
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 02/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:     Sala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do Município 

Data:     22226666    de de de de JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    de 20de 20de 20de 2011110000 

Inicio:     00009999.00 horas.00 horas.00 horas.00 horas   

Encerramento:  11111.301.301.301.30    horashorashorashoras  

Aprovada em:  9999    de de de de FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro    de 20de 20de 20de 2011110000 

 
� � � 

 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da , Presidente da , Presidente da , Presidente da 

Câmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de Aljezur    
 

Vereadores Presentes: 
    

José Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas Gonçalves    

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva    

António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho     

Rosa Maria dosRosa Maria dosRosa Maria dosRosa Maria dos    Santos Cigarra RochaSantos Cigarra RochaSantos Cigarra RochaSantos Cigarra Rocha    
    

�    
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A reunião foi A reunião foi A reunião foi A reunião foi secretariada secretariada secretariada secretariada pelo pelo pelo pelo Chefe Divisão Administrativa e Chefe Divisão Administrativa e Chefe Divisão Administrativa e Chefe Divisão Administrativa e 

de Recursos Humanos,de Recursos Humanos,de Recursos Humanos,de Recursos Humanos,    José da Silva Gregório.José da Silva Gregório.José da Silva Gregório.José da Silva Gregório.    
    

�    
    

Abertura da Reunião::::    VerificandoVerificandoVerificandoVerificando----se a se a se a se a presença da presença da presença da presença da totalidadetotalidadetotalidadetotalidade    

dos membrosdos membrosdos membrosdos membros    da Câmara, o Senhor Presidente declarou abertda Câmara, o Senhor Presidente declarou abertda Câmara, o Senhor Presidente declarou abertda Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a a a 

a reua reua reua reunião pelas nião pelas nião pelas nião pelas 00009999.00 horas..00 horas..00 horas..00 horas.    
    

�    
    

    

    

Deliberações Tomadas 
    

A CÂMARA DELIBEROU, A CÂMARA DELIBEROU, A CÂMARA DELIBEROU, A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTPOR UNANIMIDADE, INTPOR UNANIMIDADE, INTPOR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA RODUZIR NA RODUZIR NA RODUZIR NA 

ORDEM DO DIA OS SEGUORDEM DO DIA OS SEGUORDEM DO DIA OS SEGUORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOSINTES ASSUNTOSINTES ASSUNTOSINTES ASSUNTOS::::    ----------------------------------------------------        

––––    CCCCOMPARTICIPAÇÕES AO OMPARTICIPAÇÕES AO OMPARTICIPAÇÕES AO OMPARTICIPAÇÕES AO AAAAGRUPAMENTO DE GRUPAMENTO DE GRUPAMENTO DE GRUPAMENTO DE EEEESCOLAS DE SCOLAS DE SCOLAS DE SCOLAS DE AAAALJEZURLJEZURLJEZURLJEZUR,,,,    

PELAS REFEIÇÕES SERVPELAS REFEIÇÕES SERVPELAS REFEIÇÕES SERVPELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM REFEITÓRIOS IDAS EM REFEITÓRIOS IDAS EM REFEITÓRIOS IDAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES AOESCOLARES AOESCOLARES AOESCOLARES AOS S S S 

ALUNOS DOS ALUNOS DOS ALUNOS DOS ALUNOS DOS JJJJARDINS DE ARDINS DE ARDINS DE ARDINS DE IIIINFÂNCIA E DAS NFÂNCIA E DAS NFÂNCIA E DAS NFÂNCIA E DAS EEEESCOLAS DO SCOLAS DO SCOLAS DO SCOLAS DO PPPPRIMEIRO RIMEIRO RIMEIRO RIMEIRO 

CCCCICLO DO ICLO DO ICLO DO ICLO DO EEEENSINO NSINO NSINO NSINO BBBBÁSICO NO ANO LECTIVOÁSICO NO ANO LECTIVOÁSICO NO ANO LECTIVOÁSICO NO ANO LECTIVO    DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE DOIS MIL E NOVE ––––    

DOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZ    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    PPPPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSRESTAÇÃO DE SERVIÇOSRESTAÇÃO DE SERVIÇOSRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    DE PUBLICAÇÃO DE INFDE PUBLICAÇÃO DE INFDE PUBLICAÇÃO DE INFDE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ORMAÇÃO SOBRE ORMAÇÃO SOBRE ORMAÇÃO SOBRE 

A ACTIVIDADE A ACTIVIDADE A ACTIVIDADE A ACTIVIDADE AAAAUTÁRQUICA NO UTÁRQUICA NO UTÁRQUICA NO UTÁRQUICA NO JJJJORNAL ORNAL ORNAL ORNAL “A“A“A“ALGARZURLGARZURLGARZURLGARZUR””””    --------------------------------------------        

––––    AJMALAJMALAJMALAJMAL    ––––    AAAASSOCIAÇÃO SSOCIAÇÃO SSOCIAÇÃO SSOCIAÇÃO JJJJOVENS EM OVENS EM OVENS EM OVENS EM MMMMOVIMENTO DE OVIMENTO DE OVIMENTO DE OVIMENTO DE AAAALJEZUR LJEZUR LJEZUR LJEZUR ––––    

AAAATRIBUIÇÃO DE SUBSIDITRIBUIÇÃO DE SUBSIDITRIBUIÇÃO DE SUBSIDITRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO O O O ––––    RRRREVOGAÇÃO DE DELIBERAEVOGAÇÃO DE DELIBERAEVOGAÇÃO DE DELIBERAEVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    ----------------------------        
    

I – Período Antes da Ordem do Dia 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUM M M M ––––    INFORMAÇÕES DO SENHOINFORMAÇÕES DO SENHOINFORMAÇÕES DO SENHOINFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA R PRESIDENTE DA R PRESIDENTE DA R PRESIDENTE DA 

CÂMARACÂMARACÂMARACÂMARA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
RELAÇÃO DOS PROJECTORELAÇÃO DOS PROJECTORELAÇÃO DOS PROJECTORELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULAS DE OBRAS PARTICULAS DE OBRAS PARTICULAS DE OBRAS PARTICULARES RES RES RES 

APROVADOS PELO VICEAPROVADOS PELO VICEAPROVADOS PELO VICEAPROVADOS PELO VICE----PRESIDENTE DA CÂMPRESIDENTE DA CÂMPRESIDENTE DA CÂMPRESIDENTE DA CÂMARAARAARAARA::::    --------------------------------        

––––    CCCCARLOS ARLOS ARLOS ARLOS SSSSILVESTRE ILVESTRE ILVESTRE ILVESTRE FFFFONSECAONSECAONSECAONSECA,,,,    JJJJOÃO OÃO OÃO OÃO SSSSILVESTE ILVESTE ILVESTE ILVESTE FFFFONSECA E ONSECA E ONSECA E ONSECA E 

RRRRICARDO ICARDO ICARDO ICARDO SSSSILVESTRE ILVESTRE ILVESTRE ILVESTRE FFFFONSECAONSECAONSECAONSECA    ––––    Construção de habitaçãoConstrução de habitaçãoConstrução de habitaçãoConstrução de habitação    ––––    

Barrada Barrada Barrada Barrada ––––    Lote dezasseis Lote dezasseis Lote dezasseis Lote dezasseis ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    dezassete de Dezembro dezassete de Dezembro dezassete de Dezembro dezassete de Dezembro 

de dois mil e novede dois mil e novede dois mil e novede dois mil e nove    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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––––    JJJJOHANNES OHANNES OHANNES OHANNES PPPPIETER IETER IETER IETER VVVVAN AN AN AN EEEEMMERIKMMERIKMMERIKMMERIK    ––––    Ampliação de habitaçãoAmpliação de habitaçãoAmpliação de habitaçãoAmpliação de habitação    ––––    

ValValValVale da e da e da e da Telha Telha Telha Telha ––––    Sector G Sector G Sector G Sector G ––––    Lote cento e sessenta e seis Lote cento e sessenta e seis Lote cento e sessenta e seis Lote cento e sessenta e seis ––––    

AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    dezassete de Dezembro de dois mil e novedezassete de Dezembro de dois mil e novedezassete de Dezembro de dois mil e novedezassete de Dezembro de dois mil e nove    ------------------------        

––––    HHHHELAN ELAN ELAN ELAN IIIISOBEL SOBEL SOBEL SOBEL WWWWINFIELD INFIELD INFIELD INFIELD CCCCHISLETTHISLETTHISLETTHISLETT    ––––    Legalização de habitaçãoLegalização de habitaçãoLegalização de habitaçãoLegalização de habitação    

––––    Rua do Castelo Rua do Castelo Rua do Castelo Rua do Castelo ––––    CarrapateiraCarrapateiraCarrapateiraCarrapateira    ––––    BordeiraBordeiraBordeiraBordeira    ––––    dezoito de dezoito de dezoito de dezoito de 

Dezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e noveDezembro de dois mil e nove    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    DDDDOMINGUOMINGUOMINGUOMINGUES ES ES ES SSSSANCHES ANCHES ANCHES ANCHES MMMMARTINSARTINSARTINSARTINS    ––––    Construção de habitação e Construção de habitação e Construção de habitação e Construção de habitação e 

piscinapiscinapiscinapiscina    ––––    ValValValVale da Telha e da Telha e da Telha e da Telha ––––    Sector E Sector E Sector E Sector E ––––    Lote cento e oitenta e Lote cento e oitenta e Lote cento e oitenta e Lote cento e oitenta e 

dois dois dois dois ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    vinte e dois de Dezembro de dois mil e vinte e dois de Dezembro de dois mil e vinte e dois de Dezembro de dois mil e vinte e dois de Dezembro de dois mil e 

novenovenovenove    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    FFFFRANCISCO RANCISCO RANCISCO RANCISCO DDDDOMINGOS OMINGOS OMINGOS OMINGOS MMMMARREIROSARREIROSARREIROSARREIROS    ––––    Ampliação e Remodelação Ampliação e Remodelação Ampliação e Remodelação Ampliação e Remodelação 

––––    Turismo RuralTurismo RuralTurismo RuralTurismo Rural    ––––    EsteveirinhaEsteveirinhaEsteveirinhaEsteveirinha    ––––    RogilRogilRogilRogil    ––––    oitooitooitooito    de Janeiro de de Janeiro de de Janeiro de de Janeiro de 

dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    AAAARMANDO RMANDO RMANDO RMANDO PPPPEREIRA EREIRA EREIRA EREIRA AAAANTUNESNTUNESNTUNESNTUNES    ––––    Construção de habitação e Construção de habitação e Construção de habitação e Construção de habitação e 

piscinapiscinapiscinapiscina    ––––    ValValValVale da Telha e da Telha e da Telha e da Telha ––––    Sector D Sector D Sector D Sector D ––––    Lote cento e quarenta Lote cento e quarenta Lote cento e quarenta Lote cento e quarenta 

e um e um e um e um ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    oito de Janeiro de dois mil e dezoito de Janeiro de dois mil e dezoito de Janeiro de dois mil e dezoito de Janeiro de dois mil e dez    ----------------------------        

––––    FFFFERNANDA ERNANDA ERNANDA ERNANDA MMMMARIA ARIA ARIA ARIA CCCCARVALHO ARVALHO ARVALHO ARVALHO CCCCASTANHEIRAASTANHEIRAASTANHEIRAASTANHEIRA    ––––    ConstConstConstConstrução de rução de rução de rução de 

habitação e turismo ruralhabitação e turismo ruralhabitação e turismo ruralhabitação e turismo rural    ––––    CaeirosCaeirosCaeirosCaeiros    ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur    ––––    catorze de catorze de catorze de catorze de 

Janeiro de dois mil e dezJaneiro de dois mil e dezJaneiro de dois mil e dezJaneiro de dois mil e dez    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

INFORMAÇÃO NÚMERO INFORMAÇÃO NÚMERO INFORMAÇÃO NÚMERO INFORMAÇÃO NÚMERO QUATROQUATROQUATROQUATRO    BARRA DOIS MIL E BARRA DOIS MIL E BARRA DOIS MIL E BARRA DOIS MIL E NOVENOVENOVENOVE    

SOBRE AQUISIÇÃO DE BSOBRE AQUISIÇÃO DE BSOBRE AQUISIÇÃO DE BSOBRE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOSENS E SERVIÇOSENS E SERVIÇOSENS E SERVIÇOS    ––––    AAAAo abrigo o abrigo o abrigo o abrigo do do do do 

Código dos Contratos Públicos aprovado pelo DecretoCódigo dos Contratos Públicos aprovado pelo DecretoCódigo dos Contratos Públicos aprovado pelo DecretoCódigo dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto----Lei Lei Lei Lei 

nnnnúmero dúmero dúmero dúmero dezoito barra dois mil e oito, de vinte e noveezoito barra dois mil e oito, de vinte e noveezoito barra dois mil e oito, de vinte e noveezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove    de de de de 

Janeiro, conjugado com a Declaração de Rectificação nJaneiro, conjugado com a Declaração de Rectificação nJaneiro, conjugado com a Declaração de Rectificação nJaneiro, conjugado com a Declaração de Rectificação número úmero úmero úmero 

dezoito dezoito dezoito dezoito ––––    A barra dois mil e oito, de vinte e oito A barra dois mil e oito, de vinte e oito A barra dois mil e oito, de vinte e oito A barra dois mil e oito, de vinte e oito de Marçode Marçode Marçode Março::::        

““““No uso da competência em matéria de superintendência na No uso da competência em matéria de superintendência na No uso da competência em matéria de superintendência na No uso da competência em matéria de superintendência na 

aquisição de bens e serviços,aquisição de bens e serviços,aquisição de bens e serviços,aquisição de bens e serviços,    conferida pelas alíneas f) e g) conferida pelas alíneas f) e g) conferida pelas alíneas f) e g) conferida pelas alíneas f) e g) 

do número um, do artigo sessenta e oito, da Lei número do número um, do artigo sessenta e oito, da Lei número do número um, do artigo sessenta e oito, da Lei número do número um, do artigo sessenta e oito, da Lei número 

cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro com as alterações introduzidas pela Lei número Setembro com as alterações introduzidas pela Lei número Setembro com as alterações introduzidas pela Lei número Setembro com as alterações introduzidas pela Lei número 

cinco cinco cinco cinco ––––    A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro,A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro,A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro,A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro,    informo informo informo informo 
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os membros do Executivo, sobre as adjudicações abaixo os membros do Executivo, sobre as adjudicações abaixo os membros do Executivo, sobre as adjudicações abaixo os membros do Executivo, sobre as adjudicações abaixo 

indicadas:indicadas:indicadas:indicadas:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA FORNTE DIRECTO PARA FORNTE DIRECTO PARA FORNTE DIRECTO PARA FORNECIMENTO ECIMENTO ECIMENTO ECIMENTO 

DE MIL E QUINHENTOS DE MIL E QUINHENTOS DE MIL E QUINHENTOS DE MIL E QUINHENTOS ML DE TUBO PVC DUZENML DE TUBO PVC DUZENML DE TUBO PVC DUZENML DE TUBO PVC DUZENTOS X TOS X TOS X TOS X 

QUATRO KGQUATRO KGQUATRO KGQUATRO KG    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Adjudicado a “Plastiferro Adjudicado a “Plastiferro Adjudicado a “Plastiferro Adjudicado a “Plastiferro ––––    Comércio e Instalação de Materiais, Comércio e Instalação de Materiais, Comércio e Instalação de Materiais, Comércio e Instalação de Materiais, 

S.A.”S.A.”S.A.”S.A.”,,,,    porporporpor    despacho de despacho de despacho de despacho de trinta de Setembro de dois mil e trinta de Setembro de dois mil e trinta de Setembro de dois mil e trinta de Setembro de dois mil e 

novenovenovenove, no valor de, no valor de, no valor de, no valor de    seis mil oitocentos e oitenta e cinco euros seis mil oitocentos e oitenta e cinco euros seis mil oitocentos e oitenta e cinco euros seis mil oitocentos e oitenta e cinco euros 

