, apresentada por 
LOVIMEC- Renovação Urbana e Construções, Unipessoal, Lda,  
e a proposta número onze, apresentada por Joaquim Sequeira 
Vieira – Urbanizações e Construções, Unipessoal, Lda.------
------- ---------------------------------------  
As propostas admitidas foram ordenadas como a seguir se 
indicam:------------- 
Primeiro – DUAFAR – Construção Civil e Obras Públicas, Lda, 
com o valor de trezentos e dezassete mil duzentos e treze 
euros e vinte e seis cêntimos; - ---------------------  
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Segundo – TENSOR – Construção Civil, Lda, com o valor de 
trezentos e dezoito mil quinhentos e sessenta e nove euros e 
onze cêntimos;- ----------------------------------     
Terceiro – BETONIT – Engenharia e Construções, Lda, com o 
valor de trezentos e vinte e três mil e trezentos euros e trinta 
e um cêntimos;- ---------------------------------  
Quarto – MARCELINO & RODRIGUES – Construções, Lda, 
com o valor de trezentos e trinta e dois mil cento e setenta 
e um euros e vinte e três cêntimos;- ------------------  
Quinto – JOFILHOS – Sociedade de Construções, Lda, 
trezentos e vinte e nove mil quatrocentos e quatro euros e 
oitenta e quatro cêntimos;- --------------------------  
Sexto – HABIGRANJA – Construções e Obras Públicas, Lda, 
com o valor de trezentos e vinte mil cento e quarenta e dois 
euros e sessenta e quatro cêntimos.- ------------------  
Sétimo – VEIGA LOPES, Lda, com o valor de trezentos e 
trinta e seis mil novecentos e oitenta e três euros e cinquenta 
e sete cêntimos;----------------------------------  
Oitavo – GAVERG – Construções, Lda, com o valor de 
trezentos e cinquenta mil quinhentos e setenta e sete euros e 
nove cêntimos;- ----------------------------------  
Nono – CONSDEP – Engenharia e Construções, S.A, com o 
valor de trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e sessenta 
e oito euros e sessenta e oito cêntimos.- ---------------  
Face ao relatório final e à ordenação dos candidatos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada de 
“Ampliação da Escola EBI/JI de Aljezur” à DUAFAR – 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor de 
trezentos e dezassete mil duzentos e treze euros e vinte seis 
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de acordo 
com a proposta apresentada.---------------------- 
 

VI – Obras Particulares  
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PONTO UM – MULTIN – CONSULTORIA E GESTÃO IMOBILIÁRIA, 
LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO 
DE HABITAÇÃO EM RUA DE LISBOA NÚMERO OITO – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de dez de janeiro 
do corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento 
em que MULTIN – Consultoria e Gestão Imobiliária, Sociedade 
Unipessoal, Lda, na qualidade de proprietária de um prédio 
urbano sito em Rua de Lisboa, número oito – Aljezur, 
freguesia e Municipio de Aljezur, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo dez mil e quarenta e nove e, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número sete 
mil quinhentos e quarenta, 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 viabilidade de levar a efeito a construção de 
um edifício que pretende seja afetado a Alojamento Local, no 
local acima mencionado. ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante na 
informação número duzentos e três barra dois mil e doze – 
FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares.  
PONTO DOIS – MARIA DE FÁTIMA VIANA GONÇALVES – PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO AGRÍCOLA EM 
ROGIL: – Foi 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, 
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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 redação dada pela 
Lei número sessenta barra dois mil e sete, de quatro de 
Setembro, solicitar informação prévia sobre a possibilidade de 
levar a efeito a construção de um armazém para apoio da 
Atividade Agrícola, no local acima identificado. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da 
requerente condicionada ao cumprimento do teor constante da 
informação número cento e noventa e sete barra dois mil e 
doze – FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares. -------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO DOIS – KURT ERIC EJNAR WIDERLOV: – Foi 
apresentada a exposição em que Kurt Eric Ejnar Widerlov vem 
solicitar lhe sejam cobrados os recibos de água referentes aos 
meses de setembro e outubro, pela tarifa média e fixa de 
oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos 
sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 
imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas 
e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter verificado uma 
rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 
sita em Urbanização do Espartal – Lote três e quatro C – 
Aljezur. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número duzentos e 
dezassete barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
Humanos, datada de quinze de novembro de dois mil e doze, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão do 
requerente, uma vez que o pedido em causa não tem 
enquadramento legal. -------------------------------  
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PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 
apresentado o ofício datado de dez de dezembro do corrente 
ano, solicitando a transferência de uma verba no montante de 
quatro mil quinhentos e trinta euros e sessenta cêntimos, 
destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de 
diversas obras naquela freguesia. ----------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de onze de dezembro 
do corrente ano, referente à execução dos referidos trabalhos, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Odeceixe uma verba, no montante de quatro 
mil quinhentos e trinta euros e sessenta cêntimos. ---------  
PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 
apresentado o ofício datado de dez de dezembro do corrente 
ano, solicitando a transferência de uma verba no montante de 
dois mil cento e catorze euros e oitenta e dois cêntimos, 
destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de 
diversas obras naquela freguesia. ----------------------  
Face ao teor constante na informação do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo, datada de onze de dezembro 
do corrente ano, referente à execução dos referidos trabalhos, 
a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta 
de Freguesia de Odeceixe uma verba, no montante de dois 
mil cento e catorze euros e oitenta e dois cêntimos. -------  
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 
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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 doze 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, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