(mais (mais (mais (mais IVAIVAIVAIVA))))    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE 

UNIDADE DE ARMAZENAMUNIDADE DE ARMAZENAMUNIDADE DE ARMAZENAMUNIDADE DE ARMAZENAMENTO E BACKUP DE INFENTO E BACKUP DE INFENTO E BACKUP DE INFENTO E BACKUP DE INFORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃOORMAÇÃO    --------            

Adjudicado a “TBA Informática Adjudicado a “TBA Informática Adjudicado a “TBA Informática Adjudicado a “TBA Informática ––––    TelemTelemTelemTelemática e Burótica, Lda.”ática e Burótica, Lda.”ática e Burótica, Lda.”ática e Burótica, Lda.”,,,,    

por despacho de por despacho de por despacho de por despacho de um de Outubro de dois mil e noveum de Outubro de dois mil e noveum de Outubro de dois mil e noveum de Outubro de dois mil e nove, no , no , no , no 

valor de valor de valor de valor de dez mil seiscentos e vinte e dois euros e vinte e dez mil seiscentos e vinte e dois euros e vinte e dez mil seiscentos e vinte e dois euros e vinte e dez mil seiscentos e vinte e dois euros e vinte e 

cinco cêntimos (mais cinco cêntimos (mais cinco cêntimos (mais cinco cêntimos (mais IVAIVAIVAIVA))))    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA ADO PARA ADO PARA ADO PARA 

PUBLICAÇÃO DO PLANO PUBLICAÇÃO DO PLANO PUBLICAÇÃO DO PLANO PUBLICAÇÃO DO PLANO PORMENOR DO ESPARTALPORMENOR DO ESPARTALPORMENOR DO ESPARTALPORMENOR DO ESPARTAL    ––––    Quadro Quadro Quadro Quadro 

Síntese com a análise/ponderação das participações Síntese com a análise/ponderação das participações Síntese com a análise/ponderação das participações Síntese com a análise/ponderação das participações 

apresentadas no período de discussão públicaapresentadas no período de discussão públicaapresentadas no período de discussão públicaapresentadas no período de discussão pública    ------------------------------------------------            

Adjudicado a “PressLivre Adjudicado a “PressLivre Adjudicado a “PressLivre Adjudicado a “PressLivre ––––    Imprensa Livre, S.A. (Jornal Imprensa Livre, S.A. (Jornal Imprensa Livre, S.A. (Jornal Imprensa Livre, S.A. (Jornal 

Correio da Manhã)”Correio da Manhã)”Correio da Manhã)”Correio da Manhã)”,,,,    por despacho depor despacho depor despacho depor despacho de    nove de Outubro de nove de Outubro de nove de Outubro de nove de Outubro de 

dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove,,,,    no valor de no valor de no valor de no valor de três mil dutrês mil dutrês mil dutrês mil duzentos e trinta e dois zentos e trinta e dois zentos e trinta e dois zentos e trinta e dois 

euros (maiseuros (maiseuros (maiseuros (mais    IVAIVAIVAIVA))))    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZASERVIÇOS ESPECIALIZASERVIÇOS ESPECIALIZASERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANIMAÇÃO DO GDOS DE ANIMAÇÃO DO GDOS DE ANIMAÇÃO DO GDOS DE ANIMAÇÃO DO GIP IP IP IP ––––    

GABINETE DE INSERÇÃOGABINETE DE INSERÇÃOGABINETE DE INSERÇÃOGABINETE DE INSERÇÃO    PROFISSIONAL DE ALJEPROFISSIONAL DE ALJEPROFISSIONAL DE ALJEPROFISSIONAL DE ALJEUZR PELO UZR PELO UZR PELO UZR PELO 

PERÍODO DE VINTE E QPERÍODO DE VINTE E QPERÍODO DE VINTE E QPERÍODO DE VINTE E QUATRO MESESUATRO MESESUATRO MESESUATRO MESES    --------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Sara Margarida dos SantAdjudicado a “Sara Margarida dos SantAdjudicado a “Sara Margarida dos SantAdjudicado a “Sara Margarida dos Santos Duarte”os Duarte”os Duarte”os Duarte”,,,,    por por por por 

despacho de despacho de despacho de despacho de vinte e sete de Outubro de dois mil e novevinte e sete de Outubro de dois mil e novevinte e sete de Outubro de dois mil e novevinte e sete de Outubro de dois mil e nove, no , no , no , no 

valor devalor devalor devalor de    vinte e oito mil e oitocentos eurosvinte e oito mil e oitocentos eurosvinte e oito mil e oitocentos eurosvinte e oito mil e oitocentos euros    ((((isento de IVA isento de IVA isento de IVA isento de IVA 

nos termos do artigo cinquenta e três nos termos do artigo cinquenta e três nos termos do artigo cinquenta e três nos termos do artigo cinquenta e três do CIVA)do CIVA)do CIVA)do CIVA)    ----------------------------------------        

Data da assinatura do contrato: Data da assinatura do contrato: Data da assinatura do contrato: Data da assinatura do contrato: cinco de Novembro de dois cinco de Novembro de dois cinco de Novembro de dois cinco de Novembro de dois 

mil e novemil e novemil e novemil e nove    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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PROPROPROPROCEDIMENTO DE AJUSTE CEDIMENTO DE AJUSTE CEDIMENTO DE AJUSTE CEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADODIRECTO SIMPLIFICADODIRECTO SIMPLIFICADODIRECTO SIMPLIFICADO    PARA PARA PARA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DES PARA ELABORAÇÃO DES PARA ELABORAÇÃO DES PARA ELABORAÇÃO DE    ESTUDO ESTUDO ESTUDO ESTUDO 

DE ESTABILIZAÇÃO DO DE ESTABILIZAÇÃO DO DE ESTABILIZAÇÃO DO DE ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DA RUA “25 DETALUDE DA RUA “25 DETALUDE DA RUA “25 DETALUDE DA RUA “25 DE    ABRIL”ABRIL”ABRIL”ABRIL”    ----------------            

Adjudicado a “Pengest Adjudicado a “Pengest Adjudicado a “Pengest Adjudicado a “Pengest ––––    Planeamento, Engenharia e Gestão, Planeamento, Engenharia e Gestão, Planeamento, Engenharia e Gestão, Planeamento, Engenharia e Gestão, 

S.A.”S.A.”S.A.”S.A.”,,,,    por despacho de por despacho de por despacho de por despacho de cinco de Novembro de dois mil ecinco de Novembro de dois mil ecinco de Novembro de dois mil ecinco de Novembro de dois mil e    

nove,nove,nove,nove,    no valor deno valor deno valor deno valor de    quatro mil e quinhentos euros (mais quatro mil e quinhentos euros (mais quatro mil e quinhentos euros (mais quatro mil e quinhentos euros (mais IVAIVAIVAIVA))))        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SONORIZASERVIÇOS DE SONORIZASERVIÇOS DE SONORIZASERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RECINTO E SISÇÃO DE RECINTO E SISÇÃO DE RECINTO E SISÇÃO DE RECINTO E SISTEMA DE TEMA DE TEMA DE TEMA DE 

VÍDEO VÍDEO VÍDEO VÍDEO ––––    FESTIVAL DA BATATAFESTIVAL DA BATATAFESTIVAL DA BATATAFESTIVAL DA BATATA----DOCE DE ALJEZUR DOCE DE ALJEZUR DOCE DE ALJEZUR DOCE DE ALJEZUR ––––    DOIS DOIS DOIS DOIS 

MIL E NOVEMIL E NOVEMIL E NOVEMIL E NOVE    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Tó VarelaAdjudicado a “Tó VarelaAdjudicado a “Tó VarelaAdjudicado a “Tó Varela    ––––    ProduçõesProduçõesProduçõesProduções    de Espectáculos, de Espectáculos, de Espectáculos, de Espectáculos, 

UnUnUnUnipessoal, Lda.” por despacho de onze de Novembro de ipessoal, Lda.” por despacho de onze de Novembro de ipessoal, Lda.” por despacho de onze de Novembro de ipessoal, Lda.” por despacho de onze de Novembro de 

dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove, no valor de, no valor de, no valor de, no valor de    seis mil e seiscentos euros seis mil e seiscentos euros seis mil e seiscentos euros seis mil e seiscentos euros 

(mais(mais(mais(mais    IVAIVAIVAIVA))))    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇSERVIÇOS DE MANUTENÇSERVIÇOS DE MANUTENÇSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDESÃO DE ESPAÇOS VERDESÃO DE ESPAÇOS VERDESÃO DE ESPAÇOS VERDES, PELO , PELO , PELO , PELO 

PERÍODO DE UM ANO, PERÍODO DE UM ANO, PERÍODO DE UM ANO, PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL RENOVÁVEL POR IGUAL RENOVÁVEL POR IGUAL RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ PERÍODO ATÉ PERÍODO ATÉ PERÍODO ATÉ 

DOIS ANOSDOIS ANOSDOIS ANOSDOIS ANOS    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Vadeca Jardins, S.A.” por despacho de Adjudicado a “Vadeca Jardins, S.A.” por despacho de Adjudicado a “Vadeca Jardins, S.A.” por despacho de Adjudicado a “Vadeca Jardins, S.A.” por despacho de onze onze onze onze 

de Novembro de dois mil e novede Novembro de dois mil e novede Novembro de dois mil e novede Novembro de dois mil e nove, no valor mensal de, no valor mensal de, no valor mensal de, no valor mensal de    dois dois dois dois 

mil trezentos e cinquenta euros (maismil trezentos e cinquenta euros (maismil trezentos e cinquenta euros (maismil trezentos e cinquenta euros (mais    IVAIVAIVAIVA)))), valor total do , valor total do , valor total do , valor total do 

contrato para contrato para contrato para contrato para vinte e quatrovinte e quatrovinte e quatrovinte e quatro    meses: meses: meses: meses: cinqcinqcinqcinquenta e seis mil e uenta e seis mil e uenta e seis mil e uenta e seis mil e 

quatrocentos euros (maisquatrocentos euros (maisquatrocentos euros (maisquatrocentos euros (mais    IVAIVAIVAIVA))))    --------------------------------------------------------------------------------------------        

Data da assinatura do contrato:Data da assinatura do contrato:Data da assinatura do contrato:Data da assinatura do contrato:    dez de Dezembrodez de Dezembrodez de Dezembrodez de Dezembro    de dois mil de dois mil de dois mil de dois mil 

e novee novee novee nove    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUITE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE SIÇÃO DE 

MATERIAL DE DIVULGAÇMATERIAL DE DIVULGAÇMATERIAL DE DIVULGAÇMATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O FESTIVAL DÃO PARA O FESTIVAL DÃO PARA O FESTIVAL DÃO PARA O FESTIVAL DA BATATAA BATATAA BATATAA BATATA----

DOCE DE ALJEZUR ANO DOCE DE ALJEZUR ANO DOCE DE ALJEZUR ANO DOCE DE ALJEZUR ANO DOIS MIL E NOVEDOIS MIL E NOVEDOIS MIL E NOVEDOIS MIL E NOVE    --------------------------------------------------------            

AdAdAdAdjudicado a “Caos Criativo judicado a “Caos Criativo judicado a “Caos Criativo judicado a “Caos Criativo ––––    Publicidade e Marketing, Lda.”Publicidade e Marketing, Lda.”Publicidade e Marketing, Lda.”Publicidade e Marketing, Lda.”,,,,    

por despacho de por despacho de por despacho de por despacho de treze de Novembro de dois mil e novetreze de Novembro de dois mil e novetreze de Novembro de dois mil e novetreze de Novembro de dois mil e nove, no , no , no , no 

valor devalor devalor devalor de    cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete euros cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete euros cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete euros cinco mil e oitocentos e cinquenta e sete euros 

(mais(mais(mais(mais    IVAIVAIVAIVA))))    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DE TAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ALUGUER SERVIÇOS DE ALUGUER SERVIÇOS DE ALUGUER SERVIÇOS DE ALUGUER DDDDE TENDAS E STANDS PAE TENDAS E STANDS PAE TENDAS E STANDS PAE TENDAS E STANDS PARA O RA O RA O RA O 

FESTIVAL DA BATATAFESTIVAL DA BATATAFESTIVAL DA BATATAFESTIVAL DA BATATA----DOCE DE ALJEZUR ANO DOCE DE ALJEZUR ANO DOCE DE ALJEZUR ANO DOCE DE ALJEZUR ANO DE DOIS MIL DE DOIS MIL DE DOIS MIL DE DOIS MIL 

E NOVEE NOVEE NOVEE NOVE    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Quintal D. QuixoteAdjudicado a “Quintal D. QuixoteAdjudicado a “Quintal D. QuixoteAdjudicado a “Quintal D. Quixote    ––––    Restaurante, Lda.”Restaurante, Lda.”Restaurante, Lda.”Restaurante, Lda.”,,,,    por por por por 

despacho de despacho de despacho de despacho de treze de Novembrotreze de Novembrotreze de Novembrotreze de Novembro    de dois mil e novede dois mil e novede dois mil e novede dois mil e nove, no valor , no valor , no valor , no valor 

de de de de vinte mil novecentos e quarenta e quatro euros e nvinte mil novecentos e quarenta e quatro euros e nvinte mil novecentos e quarenta e quatro euros e nvinte mil novecentos e quarenta e quatro euros e noventa oventa oventa oventa 

e oito (maise oito (maise oito (maise oito (mais    IVAIVAIVAIVA))))    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA ADO PARA ADO PARA ADO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO S PARA FORNECIMENTO S PARA FORNECIMENTO S PARA FORNECIMENTO E E E E 

COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃOCOLOCAÇÃO DE VEDAÇÃOCOLOCAÇÃO DE VEDAÇÃOCOLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO    NO CAMPO DE JOGOS DONO CAMPO DE JOGOS DONO CAMPO DE JOGOS DONO CAMPO DE JOGOS DO    

COMPLEXO ESCOLAR DE COMPLEXO ESCOLAR DE COMPLEXO ESCOLAR DE COMPLEXO ESCOLAR DE ROGILROGILROGILROGIL    ----------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”,,,,    por despacho depor despacho depor despacho depor despacho de    vinte de vinte de vinte de vinte de 

Novembro de Novembro de Novembro de Novembro de dois mil e novedois mil e novedois mil e novedois mil e nove, no valor de, no valor de, no valor de, no valor de    três mil setecentos três mil setecentos três mil setecentos três mil setecentos 

e noventa euros e quarenta e dois cêntimos (mais e noventa euros e quarenta e dois cêntimos (mais e noventa euros e quarenta e dois cêntimos (mais e noventa euros e quarenta e dois cêntimos (mais IVAIVAIVAIVA))))    ------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA ADO PARA ADO PARA ADO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO S PARA FORNECIMENTO S PARA FORNECIMENTO S PARA FORNECIMENTO E E E E 

COLOCAÇÃO DE VEDAÇÃOCOLOCAÇÃO DE VEDAÇÃOCOLOCAÇÃO DE VEDAÇÃOCOLOCAÇÃO DE VEDAÇÃO    NO CAMPO MUNICIPAL DNO CAMPO MUNICIPAL DNO CAMPO MUNICIPAL DNO CAMPO MUNICIPAL DE E E E 

FUTEBOL DE ALJEZURFUTEBOL DE ALJEZURFUTEBOL DE ALJEZURFUTEBOL DE ALJEZUR    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”Adjudicado a “Vedamisto, Lda.”,,,,    por despacho depor despacho depor despacho depor despacho de    vinte de vinte de vinte de vinte de 

Novembro de dois mil e nove, Novembro de dois mil e nove, Novembro de dois mil e nove, Novembro de dois mil e nove, no valor deno valor deno valor deno valor de    quatro mil quatro mil quatro mil quatro mil 

oitocentos e oitenta e três eurosoitocentos e oitenta e três eurosoitocentos e oitenta e três eurosoitocentos e oitenta e três euros    e quarenta e sete cêntimos e quarenta e sete cêntimos e quarenta e sete cêntimos e quarenta e sete cêntimos 

(mais (mais (mais (mais IVAIVAIVAIVA))))    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA CONCTE DIRECTO PARA CONCTE DIRECTO PARA CONCTE DIRECTO PARA CONCEPÇÃO E EPÇÃO E EPÇÃO E EPÇÃO E 

PRODUÇÃO DE MATERIALPRODUÇÃO DE MATERIALPRODUÇÃO DE MATERIALPRODUÇÃO DE MATERIAL    PRPRPRPROMOCIONAL DO CONCELHOMOCIONAL DO CONCELHOMOCIONAL DO CONCELHOMOCIONAL DO CONCELHO DE O DE O DE O DE 

ALJEZURALJEZURALJEZURALJEZUR    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “1000 Olhos Adjudicado a “1000 Olhos Adjudicado a “1000 Olhos Adjudicado a “1000 Olhos ––––    Imagem e Comunicação, Lda.”Imagem e Comunicação, Lda.”Imagem e Comunicação, Lda.”Imagem e Comunicação, Lda.”,,,,    

por despacho depor despacho depor despacho depor despacho de    vinte e sete de Novembro de dois mil e vinte e sete de Novembro de dois mil e vinte e sete de Novembro de dois mil e vinte e sete de Novembro de dois mil e 

novenovenovenove, no valor de , no valor de , no valor de , no valor de oito mil e trinta euros (mais oito mil e trinta euros (mais oito mil e trinta euros (mais oito mil e trinta euros (mais IVAIVAIVAIVA))))    ------------------------        

CONCURSO PÚBLICO OPECONCURSO PÚBLICO OPECONCURSO PÚBLICO OPECONCURSO PÚBLICO OPERAÇÃO DE FINANCIAMENRAÇÃO DE FINANCIAMENRAÇÃO DE FINANCIAMENRAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR TO POR TO POR TO POR 

LOCAÇÃO FLOCAÇÃO FLOCAÇÃO FLOCAÇÃO FINANCEIRA (LEASING),INANCEIRA (LEASING),INANCEIRA (LEASING),INANCEIRA (LEASING),    PARA AQUISIÇÃO DE UMPARA AQUISIÇÃO DE UMPARA AQUISIÇÃO DE UMPARA AQUISIÇÃO DE UM    

CAMIÃO EQUIPADO COM CAMIÃO EQUIPADO COM CAMIÃO EQUIPADO COM CAMIÃO EQUIPADO COM CISTERNA COM DEPÓSITCISTERNA COM DEPÓSITCISTERNA COM DEPÓSITCISTERNA COM DEPÓSITO PARA O PARA O PARA O PARA 

BETUME OU EMULSÕESBETUME OU EMULSÕESBETUME OU EMULSÕESBETUME OU EMULSÕES    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
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Adjudicado a “Totta Adjudicado a “Totta Adjudicado a “Totta Adjudicado a “Totta ––––    Crédito Especializado, Instituição Crédito Especializado, Instituição Crédito Especializado, Instituição Crédito Especializado, Instituição 

Financeira de Crédito, S.A.” por despacho de Financeira de Crédito, S.A.” por despacho de Financeira de Crédito, S.A.” por despacho de Financeira de Crédito, S.A.” por despacho de vinte e um de vinte e um de vinte e um de vinte e um de 

Agosto de dois mil e noveAgosto de dois mil e noveAgosto de dois mil e noveAgosto de dois mil e nove, no , no , no , no valor de valor de valor de valor de cento e dois mil cento e dois mil cento e dois mil cento e dois mil 

trezentos euros e vinte cêntimos (mais trezentos euros e vinte cêntimos (mais trezentos euros e vinte cêntimos (mais trezentos euros e vinte cêntimos (mais IVAIVAIVAIVA))))    ------------------------------------------------        

Data da assinatura do contrato: Data da assinatura do contrato: Data da assinatura do contrato: Data da assinatura do contrato: sete de Dezembro de dois mil sete de Dezembro de dois mil sete de Dezembro de dois mil sete de Dezembro de dois mil 

e novee novee novee nove    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPROCEDIMENTO DE AJUSTROCEDIMENTO DE AJUSTROCEDIMENTO DE AJUSTROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO DE 

SERVIÇOS FORNECIMENTSERVIÇOS FORNECIMENTSERVIÇOS FORNECIMENTSERVIÇOS FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHEO DE ALMOÇO E LANCHEO DE ALMOÇO E LANCHEO DE ALMOÇO E LANCHE    DE NATAL DE NATAL DE NATAL DE NATAL 

AOS FUNCIONÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS E AUTARCAS DO MUNICÍE AUTARCAS DO MUNICÍE AUTARCAS DO MUNICÍE AUTARCAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR PIO DE ALJEZUR PIO DE ALJEZUR PIO DE ALJEZUR 

DOIS MIL E NOVEDOIS MIL E NOVEDOIS MIL E NOVEDOIS MIL E NOVE    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Quintal D. Quixote Restaurante, Lda.” por Adjudicado a “Quintal D. Quixote Restaurante, Lda.” por Adjudicado a “Quintal D. Quixote Restaurante, Lda.” por Adjudicado a “Quintal D. Quixote Restaurante, Lda.” por 

despacho de despacho de despacho de despacho de onze de Dezembro de dois mil e noveonze de Dezembro de dois mil e noveonze de Dezembro de dois mil e noveonze de Dezembro de dois mil e nove, no valor , no valor , no valor , no valor 

dededede    onze mil setecentos e trinta e sete euros e cinquenta onze mil setecentos e trinta e sete euros e cinquenta onze mil setecentos e trinta e sete euros e cinquenta onze mil setecentos e trinta e sete euros e cinquenta 

cêntimos (mais cêntimos (mais cêntimos (mais cêntimos (mais IVAIVAIVAIVA))))    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTPROCEDIMENTPROCEDIMENTPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO O DE AJUSTE DIRECTO O DE AJUSTE DIRECTO O DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA SIMPLIFICADO PARA SIMPLIFICADO PARA SIMPLIFICADO PARA 

FORNECIMENTO DE CABAFORNECIMENTO DE CABAFORNECIMENTO DE CABAFORNECIMENTO DE CABAZES DE NATAL PARA OFZES DE NATAL PARA OFZES DE NATAL PARA OFZES DE NATAL PARA OFERTA AOS ERTA AOS ERTA AOS ERTA AOS 

FUNCIONÁRIOS DA CÂMAFUNCIONÁRIOS DA CÂMAFUNCIONÁRIOS DA CÂMAFUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPALRA MUNICIPALRA MUNICIPALRA MUNICIPAL    --------------------------------------------------------------------        

Adjudicado a “Makro Adjudicado a “Makro Adjudicado a “Makro Adjudicado a “Makro ––––    Cash & Carry Portugal, S.A.”Cash & Carry Portugal, S.A.”Cash & Carry Portugal, S.A.”Cash & Carry Portugal, S.A.”,,,,    por por por por 

despacho de despacho de despacho de despacho de quinze de Dezembro de dois mil e novequinze de Dezembro de dois mil e novequinze de Dezembro de dois mil e novequinze de Dezembro de dois mil e nove, no , no , no , no 

valor de valor de valor de valor de quatro mil novecquatro mil novecquatro mil novecquatro mil novecentos e noventa e nove euros e entos e noventa e nove euros e entos e noventa e nove euros e entos e noventa e nove euros e 

quarenta cêntimos (mais quarenta cêntimos (mais quarenta cêntimos (mais quarenta cêntimos (mais IVAIVAIVAIVA))))    --------------------------------------------------------------------------------------------        

PROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSPROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA ADO PARA ADO PARA ADO PARA 

REALIZAÇÃO DE SEGUROREALIZAÇÃO DE SEGUROREALIZAÇÃO DE SEGUROREALIZAÇÃO DE SEGURO    PARA CAMIÃO CISTERNAPARA CAMIÃO CISTERNAPARA CAMIÃO CISTERNAPARA CAMIÃO CISTERNA    

CINQUENTA E DOIS CINQUENTA E DOIS CINQUENTA E DOIS CINQUENTA E DOIS ––––    IO IO IO IO ––––    ZERO TRÊSZERO TRÊSZERO TRÊSZERO TRÊS    ----------------------------------------------------------------            

Adjudicado a “Companhia dAdjudicado a “Companhia dAdjudicado a “Companhia dAdjudicado a “Companhia de Seguros Fidelidade e Seguros Fidelidade e Seguros Fidelidade e Seguros Fidelidade ––––    Mundial, Mundial, Mundial, Mundial, 

S.A.”S.A.”S.A.”S.A.”,,,,    por por por por despacho de despacho de despacho de despacho de vinte e oito de Dezembro de dois mil vinte e oito de Dezembro de dois mil vinte e oito de Dezembro de dois mil vinte e oito de Dezembro de dois mil 

e novee novee novee nove, no valor de, no valor de, no valor de, no valor de    dois mil oitocentos e quatro euros e dois mil oitocentos e quatro euros e dois mil oitocentos e quatro euros e dois mil oitocentos e quatro euros e 

cinquenta e sete cêntimos.cinquenta e sete cêntimos.cinquenta e sete cêntimos.cinquenta e sete cêntimos.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 

IIIIIIII – Administração e Finanças 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUM M M M ––––    APROVAÇÃO DA ACTA DAAPROVAÇÃO DA ACTA DAAPROVAÇÃO DA ACTA DAAPROVAÇÃO DA ACTA DA    REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÃO ORDINÁRIA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DE DE DE DE DOZEDOZEDOZEDOZE    DE DE DE DE JANEIROJANEIROJANEIROJANEIRO    DE DOIS MIL E DE DOIS MIL E DE DOIS MIL E DE DOIS MIL E DEZDEZDEZDEZ::::    ––––    Depois de ter Depois de ter Depois de ter Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, sido lida, a Câmara deliberou, sido lida, a Câmara deliberou, sido lida, a Câmara deliberou, por por por por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar , aprovar , aprovar , aprovar a a a a 
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actaactaactaacta    da reunião ordinária de da reunião ordinária de da reunião ordinária de da reunião ordinária de doze de Janeirodoze de Janeirodoze de Janeirodoze de Janeiro    dddde dois mil e e dois mil e e dois mil e e dois mil e 

dezdezdezdez....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO: : : : ––––    Foi apresentada a seguinte Foi apresentada a seguinte Foi apresentada a seguinte Foi apresentada a seguinte 

legislação, da qual alegislação, da qual alegislação, da qual alegislação, da qual a    Câmara tomou conhecimento:Câmara tomou conhecimento:Câmara tomou conhecimento:Câmara tomou conhecimento:    --------------------------------        

LEI LEI LEI LEI número centnúmero centnúmero centnúmero cento e o e o e o e dezassetedezassetedezassetedezassete    barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, d, d, d, da a a a 

Assembleia da RepúblicaAssembleia da RepúblicaAssembleia da RepúblicaAssembleia da República, publicad, publicad, publicad, publicadaaaa    na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,    do do do do 

Diário da República número duzDiário da República número duzDiário da República número duzDiário da República número duzentoentoentoentossss    e e e e cinquentacinquentacinquentacinquenta, de vinte e , de vinte e , de vinte e , de vinte e 

nove de Dezembronove de Dezembronove de Dezembronove de Dezembro, que , que , que , que aprova o regime geral das taxas das aprova o regime geral das taxas das aprova o regime geral das taxas das aprova o regime geral das taxas das 

Autarquias Locais.Autarquias Locais.Autarquias Locais.Autarquias Locais.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

RESOLUÇÃO DA ASSEMBLRESOLUÇÃO DA ASSEMBLRESOLUÇÃO DA ASSEMBLRESOLUÇÃO DA ASSEMBLEEEEIA DA REPÚBLICA IA DA REPÚBLICA IA DA REPÚBLICA IA DA REPÚBLICA número cento e número cento e número cento e número cento e 

vinte vinte vinte vinte barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, d, d, d, da Assembleia da Repúblicaa Assembleia da Repúblicaa Assembleia da Repúblicaa Assembleia da República, , , , 

publicadpublicadpublicadpublicadaaaa    na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,    do Diário da República número do Diário da República número do Diário da República número do Diário da República número 

duzduzduzduzentoentoentoentossss    e e e e cinquentacinquentacinquentacinquenta, de vinte e , de vinte e , de vinte e , de vinte e nove de Dezembro, sobre a nove de Dezembro, sobre a nove de Dezembro, sobre a nove de Dezembro, sobre a 

eleição para a Comissão Nacional de Eleições.eleição para a Comissão Nacional de Eleições.eleição para a Comissão Nacional de Eleições.eleição para a Comissão Nacional de Eleições.    --------------------------------------------        

PORPORPORPORTARIA TARIA TARIA TARIA númeronúmeronúmeronúmero    mil quatrocentos e cinquenta e dois barra mil quatrocentos e cinquenta e dois barra mil quatrocentos e cinquenta e dois barra mil quatrocentos e cinquenta e dois barra 

dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública e da Economia, da Inovação e do Administração Pública e da Economia, da Inovação e do Administração Pública e da Economia, da Inovação e do Administração Pública e da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento, publicadaDesenvolvimento, publicadaDesenvolvimento, publicadaDesenvolvimento, publicada    na Primeira Série, do Diário da na Primeira Série, do Diário da na Primeira Série, do Diário da na Primeira Série, do Diário da 

República República República República número duznúmero duznúmero duznúmero duzentoentoentoentossss    e e e e cinquentacinquentacinquentacinquenta, , , , de vinte e de vinte e de vinte e de vinte e nove de nove de nove de nove de 

DezembroDezembroDezembroDezembro,,,,    que define os códigos de actividade económica que define os códigos de actividade económica que define os códigos de actividade económica que define os códigos de actividade económica 

(CAE) correspondentes a várias actividades.(CAE) correspondentes a várias actividades.(CAE) correspondentes a várias actividades.(CAE) correspondentes a várias actividades.    ----------------------------------------------------        

LEI LEI LEI LEI número cento e número cento e número cento e número cento e dezoitodezoitodezoitodezoito    barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, d, d, d, da a a a 

Assembleia da RepúblicaAssembleia da RepúblicaAssembleia da RepúblicaAssembleia da República, publicad, publicad, publicad, publicadaaaa    na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,    do do do do 

Diário da República númeroDiário da República númeroDiário da República númeroDiário da República número    duzduzduzduzentoentoentoentossss    e e e e cinquenta e umcinquenta e umcinquenta e umcinquenta e um, de , de , de , de 

trinta de Dezembrotrinta de Dezembrotrinta de Dezembrotrinta de Dezembro, , , , sobre o Orçamento do Estado para dois sobre o Orçamento do Estado para dois sobre o Orçamento do Estado para dois sobre o Orçamento do Estado para dois 

mil e nove.mil e nove.mil e nove.mil e nove.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

LEI LEI LEI LEI número cento e número cento e número cento e número cento e dezanovedezanovedezanovedezanove    barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, d, d, d, da a a a 

Assembleia da RepúblicaAssembleia da RepúblicaAssembleia da RepúblicaAssembleia da República, publicad, publicad, publicad, publicadaaaa    na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,na Primeira Série,    do do do do 

Diário da República número duzDiário da República número duzDiário da República número duzDiário da República número duzentoentoentoentossss    e e e e cinqucinqucinqucinquenta e umenta e umenta e umenta e um, de , de , de , de 

trinta de Dezembrotrinta de Dezembrotrinta de Dezembrotrinta de Dezembro, , , , sobre o Código dos Regimes Contributivos sobre o Código dos Regimes Contributivos sobre o Código dos Regimes Contributivos sobre o Código dos Regimes Contributivos 

do Sistema Previdencial de Segurança Social.do Sistema Previdencial de Segurança Social.do Sistema Previdencial de Segurança Social.do Sistema Previdencial de Segurança Social.    ------------------------------------------------        



RRRREUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE 26.01.1026.01.1026.01.1026.01.10    

Pág.  8

PORTARIA PORTARIA PORTARIA PORTARIA númeronúmeronúmeronúmero    mil quatrocentos e cinquenta e sete barra mil quatrocentos e cinquenta e sete barra mil quatrocentos e cinquenta e sete barra mil quatrocentos e cinquenta e sete barra 

dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da dois mil e nove, do Ministério das Finanças e da 

Administração Pública e do TAdministração Pública e do TAdministração Pública e do TAdministração Pública e do Trabalho rabalho rabalho rabalho e da Solidariedade Social, e da Solidariedade Social, e da Solidariedade Social, e da Solidariedade Social, 

publicadapublicadapublicadapublicada    na Primeira Série, do Diário da República na Primeira Série, do Diário da República na Primeira Série, do Diário da República na Primeira Série, do Diário da República número número número número 

duzduzduzduzentoentoentoentossss    e e e e cinquenta e doiscinquenta e doiscinquenta e doiscinquenta e dois, de , de , de , de trinta e um de Dezembrotrinta e um de Dezembrotrinta e um de Dezembrotrinta e um de Dezembro,,,,    

que actualiza o valor de referencia o montante do que actualiza o valor de referencia o montante do que actualiza o valor de referencia o montante do que actualiza o valor de referencia o montante do 

complemento solidário para idosos.complemento solidário para idosos.complemento solidário para idosos.complemento solidário para idosos.    ------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊS RÊS RÊS RÊS ––––    FINANÇFINANÇFINANÇFINANÇAS MUNICIPAISAS MUNICIPAISAS MUNICIPAISAS MUNICIPAIS    ----------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊSRÊSRÊSRÊS    PONTO PONTO PONTO PONTO UUUUM M M M ––––    RESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESRESUMO DIÁRIO DA TESOURARIAOURARIAOURARIAOURARIA: : : : ––––    

Foi apresentado oFoi apresentado oFoi apresentado oFoi apresentado o    Resumo Diário da Tesouraria do Resumo Diário da Tesouraria do Resumo Diário da Tesouraria do Resumo Diário da Tesouraria do dia dia dia dia vinte e vinte e vinte e vinte e 

cinco cinco cinco cinco de de de de JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro    de dois mil e de dois mil e de dois mil e de dois mil e dezdezdezdez,,,,    do qual a Câmara tomou do qual a Câmara tomou do qual a Câmara tomou do qual a Câmara tomou 

conhecimento.conhecimento.conhecimento.conhecimento.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO QQQQUATRO UATRO UATRO UATRO ––––    CORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIACORRESPONDÊNCIA: : : : ––––    FoiFoiFoiFoi    apresentada a apresentada a apresentada a apresentada a 

ccccorrespondência a seguirorrespondência a seguirorrespondência a seguirorrespondência a seguir    discriminada, da qual a Câmara discriminada, da qual a Câmara discriminada, da qual a Câmara discriminada, da qual a Câmara 

tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica:    ------------        

CONFEDERAÇÃO PORTUGUCONFEDERAÇÃO PORTUGUCONFEDERAÇÃO PORTUGUCONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADESA DAS COLECTIVIDADESA DAS COLECTIVIDADESA DAS COLECTIVIDADES DE ES DE ES DE ES DE 

CULTURA, RECREIO E DCULTURA, RECREIO E DCULTURA, RECREIO E DCULTURA, RECREIO E DESPORTOESPORTOESPORTOESPORTO::::    ––––    Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício Foi apresentado o ofício 

número dois mil e dois, datado de catorze número dois mil e dois, datado de catorze número dois mil e dois, datado de catorze número dois mil e dois, datado de catorze de Dezembro de de Dezembro de de Dezembro de de Dezembro de 

dois mil e nove, enviando proposta com vista ao dois mil e nove, enviando proposta com vista ao dois mil e nove, enviando proposta com vista ao dois mil e nove, enviando proposta com vista ao 

eeeestabelecimento de pastabelecimento de pastabelecimento de pastabelecimento de parceria de formaçãorceria de formaçãorceria de formaçãorceria de formação....    ----------------------------------------------------------------        

A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara agradece o agradece o agradece o agradece o convite dirigido com vista ao convite dirigido com vista ao convite dirigido com vista ao convite dirigido com vista ao 

estabelecimento de parceria de formação todavia, deliberouestabelecimento de parceria de formação todavia, deliberouestabelecimento de parceria de formação todavia, deliberouestabelecimento de parceria de formação todavia, deliberou    por por por por 

unanimidade, unanimidade, unanimidade, unanimidade, comunicar que neste momencomunicar que neste momencomunicar que neste momencomunicar que neste momento não é oportuno.to não é oportuno.to não é oportuno.to não é oportuno.    ----        

AMAL AMAL AMAL AMAL ––––    COMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVE::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentada a apresentada a apresentada a apresentada a Acta da reunião do Conselho ExecutiActa da reunião do Conselho ExecutiActa da reunião do Conselho ExecutiActa da reunião do Conselho Executivo, vo, vo, vo, 

realizada no dia realizada no dia realizada no dia realizada no dia dezassete de Dezembro de dois mil e nove.dezassete de Dezembro de dois mil e nove.dezassete de Dezembro de dois mil e nove.dezassete de Dezembro de dois mil e nove.        

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

AMAL AMAL AMAL AMAL ––––    COMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVE::::    ––––    FoiFoiFoiFoi    

apresentado o email datado de dezoito de Janeiro do corrente apresentado o email datado de dezoito de Janeiro do corrente apresentado o email datado de dezoito de Janeiro do corrente apresentado o email datado de dezoito de Janeiro do corrente 

ano, enviando a ano, enviando a ano, enviando a ano, enviando a ActaActaActaActa    da reunião do Conselho Executida reunião do Conselho Executida reunião do Conselho Executida reunião do Conselho Executivo, vo, vo, vo, 

realizada no realizada no realizada no realizada no passado passado passado passado dia dia dia dia onze de Janeiro.onze de Janeiro.onze de Janeiro.onze de Janeiro.    --------------------------------------------------------        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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AMAL AMAL AMAL AMAL ––––    COMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICOMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVECIPAL DO ALGARVE::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício núapresentado o ofício núapresentado o ofício núapresentado o ofício número doze, datado de doze de Janeiro mero doze, datado de doze de Janeiro mero doze, datado de doze de Janeiro mero doze, datado de doze de Janeiro 

do corrente ano, enviando minuta de manifesto sobre a do corrente ano, enviando minuta de manifesto sobre a do corrente ano, enviando minuta de manifesto sobre a do corrente ano, enviando minuta de manifesto sobre a 

importância da importância da importância da importância da VoltaVoltaVoltaVolta    ao Algarve em ao Algarve em ao Algarve em ao Algarve em BBBBiciiciiciicicletacletacletacleta....    ------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , reconhecer a reconhecer a reconhecer a reconhecer a 

importância da transmissão televisiva da Volta ao Algarve em importância da transmissão televisiva da Volta ao Algarve em importância da transmissão televisiva da Volta ao Algarve em importância da transmissão televisiva da Volta ao Algarve em 

BicicleBicicleBicicleBicicleta, bem como suscitar a importância do Turismo de ta, bem como suscitar a importância do Turismo de ta, bem como suscitar a importância do Turismo de ta, bem como suscitar a importância do Turismo de 

Portugal para o patrocínio da cobertura a ser operada pelo Portugal para o patrocínio da cobertura a ser operada pelo Portugal para o patrocínio da cobertura a ser operada pelo Portugal para o patrocínio da cobertura a ser operada pelo 

canal público de televisão canal público de televisão canal público de televisão canal público de televisão ––––    RTPRTPRTPRTP....    ------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento da 

presente deliberação à Associação de Ciclismo dpresente deliberação à Associação de Ciclismo dpresente deliberação à Associação de Ciclismo dpresente deliberação à Associação de Ciclismo do Algaro Algaro Algaro Algarveveveve....    ------------        

TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE TERRAS DO INFANTE ––––    ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOSPIOSPIOSPIOS::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício número vinte e seis, datado de dezoito apresentado o ofício número vinte e seis, datado de dezoito apresentado o ofício número vinte e seis, datado de dezoito apresentado o ofício número vinte e seis, datado de dezoito 

de Janeiro do corrente ano, ede Janeiro do corrente ano, ede Janeiro do corrente ano, ede Janeiro do corrente ano, envinvinvinviandandandando cópia da acta da o cópia da acta da o cópia da acta da o cópia da acta da 

reunião do Conselho Directreunião do Conselho Directreunião do Conselho Directreunião do Conselho Directivoivoivoivo,,,,    realizada no dia realizada no dia realizada no dia realizada no dia catorze de catorze de catorze de catorze de 

Dezembro de dois mil e novDezembro de dois mil e novDezembro de dois mil e novDezembro de dois mil e nove.e.e.e.    --------------------------------------------------------------------------------------------        

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

CRUZ VERMELHA PORTUGCRUZ VERMELHA PORTUGCRUZ VERMELHA PORTUGCRUZ VERMELHA PORTUGUESA UESA UESA UESA ––––    DELEGAÇÃO DE FARODELEGAÇÃO DE FARODELEGAÇÃO DE FARODELEGAÇÃO DE FARO::::    ––––    

Foi apresentado o ofício número quarenta e seis, datado de Foi apresentado o ofício número quarenta e seis, datado de Foi apresentado o ofício número quarenta e seis, datado de Foi apresentado o ofício número quarenta e seis, datado de 

quinze de Janeiroquinze de Janeiroquinze de Janeiroquinze de Janeiro    do corrente ano, solicitando o apoio dos do corrente ano, solicitando o apoio dos do corrente ano, solicitando o apoio dos do corrente ano, solicitando o apoio dos 

Municípios, com vista ao fMunicípios, com vista ao fMunicípios, com vista ao fMunicípios, com vista ao financiamento da Comunidinanciamento da Comunidinanciamento da Comunidinanciamento da Comunidade de ade de ade de ade de 

InserçãoInserçãoInserçãoInserção    Porto de AbrigoPorto de AbrigoPorto de AbrigoPorto de Abrigo....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , comunicar que de comunicar que de comunicar que de comunicar que de 

momento não lhe é possível atribuir o subsídio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o subsídio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o subsídio solicitado.momento não lhe é possível atribuir o subsídio solicitado.    ----------------        

ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número quatro, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número quatro, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número quatro, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número quatro, datado de cinco de Janeiro do corrente 

ano, infoano, infoano, infoano, informando da armando da armando da armando da aprovaçãoprovaçãoprovaçãoprovação,,,,    em sessão em sessão em sessão em sessão ordináriaordináriaordináriaordinária    realizada realizada realizada realizada 

no no no no dia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e nove,,,,    da proposta da proposta da proposta da proposta 

referente à dreferente à dreferente à dreferente à delegação de competências nas Juntas de elegação de competências nas Juntas de elegação de competências nas Juntas de elegação de competências nas Juntas de 

FreguesiaFreguesiaFreguesiaFreguesia....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício nofício nofício nofício número três, datado de cinco de Janeiro do corrente úmero três, datado de cinco de Janeiro do corrente úmero três, datado de cinco de Janeiro do corrente úmero três, datado de cinco de Janeiro do corrente 

ano, informando da aano, informando da aano, informando da aano, informando da aprovaçãoprovaçãoprovaçãoprovação,,,,    em sessão em sessão em sessão em sessão ordináriaordináriaordináriaordinária    realizada realizada realizada realizada 

no no no no dia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e nove,,,,    da proposta da proposta da proposta da proposta 

referente aos referente aos referente aos referente aos Protocolos a estabelecer com as Juntas de Protocolos a estabelecer com as Juntas de Protocolos a estabelecer com as Juntas de Protocolos a estabelecer com as Juntas de 

Freguesia Freguesia Freguesia Freguesia ––––    Transferências de cTransferências de cTransferências de cTransferências de capitalapitalapitalapital....    ------------------------------------------------------------------------        

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

ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número dois, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número dois, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número dois, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número dois, datado de cinco de Janeiro do corrente 

ano, informando da aano, informando da aano, informando da aano, informando da aprovaçãoprovaçãoprovaçãoprovação,,,,    em sessão em sessão em sessão em sessão ordináriaordináriaordináriaordinária    realizada realizada realizada realizada 

no no no no dia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e nove,,,,    da propda propda propda proposta osta osta osta 

referente ao referente ao referente ao referente ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para Orçamento e Grandes Opções do Plano para Orçamento e Grandes Opções do Plano para Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois dois dois dois 

mil e dezmil e dezmil e dezmil e dez    e Mapa de Pessoal para e Mapa de Pessoal para e Mapa de Pessoal para e Mapa de Pessoal para dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.    ----------------------------        

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

ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício número um, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número um, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número um, datado de cinco de Janeiro do corrente ofício número um, datado de cinco de Janeiro do corrente 

ano, inforano, inforano, inforano, informando da amando da amando da amando da aprovaçãoprovaçãoprovaçãoprovação,,,,    em sessão em sessão em sessão em sessão ordináriaordináriaordináriaordinária    realizada realizada realizada realizada 

no no no no dia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e novedia trinta de Dezembro de dois mil e nove,,,,    da proposta da proposta da proposta da proposta 

referentereferentereferentereferente    ao pao pao pao pedido de alteredido de alteredido de alteredido de alteração do Loteamento Rogil Norteação do Loteamento Rogil Norteação do Loteamento Rogil Norteação do Loteamento Rogil Norte    ––––    

MOVILOP MOVILOP MOVILOP MOVILOP ––––    ImobilImobilImobilImobiliária e Construção Civil, Lda.iária e Construção Civil, Lda.iária e Construção Civil, Lda.iária e Construção Civil, Lda.    --------------------------------------------        

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

SONS DA VICENTINASONS DA VICENTINASONS DA VICENTINASONS DA VICENTINA    ––––    PRODUÇÃO DE ESPECTÁCPRODUÇÃO DE ESPECTÁCPRODUÇÃO DE ESPECTÁCPRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOSULOSULOSULOS::::    ––––    Foi Foi Foi Foi 

apresentado o ofício datado de três de Dezembro de dois mil apresentado o ofício datado de três de Dezembro de dois mil apresentado o ofício datado de três de Dezembro de dois mil apresentado o ofício datado de três de Dezembro de dois mil 

e nove, agradecendo o apoio prestado por esta Autarquia, e nove, agradecendo o apoio prestado por esta Autarquia, e nove, agradecendo o apoio prestado por esta Autarquia, e nove, agradecendo o apoio prestado por esta Autarquia, 

aquando da realização de primeiro aquando da realização de primeiro aquando da realização de primeiro aquando da realização de primeiro encontro encontro encontro encontro nacional de nacional de nacional de nacional de 

entidades intervenientes no mundo dentidades intervenientes no mundo dentidades intervenientes no mundo dentidades intervenientes no mundo do espectáculo.o espectáculo.o espectáculo.o espectáculo.    ------------------------------------        

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

AHRESP AHRESP AHRESP AHRESP ––––    ASSOCIAÇÃO DA HOTELAASSOCIAÇÃO DA HOTELAASSOCIAÇÃO DA HOTELAASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E RIA, RESTAURAÇÃO E RIA, RESTAURAÇÃO E RIA, RESTAURAÇÃO E 

SIMILARES DE PORTUGASIMILARES DE PORTUGASIMILARES DE PORTUGASIMILARES DE PORTUGALLLL: : : : ––––    Foi apresentado o ofício número Foi apresentado o ofício número Foi apresentado o ofício número Foi apresentado o ofício número 

noventa, datado de sete de Janeiro do corrente ano, enviando noventa, datado de sete de Janeiro do corrente ano, enviando noventa, datado de sete de Janeiro do corrente ano, enviando noventa, datado de sete de Janeiro do corrente ano, enviando 

cópia da nota de imprensa a propósito do Orçamento de cópia da nota de imprensa a propósito do Orçamento de cópia da nota de imprensa a propósito do Orçamento de cópia da nota de imprensa a propósito do Orçamento de 

Estado para Estado para Estado para Estado para dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.Tomado conhecimento.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

INSTITUTO GEOGRÁFICOINSTITUTO GEOGRÁFICOINSTITUTO GEOGRÁFICOINSTITUTO GEOGRÁFICO    PORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊS: : : : ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício circular número dois, datado de seis de Janeiro do ofício circular número dois, datado de seis de Janeiro do ofício circular número dois, datado de seis de Janeiro do ofício circular número dois, datado de seis de Janeiro do 

corrente ano, corrente ano, corrente ano, corrente ano, transmitindo o atransmitindo o atransmitindo o atransmitindo o agradecimento do Engenheiro gradecimento do Engenheiro gradecimento do Engenheiro gradecimento do Engenheiro 

Arménio dos Santos CastanheiraArménio dos Santos CastanheiraArménio dos Santos CastanheiraArménio dos Santos Castanheira    pela colaboração ppela colaboração ppela colaboração ppela colaboração prestada, restada, restada, restada, 

enquantoenquantoenquantoenquanto    DirectorDirectorDirectorDirector----Geral do Geral do Geral do Geral do Instituto Geográfico PortuguêsInstituto Geográfico PortuguêsInstituto Geográfico PortuguêsInstituto Geográfico Português....    ----------------        

A Câmara tomA Câmara tomA Câmara tomA Câmara tomoooouuuu    conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento    e deliberou, por unanimidade, e deliberou, por unanimidade, e deliberou, por unanimidade, e deliberou, por unanimidade, 

desejar as maiores felicidades aodesejar as maiores felicidades aodesejar as maiores felicidades aodesejar as maiores felicidades ao    Engenheiro Arménio dos Engenheiro Arménio dos Engenheiro Arménio dos Engenheiro Arménio dos 

Santos CastanheiraSantos CastanheiraSantos CastanheiraSantos Castanheira....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

MINISTÉRIO DA CIÊNCIMINISTÉRIO DA CIÊNCIMINISTÉRIO DA CIÊNCIMINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSIA, TECNOLOGIA E ENSIA, TECNOLOGIA E ENSIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIORNO SUPERIORNO SUPERIORNO SUPERIOR    ––––    

PROGRAMA OPERACIONALPROGRAMA OPERACIONALPROGRAMA OPERACIONALPROGRAMA OPERACIONAL    SOCIEDADE DO CONHECISOCIEDADE DO CONHECISOCIEDADE DO CONHECISOCIEDADE DO CONHECIMENTOMENTOMENTOMENTO: : : : ––––    

Foi apresentado o ofício número vinte e seis, datado de Foi apresentado o ofício número vinte e seis, datado de Foi apresentado o ofício número vinte e seis, datado de Foi apresentado o ofício número vinte e seis, datado de 

dezasseis de Janeiro do corrente ano, enviando um pequeno dezasseis de Janeiro do corrente ano, enviando um pequeno dezasseis de Janeiro do corrente ano, enviando um pequeno dezasseis de Janeiro do corrente ano, enviando um pequeno 

memo “Portugal Digital dois mil memo “Portugal Digital dois mil memo “Portugal Digital dois mil memo “Portugal Digital dois mil ––––    dois mil e dez dois mil e dez dois mil e dez dois mil e dez ––––    O O O O 

Conhecimento ao Serviço do TerritóriConhecimento ao Serviço do TerritóriConhecimento ao Serviço do TerritóriConhecimento ao Serviço do Território”.o”.o”.o”.    --------------------------------------------------------------------        

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

ÁGUAS DO ALGARVE, SAÁGUAS DO ALGARVE, SAÁGUAS DO ALGARVE, SAÁGUAS DO ALGARVE, SA    ––––    SISTEMA MULTIMUNICIPSISTEMA MULTIMUNICIPSISTEMA MULTIMUNICIPSISTEMA MULTIMUNICIPAL DE AL DE AL DE AL DE 

SANEAMENTO DO ALGARVSANEAMENTO DO ALGARVSANEAMENTO DO ALGARVSANEAMENTO DO ALGARVEEEE::::    ––––    Foi apresentado o fax Foi apresentado o fax Foi apresentado o fax Foi apresentado o fax número número número número 

trezentos e treze, datado de catorze de Janeiro do corrente trezentos e treze, datado de catorze de Janeiro do corrente trezentos e treze, datado de catorze de Janeiro do corrente trezentos e treze, datado de catorze de Janeiro do corrente 

ano, enviando informação acerca da ano, enviando informação acerca da ano, enviando informação acerca da ano, enviando informação acerca da ETAR do CarrascalinhoETAR do CarrascalinhoETAR do CarrascalinhoETAR do Carrascalinho    ––––    

RemodelRemodelRemodelRemodelação da ETAR de Rogilação da ETAR de Rogilação da ETAR de Rogilação da ETAR de Rogil....    ------------------------------------------------------------------------------------        

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

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO CCCCINCOINCOINCOINCO    ––––    ASSOCIAÇÃO DE PESCADASSOCIAÇÃO DE PESCADASSOCIAÇÃO DE PESCADASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO ORES DO PORTINHO ORES DO PORTINHO ORES DO PORTINHO 

DA ARRIFANA E COSTA DA ARRIFANA E COSTA DA ARRIFANA E COSTA DA ARRIFANA E COSTA VICENTINAVICENTINAVICENTINAVICENTINA::::    ––––    Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o Foi apresentado o 

ofício datado de seis de Janeiro do corrente ano, em que a ofício datado de seis de Janeiro do corrente ano, em que a ofício datado de seis de Janeiro do corrente ano, em que a ofício datado de seis de Janeiro do corrente ano, em que a 

Associação vem informar que, pelAssociação vem informar que, pelAssociação vem informar que, pelAssociação vem informar que, peloooo    SSSSenhoenhoenhoenhor r r r Paulo MaPaulo MaPaulo MaPaulo Manuel da nuel da nuel da nuel da 

SilvaSilvaSilvaSilva, , , , sócio número sócio número sócio número sócio número setsetsetsetenta e enta e enta e enta e seis e proprietário da seis e proprietário da seis e proprietário da seis e proprietário da 

embarcação TOTIM embarcação TOTIM embarcação TOTIM embarcação TOTIM ––––    SN SN SN SN ––––    setecentos e noventa e cinco setecentos e noventa e cinco setecentos e noventa e cinco setecentos e noventa e cinco ––––    

LLLL, foi apresentada , foi apresentada , foi apresentada , foi apresentada uma uma uma uma proposta para proposta para proposta para proposta para cedência cedência cedência cedência dddde ume ume ume uma a a a 

AAAArrecadaçrrecadaçrrecadaçrrecadaçãoãoãoão    para apetrechos de pesca, por um período de para apetrechos de pesca, por um período de para apetrechos de pesca, por um período de para apetrechos de pesca, por um período de 

três/quatro mesestrês/quatro mesestrês/quatro mesestrês/quatro meses....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Face ao teoFace ao teoFace ao teoFace ao teor constante na Informação número um barra r constante na Informação número um barra r constante na Informação número um barra r constante na Informação número um barra 

GTAPC, do Gabinete de Turismo, Agricultura, Pescas e GTAPC, do Gabinete de Turismo, Agricultura, Pescas e GTAPC, do Gabinete de Turismo, Agricultura, Pescas e GTAPC, do Gabinete de Turismo, Agricultura, Pescas e 

Comércio, a Câmara deliberou, por Comércio, a Câmara deliberou, por Comércio, a Câmara deliberou, por Comércio, a Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, , , , comunicar à comunicar à comunicar à comunicar à 

Associação que esta Autarquia não vê inconveniente na Associação que esta Autarquia não vê inconveniente na Associação que esta Autarquia não vê inconveniente na Associação que esta Autarquia não vê inconveniente na 

atribuição datribuição datribuição datribuição de ume ume ume uma a a a AAAArrecadação ao Senhor rrecadação ao Senhor rrecadação ao Senhor rrecadação ao Senhor Paulo MaPaulo MaPaulo MaPaulo Manuel da nuel da nuel da nuel da 

SilvaSilvaSilvaSilva, , , , sócio número sócio número sócio número sócio número setsetsetsetenta e enta e enta e enta e seisseisseisseis, por um período de quatro , por um período de quatro , por um período de quatro , por um período de quatro 

meses.meses.meses.meses.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO SSSSEISEISEISEIS    ––––    PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO A ESTABELECER A ESTABELECER A ESTABELECER A ESTABELECER COM A COM A COM A COM A 

ASSOCIAÇÃO DE PESCADASSOCIAÇÃO DE PESCADASSOCIAÇÃO DE PESCADASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DA ORES DO PORTINHO DA ORES DO PORTINHO DA ORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E ARRIFANA E ARRIFANA E ARRIFANA E 

COSTA VICENTINACOSTA VICENTINACOSTA VICENTINACOSTA VICENTINA    E E E E COM A ASSOCIAÇÃO DE COM A ASSOCIAÇÃO DE COM A ASSOCIAÇÃO DE COM A ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES MARISCADORES MARISCADORES MARISCADORES 

DA COSTA VICENTINA EDA COSTA VICENTINA EDA COSTA VICENTINA EDA COSTA VICENTINA E    SUDOESTE ALENSUDOESTE ALENSUDOESTE ALENSUDOESTE ALENTEJANOTEJANOTEJANOTEJANO::::    ––––    A A A A 

Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora maioria, com a abstenção da Senhora maioria, com a abstenção da Senhora maioria, com a abstenção da Senhora 

Vereadora Rosa CigarraVereadora Rosa CigarraVereadora Rosa CigarraVereadora Rosa Cigarra, aprovar as cláusulas do , aprovar as cláusulas do , aprovar as cláusulas do , aprovar as cláusulas do Protocolo a Protocolo a Protocolo a Protocolo a 

Estabelecer com a Associação de Pescadores do Portinho da Estabelecer com a Associação de Pescadores do Portinho da Estabelecer com a Associação de Pescadores do Portinho da Estabelecer com a Associação de Pescadores do Portinho da 

Arrifana e Costa Vicentina e com a Associação de Arrifana e Costa Vicentina e com a Associação de Arrifana e Costa Vicentina e com a Associação de Arrifana e Costa Vicentina e com a Associação de 

Mariscadores da CosMariscadores da CosMariscadores da CosMariscadores da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejanota Vicentina e Sudoeste Alentejanota Vicentina e Sudoeste Alentejanota Vicentina e Sudoeste Alentejano, que , que , que , que 

visvisvisvisaaaa    a contratação de serviços técnicos de apoio às a contratação de serviços técnicos de apoio às a contratação de serviços técnicos de apoio às a contratação de serviços técnicos de apoio às 

associações ligadas ao sector, elaboração de estudos e associações ligadas ao sector, elaboração de estudos e associações ligadas ao sector, elaboração de estudos e associações ligadas ao sector, elaboração de estudos e 

propostas na área dos recursos marinhos, sua gestão e propostas na área dos recursos marinhos, sua gestão e propostas na área dos recursos marinhos, sua gestão e propostas na área dos recursos marinhos, sua gestão e 

protecção e valorização dos produtos da pesca e da protecção e valorização dos produtos da pesca e da protecção e valorização dos produtos da pesca e da protecção e valorização dos produtos da pesca e da 

marimarimarimariscagemscagemscagemscagem, cujos documentos, depois de devidamente , cujos documentos, depois de devidamente , cujos documentos, depois de devidamente , cujos documentos, depois de devidamente 

rubricados, ficam apensos à presente acta.rubricados, ficam apensos à presente acta.rubricados, ficam apensos à presente acta.rubricados, ficam apensos à presente acta.    --------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO SSSSETEETEETEETE    ––––    PLANO DE PREVENÇÃO DPLANO DE PREVENÇÃO DPLANO DE PREVENÇÃO DPLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE E RISCOS DE E RISCOS DE E RISCOS DE 

GESTÃO, INCLUINDO OSGESTÃO, INCLUINDO OSGESTÃO, INCLUINDO OSGESTÃO, INCLUINDO OS    DE CORRUPÇÃO E INFRADE CORRUPÇÃO E INFRADE CORRUPÇÃO E INFRADE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CÇÕES CÇÕES CÇÕES 

CONEXAS CONEXAS CONEXAS CONEXAS ––––    RATIFICAÇÃORATIFICAÇÃORATIFICAÇÃORATIFICAÇÃO: : : : ––––    A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    ratificar ratificar ratificar ratificar o o o o Plano de prevenção de Riscos de Plano de prevenção de Riscos de Plano de prevenção de Riscos de Plano de prevenção de Riscos de 

Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções ConexasGestão, incluindo os de Corrupção e Infracções ConexasGestão, incluindo os de Corrupção e Infracções ConexasGestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas, , , , 

remetido pelo Senhor Presidente da Câmara para o Conselho remetido pelo Senhor Presidente da Câmara para o Conselho remetido pelo Senhor Presidente da Câmara para o Conselho remetido pelo Senhor Presidente da Câmara para o Conselho 

de Prevenção de Corrupçãode Prevenção de Corrupçãode Prevenção de Corrupçãode Prevenção de Corrupção, de acordo com a obrigação legal , de acordo com a obrigação legal , de acordo com a obrigação legal , de acordo com a obrigação legal 

e datado de vinte e oito de Dezembro de dois mil e datado de vinte e oito de Dezembro de dois mil e datado de vinte e oito de Dezembro de dois mil e datado de vinte e oito de Dezembro de dois mil e nove.e nove.e nove.e nove.    ----        
    

III III III III – Acção Social 
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    VICENTE FAUSTINO DE VICENTE FAUSTINO DE VICENTE FAUSTINO DE VICENTE FAUSTINO DE ANDRADE ANDRADE ANDRADE ANDRADE ––––    CANDIDATURA CANDIDATURA CANDIDATURA CANDIDATURA 

A APOIO SÓCIOA APOIO SÓCIOA APOIO SÓCIOA APOIO SÓCIO----EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO::::    ––––    Foi apresentado ofício número Foi apresentado ofício número Foi apresentado ofício número Foi apresentado ofício número 

nove, datado de seis de Janeiro do corrente ano,nove, datado de seis de Janeiro do corrente ano,nove, datado de seis de Janeiro do corrente ano,nove, datado de seis de Janeiro do corrente ano,    do do do do 

Agrupamento Vertical de Escolas do Concelho de AljezurAgrupamento Vertical de Escolas do Concelho de AljezurAgrupamento Vertical de Escolas do Concelho de AljezurAgrupamento Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur    

eeeenvinvinvinviandandandando o o o oooo    Boletim de CandBoletim de CandBoletim de CandBoletim de Candidatura de Apoio Social Escolar, idatura de Apoio Social Escolar, idatura de Apoio Social Escolar, idatura de Apoio Social Escolar, 

do aluno Vicente Faustino de Andrade, só agora entregue do aluno Vicente Faustino de Andrade, só agora entregue do aluno Vicente Faustino de Andrade, só agora entregue do aluno Vicente Faustino de Andrade, só agora entregue 

naquela escola.naquela escola.naquela escola.naquela escola.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, fixar o escalão B, para , fixar o escalão B, para , fixar o escalão B, para , fixar o escalão B, para 

o aluno Vicente Faustino de Andrade.o aluno Vicente Faustino de Andrade.o aluno Vicente Faustino de Andrade.o aluno Vicente Faustino de Andrade.    ------------------------------------------------------------------------        

MARIANA SOFIA BARTOLMARIANA SOFIA BARTOLMARIANA SOFIA BARTOLMARIANA SOFIA BARTOLOMEU OLIVEIRAOMEU OLIVEIRAOMEU OLIVEIRAOMEU OLIVEIRA    ––––    CANDIDATURA A CANDIDATURA A CANDIDATURA A CANDIDATURA A 

APOIO SÓCIOAPOIO SÓCIOAPOIO SÓCIOAPOIO SÓCIO----EDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVOEDUCATIVO: : : : ––––    No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de No seguimento da deliberação de 

onzeonzeonzeonze    de Agosto do corrente ano, foi apresentada a declaração de Agosto do corrente ano, foi apresentada a declaração de Agosto do corrente ano, foi apresentada a declaração de Agosto do corrente ano, foi apresentada a declaração 

da Segurança Social propondo a atribuição do escalão A para da Segurança Social propondo a atribuição do escalão A para da Segurança Social propondo a atribuição do escalão A para da Segurança Social propondo a atribuição do escalão A para 

a aluna a aluna a aluna a aluna Mariana Sofia Bartolomeu OliveiraMariana Sofia Bartolomeu OliveiraMariana Sofia Bartolomeu OliveiraMariana Sofia Bartolomeu Oliveira, a frequentar o , a frequentar o , a frequentar o , a frequentar o 

quarquarquarquarto ano, na EB um do Rogilto ano, na EB um do Rogilto ano, na EB um do Rogilto ano, na EB um do Rogil....    ------------------------------------------------------------------------------------        

Face à declaração apresentada, a Face à declaração apresentada, a Face à declaração apresentada, a Face à declaração apresentada, a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    atribuir o escalão A, à atribuir o escalão A, à atribuir o escalão A, à atribuir o escalão A, à aluna aluna aluna aluna Mariana Sofia Mariana Sofia Mariana Sofia Mariana Sofia 

Bartolomeu OliveiraBartolomeu OliveiraBartolomeu OliveiraBartolomeu Oliveira....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOIS OIS OIS OIS ––––    ORÇAMENTO EPISORÇAMENTO EPISORÇAMENTO EPISORÇAMENTO EPIS::::    ––––    Pela Associação EPIS Pela Associação EPIS Pela Associação EPIS Pela Associação EPIS ––––    

Empresários para a Inclusão Social, foi Empresários para a Inclusão Social, foi Empresários para a Inclusão Social, foi Empresários para a Inclusão Social, foi apresentado o apresentado o apresentado o apresentado o 

orçamento para o ano dois mil orçamento para o ano dois mil orçamento para o ano dois mil orçamento para o ano dois mil e nove e nove e nove e nove ––––    dois mil e dez, dois mil e dez, dois mil e dez, dois mil e dez, 

onde consta a comparticipação da EPIS, a vinte e cinco onde consta a comparticipação da EPIS, a vinte e cinco onde consta a comparticipação da EPIS, a vinte e cinco onde consta a comparticipação da EPIS, a vinte e cinco 

porcento nas despesas com porcento nas despesas com porcento nas despesas com porcento nas despesas com o Mediador e setenta e cinco o Mediador e setenta e cinco o Mediador e setenta e cinco o Mediador e setenta e cinco 

porcento de comparticipação do porcento de comparticipação do porcento de comparticipação do porcento de comparticipação do Municipio de AljezurMunicipio de AljezurMunicipio de AljezurMunicipio de Aljezur....    ----------------------------        

Face ao teor constante Face ao teor constante Face ao teor constante Face ao teor constante na Informação número um barra dois na Informação número um barra dois na Informação número um barra dois na Informação número um barra dois 

mil e dez, do Sector da Educação, mil e dez, do Sector da Educação, mil e dez, do Sector da Educação, mil e dez, do Sector da Educação, a a a a Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    aprovar oaprovar oaprovar oaprovar o    OOOOrçamento para o ano dois milrçamento para o ano dois milrçamento para o ano dois milrçamento para o ano dois mil    e e e e 

novenovenovenove    ––––    dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.dois mil e dez.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
    

IV IV IV IV ––––    Educação    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    FIXAÇÃO DO NÚMERO DEFIXAÇÃO DO NÚMERO DEFIXAÇÃO DO NÚMERO DEFIXAÇÃO DO NÚMERO DE    BOLSAS A ATRIBUIR BOLSAS A ATRIBUIR BOLSAS A ATRIBUIR BOLSAS A ATRIBUIR 

PARA PROSSEGUIMENTPARA PROSSEGUIMENTPARA PROSSEGUIMENTPARA PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS NO ENSIO DE ESTUDOS NO ENSIO DE ESTUDOS NO ENSIO DE ESTUDOS NO ENSINO SUPERIOR NO SUPERIOR NO SUPERIOR NO SUPERIOR 
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––––    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA::::    ––––    PelPelPelPelaaaa    SSSSenhorenhorenhorenhoraaaa    Vereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima Neto    foi foi foi foi 

apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:apresentada a Proposta que a seguir se transcreve:    --------------------------------        

““““PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
FIXAÇÃO DO NÚMERO DEFIXAÇÃO DO NÚMERO DEFIXAÇÃO DO NÚMERO DEFIXAÇÃO DO NÚMERO DE    BOLSAS A ATRIBUIR PABOLSAS A ATRIBUIR PABOLSAS A ATRIBUIR PABOLSAS A ATRIBUIR PARA RA RA RA 
PROSSEGUIMENTO DE ESPROSSEGUIMENTO DE ESPROSSEGUIMENTO DE ESPROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS NO ENSINO SUPETUDOS NO ENSINO SUPETUDOS NO ENSINO SUPETUDOS NO ENSINO SUPERIORRIORRIORRIOR    ----------------------------        

Tendo o Júri de seTendo o Júri de seTendo o Júri de seTendo o Júri de selecção reunido para apreciação das lecção reunido para apreciação das lecção reunido para apreciação das lecção reunido para apreciação das 

candidaturas apresentadas para o ano lectivo candidaturas apresentadas para o ano lectivo candidaturas apresentadas para o ano lectivo candidaturas apresentadas para o ano lectivo dois mil e nove dois mil e nove dois mil e nove dois mil e nove 

––––    dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez    constatou o seguinte: constatou o seguinte: constatou o seguinte: constatou o seguinte:     ----------------------------------------------------------------        

––––    Foram apresentadaForam apresentadaForam apresentadaForam apresentadas sessenta e três candidaturas;s sessenta e três candidaturas;s sessenta e três candidaturas;s sessenta e três candidaturas;    --------------------------------        

––––    Está orçamentada uma verba de sessenta mil euros para Está orçamentada uma verba de sessenta mil euros para Está orçamentada uma verba de sessenta mil euros para Está orçamentada uma verba de sessenta mil euros para 

esta medidaesta medidaesta medidaesta medida    da autarquia, que é manifestamente insuficiente da autarquia, que é manifestamente insuficiente da autarquia, que é manifestamente insuficiente da autarquia, que é manifestamente insuficiente 

para todos os candidatos usufruírem de bolsa de estudo, sob para todos os candidatos usufruírem de bolsa de estudo, sob para todos os candidatos usufruírem de bolsa de estudo, sob para todos os candidatos usufruírem de bolsa de estudo, sob 

pena de estarmos a penalizar aqueles que mais dificuldades pena de estarmos a penalizar aqueles que mais dificuldades pena de estarmos a penalizar aqueles que mais dificuldades pena de estarmos a penalizar aqueles que mais dificuldades 

económicas apresentam e para os quais faz mais sentido o económicas apresentam e para os quais faz mais sentido o económicas apresentam e para os quais faz mais sentido o económicas apresentam e para os quais faz mais sentido o 

apoio da autarquia;apoio da autarquia;apoio da autarquia;apoio da autarquia;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    Não estáNão estáNão estáNão está    fixado o limite máximo de bolsas a atribuir no fixado o limite máximo de bolsas a atribuir no fixado o limite máximo de bolsas a atribuir no fixado o limite máximo de bolsas a atribuir no 

presente ano lectivo;presente ano lectivo;presente ano lectivo;presente ano lectivo;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Assim,Assim,Assim,Assim,    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Considerando a manifesta dificuldade do Júri em aplicar com o Considerando a manifesta dificuldade do Júri em aplicar com o Considerando a manifesta dificuldade do Júri em aplicar com o Considerando a manifesta dificuldade do Júri em aplicar com o 

máximo rigor o Regulamento e usar da maior justiça na máximo rigor o Regulamento e usar da maior justiça na máximo rigor o Regulamento e usar da maior justiça na máximo rigor o Regulamento e usar da maior justiça na 

atribuição dos apoios, em particular para aqueles que atribuição dos apoios, em particular para aqueles que atribuição dos apoios, em particular para aqueles que atribuição dos apoios, em particular para aqueles que 

demonstdemonstdemonstdemonstrem dificuldades económicas, de acordo com o ponto rem dificuldades económicas, de acordo com o ponto rem dificuldades económicas, de acordo com o ponto rem dificuldades económicas, de acordo com o ponto 

dois,dois,dois,dois,    do artigo do artigo do artigo do artigo primeiro primeiro primeiro primeiro do Regulamento;do Regulamento;do Regulamento;do Regulamento;    ----------------------------------------------------------------        

Considerando que em sede de apresentação de Plano de Considerando que em sede de apresentação de Plano de Considerando que em sede de apresentação de Plano de Considerando que em sede de apresentação de Plano de 

Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e dez, fez o Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e dez, fez o Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e dez, fez o Actividades e Orçamento para o ano de dois mil e dez, fez o 

senhor Presidente da Câmara referência à necessidasenhor Presidente da Câmara referência à necessidasenhor Presidente da Câmara referência à necessidasenhor Presidente da Câmara referência à necessidade de de de de de de de 

“…rigor extremo de controle e redução das despesas “…rigor extremo de controle e redução das despesas “…rigor extremo de controle e redução das despesas “…rigor extremo de controle e redução das despesas 
correntes”correntes”correntes”correntes”, face não só à conjuntura de crise, mas também , face não só à conjuntura de crise, mas também , face não só à conjuntura de crise, mas também , face não só à conjuntura de crise, mas também 

perante os futuros compromissos que foram assumidos pelo perante os futuros compromissos que foram assumidos pelo perante os futuros compromissos que foram assumidos pelo perante os futuros compromissos que foram assumidos pelo 

executivo municipal;executivo municipal;executivo municipal;executivo municipal;    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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Considerando ainda que de acordo com o número Considerando ainda que de acordo com o número Considerando ainda que de acordo com o número Considerando ainda que de acordo com o número um, do um, do um, do um, do 

aaaartigo rtigo rtigo rtigo sesesesegundogundogundogundo    do Regulamento, a Câmara Municipal poderá do Regulamento, a Câmara Municipal poderá do Regulamento, a Câmara Municipal poderá do Regulamento, a Câmara Municipal poderá 

fixar o número de bolsas a atribuir em cada ano lectivo;fixar o número de bolsas a atribuir em cada ano lectivo;fixar o número de bolsas a atribuir em cada ano lectivo;fixar o número de bolsas a atribuir em cada ano lectivo;    ----------------        

O Júri de selecção entende propor à aprovação da Câmara O Júri de selecção entende propor à aprovação da Câmara O Júri de selecção entende propor à aprovação da Câmara O Júri de selecção entende propor à aprovação da Câmara 

Municipal o seguinte:Municipal o seguinte:Municipal o seguinte:Municipal o seguinte:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    Fixar em vinte e cinco o número máximo de bolsas a Fixar em vinte e cinco o número máximo de bolsas a Fixar em vinte e cinco o número máximo de bolsas a Fixar em vinte e cinco o número máximo de bolsas a 

atribuir no ano leatribuir no ano leatribuir no ano leatribuir no ano lectivo dctivo dctivo dctivo dois mil e nove, dois mil e dez;ois mil e nove, dois mil e dez;ois mil e nove, dois mil e dez;ois mil e nove, dois mil e dez;    --------------------        

––––    Não atribuir o escalão máximo de Não atribuir o escalão máximo de Não atribuir o escalão máximo de Não atribuir o escalão máximo de subsídio, correspondente subsídio, correspondente subsídio, correspondente subsídio, correspondente 

a a a a oitenta porcento do RMM, a nenhum dos candidatosoitenta porcento do RMM, a nenhum dos candidatosoitenta porcento do RMM, a nenhum dos candidatosoitenta porcento do RMM, a nenhum dos candidatos.”.”.”.”    ----------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar a presente , aprovar a presente , aprovar a presente , aprovar a presente 

PropostaPropostaPropostaProposta....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
    

IV IV IV IV ––––    Habitação e Urbanização    
    

PPPPONTONTONTONTO O O O UUUUMMMM    ––––    APOIO APOIO APOIO APOIO ÀÀÀÀ    MELHORIA DAS CONDIÇÕMELHORIA DAS CONDIÇÕMELHORIA DAS CONDIÇÕMELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ES DE ES DE ES DE 

HABITAÇÃO DE MUNÍCIPHABITAÇÃO DE MUNÍCIPHABITAÇÃO DE MUNÍCIPHABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS ES CARENCIADOS ES CARENCIADOS ES CARENCIADOS ––––    PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA::::    ––––    

PelPelPelPelaaaa    SSSSenhorenhorenhorenhoraaaa    Vereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima NetoVereadora Fátima Neto    foi apresentada a foi apresentada a foi apresentada a foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve:Proposta que a seguir se transcreve:Proposta que a seguir se transcreve:Proposta que a seguir se transcreve:    ----------------------------------------------------------------------------        

““““PROPOSTAPROPOSTAPROPOSTAPROPOSTA    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
APOIO APOIO APOIO APOIO ÀÀÀÀ    MELHORIA DAS CONDIÇÕMELHORIA DAS CONDIÇÕMELHORIA DAS CONDIÇÕMELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE ES DE HABITAÇÃO DE ES DE HABITAÇÃO DE ES DE HABITAÇÃO DE 
MUNÍCIPES CARENCIMUNÍCIPES CARENCIMUNÍCIPES CARENCIMUNÍCIPES CARENCIADOSADOSADOSADOS    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos 

apoios para melhoria das habitações de munícipes carenciados, apoios para melhoria das habitações de munícipes carenciados, apoios para melhoria das habitações de munícipes carenciados, apoios para melhoria das habitações de munícipes carenciados, 

de acordo com o regulamento municipal em vigor, propõede acordo com o regulamento municipal em vigor, propõede acordo com o regulamento municipal em vigor, propõede acordo com o regulamento municipal em vigor, propõe----se se se se 

que a Câmara Municipal de Aljezur proceda à homologação que a Câmara Municipal de Aljezur proceda à homologação que a Câmara Municipal de Aljezur proceda à homologação que a Câmara Municipal de Aljezur proceda à homologação 

das respectivdas respectivdas respectivdas respectivas actas e aprove as propostas de apoio a as actas e aprove as propostas de apoio a as actas e aprove as propostas de apoio a as actas e aprove as propostas de apoio a 

concederconcederconcederconceder.”.”.”.”    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar a presente , aprovar a presente , aprovar a presente , aprovar a presente 

PropostaPropostaPropostaProposta    e e e e homologar as mesmas como a seguir se indica:homologar as mesmas como a seguir se indica:homologar as mesmas como a seguir se indica:homologar as mesmas como a seguir se indica:    --------        

FREGUESIA DE ALJEZURFREGUESIA DE ALJEZURFREGUESIA DE ALJEZURFREGUESIA DE ALJEZUR::::    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    IIIINÁCIO NÁCIO NÁCIO NÁCIO GGGGONÇALVES ONÇALVES ONÇALVES ONÇALVES CCCCRISTINO RISTINO RISTINO RISTINO ––––    A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por 

unanimidade,unanimidade,unanimidade,unanimidade,    manifestar a intenção de indeferir o apoio manifestar a intenção de indeferir o apoio manifestar a intenção de indeferir o apoio manifestar a intenção de indeferir o apoio 

solicitado, uma vez que o solicitado, uma vez que o solicitado, uma vez que o solicitado, uma vez que o edifício alvo de beneficiação não se edifício alvo de beneficiação não se edifício alvo de beneficiação não se edifício alvo de beneficiação não se 

encontra afecto a fins habitacionais.encontra afecto a fins habitacionais.encontra afecto a fins habitacionais.encontra afecto a fins habitacionais.    --------------------------------------------------------------------------------        
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Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar ao, comunicar ao, comunicar ao, comunicar ao    requerente requerente requerente requerente 

que, poderá pronunciarque, poderá pronunciarque, poderá pronunciarque, poderá pronunciar----se, por escrito, no prazose, por escrito, no prazose, por escrito, no prazose, por escrito, no prazo    de trinta de trinta de trinta de trinta 

dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 

Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    MMMMARIA ARIA ARIA ARIA CCCCELESTE ELESTE ELESTE ELESTE GGGGOMES DA OMES DA OMES DA OMES DA EEEENCARNAÇÃO NCARNAÇÃO NCARNAÇÃO NCARNAÇÃO ––––    A Câmara A Câmara A Câmara A Câmara 

deliberou, por unanimidade,deliberou, por unanimidade,deliberou, por unanimidade,deliberou, por unanimidade,    conceder apoio financeiro no valor conceder apoio financeiro no valor conceder apoio financeiro no valor conceder apoio financeiro no valor 

de dois mil e quinhentos euros, destinado à aquisição de dois mil e quinhentos euros, destinado à aquisição de dois mil e quinhentos euros, destinado à aquisição de dois mil e quinhentos euros, destinado à aquisição de de de de 

materiais de construção e de dois mil euros, destinado a materiais de construção e de dois mil euros, destinado a materiais de construção e de dois mil euros, destinado a materiais de construção e de dois mil euros, destinado a 

despesas com mãodespesas com mãodespesas com mãodespesas com mão----dededede----obraobraobraobra, devendo para o efeito ser , devendo para o efeito ser , devendo para o efeito ser , devendo para o efeito ser 

assinado entreassinado entreassinado entreassinado entre    as partes, o contrato previsto no artigo as partes, o contrato previsto no artigo as partes, o contrato previsto no artigo as partes, o contrato previsto no artigo nononononononono    

do citado Regulamento e as obras serem previamente do citado Regulamento e as obras serem previamente do citado Regulamento e as obras serem previamente do citado Regulamento e as obras serem previamente 

autorizadas pela Câmara Municipaautorizadas pela Câmara Municipaautorizadas pela Câmara Municipaautorizadas pela Câmara Municipal de Aljezur. Deve ainda a l de Aljezur. Deve ainda a l de Aljezur. Deve ainda a l de Aljezur. Deve ainda a 

requerente declarar que tem condições para custear a parte requerente declarar que tem condições para custear a parte requerente declarar que tem condições para custear a parte requerente declarar que tem condições para custear a parte 

restante do custo total da restante do custo total da restante do custo total da restante do custo total da obra.obra.obra.obra.    ----------------------------------------------------------------------------------------        

––––    JJJJOSÉ OSÉ OSÉ OSÉ MMMMANUEL ANUEL ANUEL ANUEL MMMMARCIALARCIALARCIALARCIAL ––––    A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o apoio unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o apoio unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o apoio unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o apoio 

solicitado, uma vez quesolicitado, uma vez quesolicitado, uma vez quesolicitado, uma vez que    o requero requero requero requerente não é proprietário da ente não é proprietário da ente não é proprietário da ente não é proprietário da 

habitação e esta não se encontra registada na Conservatória, habitação e esta não se encontra registada na Conservatória, habitação e esta não se encontra registada na Conservatória, habitação e esta não se encontra registada na Conservatória, 

o que não permite dar cumprimento ao estipulado o que não permite dar cumprimento ao estipulado o que não permite dar cumprimento ao estipulado o que não permite dar cumprimento ao estipulado no artigo no artigo no artigo no artigo 

nono, nono, nono, nono, do Regulamento em vigordo Regulamento em vigordo Regulamento em vigordo Regulamento em vigor....    ----------------------------------------------------------------------------------------        

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar ao, comunicar ao, comunicar ao, comunicar ao    requerente requerente requerente requerente 

que, poderá pronque, poderá pronque, poderá pronque, poderá pronunciarunciarunciarunciar----se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta 

dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 

Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    MMMMARIA ARIA ARIA ARIA MMMMANUELA DE ANUELA DE ANUELA DE ANUELA DE JJJJESUS ESUS ESUS ESUS FFFFURTADOURTADOURTADOURTADO ––––    A Comissão tem A Comissão tem A Comissão tem A Comissão tem 

conhecimento de que a requerente diligenciou já junto do conhecimento de que a requerente diligenciou já junto do conhecimento de que a requerente diligenciou já junto do conhecimento de que a requerente diligenciou já junto do 

PNSACV e vai fazêPNSACV e vai fazêPNSACV e vai fazêPNSACV e vai fazê----lo tamblo tamblo tamblo também junto da Câmara Municipal de ém junto da Câmara Municipal de ém junto da Câmara Municipal de ém junto da Câmara Municipal de 

Aljezur, no sentido de ver autorizadas as obras de Aljezur, no sentido de ver autorizadas as obras de Aljezur, no sentido de ver autorizadas as obras de Aljezur, no sentido de ver autorizadas as obras de 

requalificação da sua habitação, sendo que aguarda o requalificação da sua habitação, sendo que aguarda o requalificação da sua habitação, sendo que aguarda o requalificação da sua habitação, sendo que aguarda o 

recebimento de algum dinheiro proveniente de familiares, para recebimento de algum dinheiro proveniente de familiares, para recebimento de algum dinheiro proveniente de familiares, para recebimento de algum dinheiro proveniente de familiares, para 

fazer face ao custo total da obra.fazer face ao custo total da obra.fazer face ao custo total da obra.fazer face ao custo total da obra.    ------------------------------------------------------------------------------------        
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Neste âmbito a Neste âmbito a Neste âmbito a Neste âmbito a Câmara Câmara Câmara Câmara deliberou, por unanimidade, conceder deliberou, por unanimidade, conceder deliberou, por unanimidade, conceder deliberou, por unanimidade, conceder 

apoio financeiro no valor apoio financeiro no valor apoio financeiro no valor apoio financeiro no valor de de de de dois mil e quinhentos eurosdois mil e quinhentos eurosdois mil e quinhentos eurosdois mil e quinhentos euros    para para para para 

materiais de construção emateriais de construção emateriais de construção emateriais de construção e    de de de de dois mil euros dois mil euros dois mil euros dois mil euros para mãopara mãopara mãopara mão----dededede----

obra, sabendo embora que este apoio por si só não permite obra, sabendo embora que este apoio por si só não permite obra, sabendo embora que este apoio por si só não permite obra, sabendo embora que este apoio por si só não permite 

custear a intervenção necessária. Deve aindcustear a intervenção necessária. Deve aindcustear a intervenção necessária. Deve aindcustear a intervenção necessária. Deve ainda, para o efeito, a, para o efeito, a, para o efeito, a, para o efeito, 

ser assinado entre as partes o contrato previsto no artigo ser assinado entre as partes o contrato previsto no artigo ser assinado entre as partes o contrato previsto no artigo ser assinado entre as partes o contrato previsto no artigo 

nono,nono,nono,nono,    do citado Regulamento e as obras serem previamente do citado Regulamento e as obras serem previamente do citado Regulamento e as obras serem previamente do citado Regulamento e as obras serem previamente 

autorizadas pela Câmara Municipal de Aljezurautorizadas pela Câmara Municipal de Aljezurautorizadas pela Câmara Municipal de Aljezurautorizadas pela Câmara Municipal de Aljezur....    ------------------------------------------------        

––––    AAAAMÂNDIO MÂNDIO MÂNDIO MÂNDIO RRRRICARDO ICARDO ICARDO ICARDO EEEESTEVAMSTEVAMSTEVAMSTEVAM    ––––    Não obstante o relatório de Não obstante o relatório de Não obstante o relatório de Não obstante o relatório de 

vistoria informar qvistoria informar qvistoria informar qvistoria informar que a obra jue a obra jue a obra jue a obra já se encontra realizada, á se encontra realizada, á se encontra realizada, á se encontra realizada, a a a a 

Comissão tem conhecimento de que tal facto adveio da Comissão tem conhecimento de que tal facto adveio da Comissão tem conhecimento de que tal facto adveio da Comissão tem conhecimento de que tal facto adveio da 

extrema necessidade de requalificação que o imóvel careciaextrema necessidade de requalificação que o imóvel careciaextrema necessidade de requalificação que o imóvel careciaextrema necessidade de requalificação que o imóvel carecia, , , , 

pelo que apelo que apelo que apelo que a    Câmara deliberou, por unanimidade, conceder Câmara deliberou, por unanimidade, conceder Câmara deliberou, por unanimidade, conceder Câmara deliberou, por unanimidade, conceder 

apoio financeiro no valor deapoio financeiro no valor deapoio financeiro no valor deapoio financeiro no valor de    dois mil e quinhentosdois mil e quinhentosdois mil e quinhentosdois mil e quinhentos    euroseuroseuroseuros    para para para para 

materiais de construção, uma vez que o valor de mão de materiais de construção, uma vez que o valor de mão de materiais de construção, uma vez que o valor de mão de materiais de construção, uma vez que o valor de mão de 

obra não foi determinado, devendo para o efeito ser assinado obra não foi determinado, devendo para o efeito ser assinado obra não foi determinado, devendo para o efeito ser assinado obra não foi determinado, devendo para o efeito ser assinado 

entre as partes, o contrato previsto no artigo entre as partes, o contrato previsto no artigo entre as partes, o contrato previsto no artigo entre as partes, o contrato previsto no artigo nono,nono,nono,nono,    do citado do citado do citado do citado 

RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    MMMMARIA ARIA ARIA ARIA CCCCUSTÓDIA USTÓDIA USTÓDIA USTÓDIA FFFFRANCISCARANCISCARANCISCARANCISCA ––––    A Câmara deliberou, poA Câmara deliberou, poA Câmara deliberou, poA Câmara deliberou, por r r r 

unanimidade, conceder apoio financeiro no valor deunanimidade, conceder apoio financeiro no valor deunanimidade, conceder apoio financeiro no valor deunanimidade, conceder apoio financeiro no valor de    dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e 

quinhentos euros quinhentos euros quinhentos euros quinhentos euros para materiais de construção e de para materiais de construção e de para materiais de construção e de para materiais de construção e de dois dois dois dois mil mil mil mil 

euros para mão de obra, devendo para o efeito ser assinado euros para mão de obra, devendo para o efeito ser assinado euros para mão de obra, devendo para o efeito ser assinado euros para mão de obra, devendo para o efeito ser assinado 

entre as partes, o contrato previsto no artigoentre as partes, o contrato previsto no artigoentre as partes, o contrato previsto no artigoentre as partes, o contrato previsto no artigo    nononononononono    do citado do citado do citado do citado 

RegulamentoRegulamentoRegulamentoRegulamento    e as obras serem previamente autorizadas pela e as obras serem previamente autorizadas pela e as obras serem previamente autorizadas pela e as obras serem previamente autorizadas pela 

Câmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de Aljezur....    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 

de indeferir o de indeferir o de indeferir o de indeferir o pedido de apoio para recuperação de telhado e pedido de apoio para recuperação de telhado e pedido de apoio para recuperação de telhado e pedido de apoio para recuperação de telhado e 

pavimentos numa das ramadas da propriedade, uma vez que pavimentos numa das ramadas da propriedade, uma vez que pavimentos numa das ramadas da propriedade, uma vez que pavimentos numa das ramadas da propriedade, uma vez que 

a ca ca ca construção não está afecta a habitação da requerente.onstrução não está afecta a habitação da requerente.onstrução não está afecta a habitação da requerente.onstrução não está afecta a habitação da requerente.    ----------------        

Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por Mais foi deliberado, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, comunicar à requerente , comunicar à requerente , comunicar à requerente , comunicar à requerente 

que, poderá pronunciarque, poderá pronunciarque, poderá pronunciarque, poderá pronunciar----se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta se, por escrito, no prazo de trinta 
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dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 

Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.Procedimento Administrativo.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

FFFFREGUESIA DE ROGILREGUESIA DE ROGILREGUESIA DE ROGILREGUESIA DE ROGIL::::    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    LLLLETÍCIA DA ETÍCIA DA ETÍCIA DA ETÍCIA DA CCCCONCEIÇÃO ONCEIÇÃO ONCEIÇÃO ONCEIÇÃO SSSSAIAGO AIAGO AIAGO AIAGO JJJJOSÉOSÉOSÉOSÉ    ––––    A Câmara deliberou, A Câmara deliberou, A Câmara deliberou, A Câmara deliberou, 

por unanimidade, conceder apoio financeiro no valor depor unanimidade, conceder apoio financeiro no valor depor unanimidade, conceder apoio financeiro no valor depor unanimidade, conceder apoio financeiro no valor de    mil e mil e mil e mil e 

quinhentos euros quinhentos euros quinhentos euros quinhentos euros para materiais de construção e de mil euros para materiais de construção e de mil euros para materiais de construção e de mil euros para materiais de construção e de mil euros 

para mão de obra, devendo para o efeito ser assinado entrpara mão de obra, devendo para o efeito ser assinado entrpara mão de obra, devendo para o efeito ser assinado entrpara mão de obra, devendo para o efeito ser assinado entre e e e 

as partes, o contrato previsto no artigoas partes, o contrato previsto no artigoas partes, o contrato previsto no artigoas partes, o contrato previsto no artigo    nononononononono    do citado do citado do citado do citado 

Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela Regulamento e as obras serem previamente autorizadas pela 

Câmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de Aljezur....    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

FREGUESIA DE OFREGUESIA DE OFREGUESIA DE OFREGUESIA DE ODECEIXEDECEIXEDECEIXEDECEIXE::::    --------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    LLLLAURA AURA AURA AURA MMMMARIA ARIA ARIA ARIA NNNNUNES UNES UNES UNES ––––    A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por A Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder apoio financeiro nunanimidade, conceder apoio financeiro nunanimidade, conceder apoio financeiro nunanimidade, conceder apoio financeiro no valor deo valor deo valor deo valor de    mil mil mil mil 

trezentos e quinze eurostrezentos e quinze eurostrezentos e quinze eurostrezentos e quinze euros    para materiais de construção, para materiais de construção, para materiais de construção, para materiais de construção, 

devendo para o efeito ser assinado entre as partes o contrato devendo para o efeito ser assinado entre as partes o contrato devendo para o efeito ser assinado entre as partes o contrato devendo para o efeito ser assinado entre as partes o contrato 

previsto no artigo previsto no artigo previsto no artigo previsto no artigo nononononononono    do citado Regulamento e as obras do citado Regulamento e as obras do citado Regulamento e as obras do citado Regulamento e as obras 

serem previamente autorizadas pela Câmara Municipal de serem previamente autorizadas pela Câmara Municipal de serem previamente autorizadas pela Câmara Municipal de serem previamente autorizadas pela Câmara Municipal de 

Aljezur. DevAljezur. DevAljezur. DevAljezur. Deve ainda a requerente ser informada que quanto ao e ainda a requerente ser informada que quanto ao e ainda a requerente ser informada que quanto ao e ainda a requerente ser informada que quanto ao 

tipo de material a aplicar nas caixilharias, as mesmas devem tipo de material a aplicar nas caixilharias, as mesmas devem tipo de material a aplicar nas caixilharias, as mesmas devem tipo de material a aplicar nas caixilharias, as mesmas devem 

ser executadas em madeira, com portadas tradicionais, para ser executadas em madeira, com portadas tradicionais, para ser executadas em madeira, com portadas tradicionais, para ser executadas em madeira, com portadas tradicionais, para 

cumprimento do cumprimento do cumprimento do cumprimento do pppponto onto onto onto vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, do do do do aaaartigortigortigortigo    vigésimo terceiro vigésimo terceiro vigésimo terceiro vigésimo terceiro 

do Regulamento de Urbanido Regulamento de Urbanido Regulamento de Urbanido Regulamento de Urbanização e Edificação e de Liquidação zação e Edificação e de Liquidação zação e Edificação e de Liquidação zação e Edificação e de Liquidação 

de Taxas e Compensaçõesde Taxas e Compensaçõesde Taxas e Compensaçõesde Taxas e Compensações....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        
    

V V V V ––––    Obras Municipais    
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    PAVIMENTAÇÃO DE ARRUPAVIMENTAÇÃO DE ARRUPAVIMENTAÇÃO DE ARRUPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTO DA AMENTO DA AMENTO DA AMENTO DA 

URBANIZAÇÃO MUNICIPAURBANIZAÇÃO MUNICIPAURBANIZAÇÃO MUNICIPAURBANIZAÇÃO MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA L DA CARRAPATEIRA L DA CARRAPATEIRA L DA CARRAPATEIRA ––––    RECEPÇÃO RECEPÇÃO RECEPÇÃO RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA DEFINITIVA ––––    CANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA NTIA BANCÁRIA NTIA BANCÁRIA NTIA BANCÁRIA ––––    

LIBERTAÇÃO DE QUANTILIBERTAÇÃO DE QUANTILIBERTAÇÃO DE QUANTILIBERTAÇÃO DE QUANTIAS RETIDASAS RETIDASAS RETIDASAS RETIDAS::::    ––––    Face ao teor Face ao teor Face ao teor Face ao teor 

constante na Informação número três barra dois mil e dez, do constante na Informação número três barra dois mil e dez, do constante na Informação número três barra dois mil e dez, do constante na Informação número três barra dois mil e dez, do 

Director do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDirector do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDirector do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDirector do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a    

Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    homologar o Auto de homologar o Auto de homologar o Auto de homologar o Auto de 
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Recepção Definitiva, referente à execução da Empreitada de Recepção Definitiva, referente à execução da Empreitada de Recepção Definitiva, referente à execução da Empreitada de Recepção Definitiva, referente à execução da Empreitada de 

PavimentaçPavimentaçPavimentaçPavimentação de arruamento da Urbanização Municipal da ão de arruamento da Urbanização Municipal da ão de arruamento da Urbanização Municipal da ão de arruamento da Urbanização Municipal da 

CarrapateiraCarrapateiraCarrapateiraCarrapateira, assim como proceder ao cancelamento da caução , assim como proceder ao cancelamento da caução , assim como proceder ao cancelamento da caução , assim como proceder ao cancelamento da caução 

prestada, através da garantprestada, através da garantprestada, através da garantprestada, através da garantia bancária emitida pelo Banco ia bancária emitida pelo Banco ia bancária emitida pelo Banco ia bancária emitida pelo Banco 

Nacional de Crédito,Nacional de Crédito,Nacional de Crédito,Nacional de Crédito,    S.AS.AS.AS.A    no valor de mil no valor de mil no valor de mil no valor de mil ccccentoentoentoento    e e e e vinte e vinte e vinte e vinte e 

novenovenovenove    euros e euros e euros e euros e vinte cvinte cvinte cvinte cêntimos êntimos êntimos êntimos e, em die, em die, em die, em dinheiro nheiro nheiro nheiro no valor de no valor de no valor de no valor de mil mil mil mil 

quinhequinhequinhequinhentontontontossss    e e e e quarenta e um quarenta e um quarenta e um quarenta e um euroseuroseuroseuros    e noventa e cinco e noventa e cinco e noventa e cinco e noventa e cinco 

cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos, referente a , referente a , referente a , referente a reforço de garantiareforço de garantiareforço de garantiareforço de garantia....    ------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOISOISOISOIS    ––––    FORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMENTO DE TAMENTO DE TAMENTO DE 

CALÇADAS EM ALJEZUR CALÇADAS EM ALJEZUR CALÇADAS EM ALJEZUR CALÇADAS EM ALJEZUR E ROGIL E ROGIL E ROGIL E ROGIL ––––    RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA ––––    

CANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA NTIA BANCÁRIA NTIA BANCÁRIA NTIA BANCÁRIA ––––    LIBERTLIBERTLIBERTLIBERTAÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO DE AÇÃO DE 

QUANTIAS RETIDASQUANTIAS RETIDASQUANTIAS RETIDASQUANTIAS RETIDAS::::    ––––    Face ao teor constante na Informação Face ao teor constante na Informação Face ao teor constante na Informação Face ao teor constante na Informação 

número três barra dois mil e dez, do Director do número três barra dois mil e dez, do Director do número três barra dois mil e dez, do Director do número três barra dois mil e dez, do Director do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDepartamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDepartamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDepartamento Técnico de Obras e Urbanismo, a    Câmara Câmara Câmara Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    homologar o Auto de Recepção homologar o Auto de Recepção homologar o Auto de Recepção homologar o Auto de Recepção 

Definitiva, referente à execução Definitiva, referente à execução Definitiva, referente à execução Definitiva, referente à execução da Empreitada de da Empreitada de da Empreitada de da Empreitada de Fornecimento Fornecimento Fornecimento Fornecimento 

e Ae Ae Ae Assentamento de calçadas em Aljezur e Rogilssentamento de calçadas em Aljezur e Rogilssentamento de calçadas em Aljezur e Rogilssentamento de calçadas em Aljezur e Rogil, assim como , assim como , assim como , assim como 

proceder ao cproceder ao cproceder ao cproceder ao cancelamento da caução prestada ancelamento da caução prestada ancelamento da caução prestada ancelamento da caução prestada em dinheiroem dinheiroem dinheiroem dinheiro,,,,    no no no no 

valor de valor de valor de valor de mil mil mil mil e duzee duzee duzee duzentontontontossss    euros euros euros euros e e e e quarenta e oito cêntimosquarenta e oito cêntimosquarenta e oito cêntimosquarenta e oito cêntimos....    --------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊSRÊSRÊSRÊS    ––––    FORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMENTO DE TAMENTO DE TAMENTO DE 

CALÇACALÇACALÇACALÇADAS NO CONCELHO DAS NO CONCELHO DAS NO CONCELHO DAS NO CONCELHO ––––    BAIRRO “25 DE ABRIL”BAIRRO “25 DE ABRIL”BAIRRO “25 DE ABRIL”BAIRRO “25 DE ABRIL”    ––––    

ALJEZUR ALJEZUR ALJEZUR ALJEZUR ––––    RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA ––––    CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE CANCELAMENTO DE 

GARANTIA BANCÁRIA GARANTIA BANCÁRIA GARANTIA BANCÁRIA GARANTIA BANCÁRIA ––––    LIBERTAÇÃO DE QUANTILIBERTAÇÃO DE QUANTILIBERTAÇÃO DE QUANTILIBERTAÇÃO DE QUANTIAS RETIDASAS RETIDASAS RETIDASAS RETIDAS::::    

––––    Face ao teor constante na Informação número três barra Face ao teor constante na Informação número três barra Face ao teor constante na Informação número três barra Face ao teor constante na Informação número três barra 

dois mil e dez, do Director do Departamento Técnico de dois mil e dez, do Director do Departamento Técnico de dois mil e dez, do Director do Departamento Técnico de dois mil e dez, do Director do Departamento Técnico de 

ObrObrObrObras e Urbanismo, aas e Urbanismo, aas e Urbanismo, aas e Urbanismo, a    Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    

homologar o Auto de Recepção Definitiva, referente à homologar o Auto de Recepção Definitiva, referente à homologar o Auto de Recepção Definitiva, referente à homologar o Auto de Recepção Definitiva, referente à 

execução da Empreitada de execução da Empreitada de execução da Empreitada de execução da Empreitada de Fornecimento e Fornecimento e Fornecimento e Fornecimento e AAAAssentamento de ssentamento de ssentamento de ssentamento de 

calçadas no concelho calçadas no concelho calçadas no concelho calçadas no concelho ––––    Bairro “25 de Abril” Bairro “25 de Abril” Bairro “25 de Abril” Bairro “25 de Abril” ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur, assim , assim , assim , assim 

como proceder ao ccomo proceder ao ccomo proceder ao ccomo proceder ao cancelamento daancelamento daancelamento daancelamento da    caução prestada caução prestada caução prestada caução prestada em em em em 

dinheirodinheirodinheirodinheiro,,,,    no valor de no valor de no valor de no valor de mil mil mil mil cecececentontontonto    e dezasseis euros e setenta e e dezasseis euros e setenta e e dezasseis euros e setenta e e dezasseis euros e setenta e 

dois cêntimosdois cêntimosdois cêntimosdois cêntimos....    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO QQQQUATROUATROUATROUATRO    ––––    FORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMENTO DE TAMENTO DE TAMENTO DE 

CALÇADA DE GRANITO NCALÇADA DE GRANITO NCALÇADA DE GRANITO NCALÇADA DE GRANITO NA RUA JOÃO DIAS MENDA RUA JOÃO DIAS MENDA RUA JOÃO DIAS MENDA RUA JOÃO DIAS MENDES ES ES ES ––––    

RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA RECEPÇÃO DEFINITIVA ––––    CANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARACANCELAMENTO DE GARANTIA NTIA NTIA NTIA 

BANCÁRIA BANCÁRIA BANCÁRIA BANCÁRIA ––––    LIBERTAÇÃLIBERTAÇÃLIBERTAÇÃLIBERTAÇÃO DE QUANTIAS RETIDAO DE QUANTIAS RETIDAO DE QUANTIAS RETIDAO DE QUANTIAS RETIDASSSS::::    ––––    Face ao Face ao Face ao Face ao 

teor constante na Informação número três barra dois mil e teor constante na Informação número três barra dois mil e teor constante na Informação número três barra dois mil e teor constante na Informação número três barra dois mil e 

dez, do Director do Departamento Técnico de Obras e dez, do Director do Departamento Técnico de Obras e dez, do Director do Departamento Técnico de Obras e dez, do Director do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, aUrbanismo, aUrbanismo, aUrbanismo, a    Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    homologar o homologar o homologar o homologar o 

Auto de Recepção Definitiva, referente à execução da Auto de Recepção Definitiva, referente à execução da Auto de Recepção Definitiva, referente à execução da Auto de Recepção Definitiva, referente à execução da 

Empreitada de Empreitada de Empreitada de Empreitada de Fornecimento e Fornecimento e Fornecimento e Fornecimento e AAAAssentamento de calçadassentamento de calçadassentamento de calçadassentamento de calçada    de de de de 

granito na Rua João Dias Mendesgranito na Rua João Dias Mendesgranito na Rua João Dias Mendesgranito na Rua João Dias Mendes    ––––    AljezurAljezurAljezurAljezur, assim como , assim como , assim como , assim como 

proceder ao cancelamento da caução prestada, através da proceder ao cancelamento da caução prestada, através da proceder ao cancelamento da caução prestada, através da proceder ao cancelamento da caução prestada, através da 

garantgarantgarantgarantia bancária emitida pelo Banco Nacional de Crédito, S.A ia bancária emitida pelo Banco Nacional de Crédito, S.A ia bancária emitida pelo Banco Nacional de Crédito, S.A ia bancária emitida pelo Banco Nacional de Crédito, S.A 

no valor de mil no valor de mil no valor de mil no valor de mil cento e cinqcento e cinqcento e cinqcento e cinquenta e cinco eurosuenta e cinco eurosuenta e cinco eurosuenta e cinco euros    e, em e, em e, em e, em 

dinheiro dinheiro dinheiro dinheiro no valor de no valor de no valor de no valor de mil mil mil mil trezetrezetrezetrezentontontontossss    e e e e dezoito dezoito dezoito dezoito euroseuroseuroseuros, referente a , referente a , referente a , referente a 

reforço de garantiareforço de garantiareforço de garantiareforço de garantia....    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO CCCCINCOINCOINCOINCO    ––––    VARIANTE DE ODECEIXEVARIANTE DE ODECEIXEVARIANTE DE ODECEIXEVARIANTE DE ODECEIXE    ––––    QUEDAQUEDAQUEDAQUEDA    DE MURO DE MURO DE MURO DE MURO 

DE SUPDE SUPDE SUPDE SUPORTE ORTE ORTE ORTE ––––    TRABALHOS DE REPARAÇTRABALHOS DE REPARAÇTRABALHOS DE REPARAÇTRABALHOS DE REPARAÇÃO ÃO ÃO ÃO ––––    PRIMEIRA PRIMEIRA PRIMEIRA PRIMEIRA 

FASE FASE FASE FASE ––––    HOMOLOGAÇÃO DE AUTO HOMOLOGAÇÃO DE AUTO HOMOLOGAÇÃO DE AUTO HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITDE RECEPÇÃO DEFINITDE RECEPÇÃO DEFINITDE RECEPÇÃO DEFINITIVA IVA IVA IVA 

––––    LIBERTAÇÃO DE GARANTLIBERTAÇÃO DE GARANTLIBERTAÇÃO DE GARANTLIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA E RESTITIA BANCÁRIA E RESTITIA BANCÁRIA E RESTITIA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DE UIÇÃO DE UIÇÃO DE UIÇÃO DE 

QUANTIAS RETIDASQUANTIAS RETIDASQUANTIAS RETIDASQUANTIAS RETIDAS::::    ––––    Face ao teor constante na Informação Face ao teor constante na Informação Face ao teor constante na Informação Face ao teor constante na Informação 

número três barra dois mil e dez, do Director do número três barra dois mil e dez, do Director do número três barra dois mil e dez, do Director do número três barra dois mil e dez, do Director do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDepartamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDepartamento Técnico de Obras e Urbanismo, aDepartamento Técnico de Obras e Urbanismo, a    Câmara Câmara Câmara Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade,,,,    homologar o Authomologar o Authomologar o Authomologar o Auto de Recepção o de Recepção o de Recepção o de Recepção 

Definitiva, referente à execução da Empreitada Definitiva, referente à execução da Empreitada Definitiva, referente à execução da Empreitada Definitiva, referente à execução da Empreitada Variante de Variante de Variante de Variante de 

Odeceixe Odeceixe Odeceixe Odeceixe ––––    QQQQuedauedauedaueda    de de de de MMMMuro de uro de uro de uro de SSSSuporte uporte uporte uporte ––––    Trabalhos de Trabalhos de Trabalhos de Trabalhos de 

RRRReparação eparação eparação eparação ––––    primeira faseprimeira faseprimeira faseprimeira fase, assim como proceder ao , assim como proceder ao , assim como proceder ao , assim como proceder ao 

cancelamento da caução prestada, através da garantcancelamento da caução prestada, através da garantcancelamento da caução prestada, através da garantcancelamento da caução prestada, através da garantia bancária ia bancária ia bancária ia bancária 

emitida pelo BPI, S.emitida pelo BPI, S.emitida pelo BPI, S.emitida pelo BPI, S.A A A A no valor de no valor de no valor de no valor de dois dois dois dois mil mil mil mil novecentos e vinte novecentos e vinte novecentos e vinte novecentos e vinte 

e cinco euros e oito cêntimos e cinco euros e oito cêntimos e cinco euros e oito cêntimos e cinco euros e oito cêntimos e, em dinheiro e, em dinheiro e, em dinheiro e, em dinheiro no valor de no valor de no valor de no valor de 

dois dois dois dois mil mil mil mil oitocenoitocenoitocenoitocentotototossss    e e e e noventa e um noventa e um noventa e um noventa e um euroseuroseuroseuros    e cinquenta e oito e cinquenta e oito e cinquenta e oito e cinquenta e oito 

cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos, referente a , referente a , referente a , referente a reforço de garantiareforço de garantiareforço de garantiareforço de garantia....    ------------------------------------------------------------        
    

V V V V ––––    Obras Particulares    
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PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    RUI DA SILVA ROCHRUI DA SILVA ROCHRUI DA SILVA ROCHRUI DA SILVA ROCHA A A A ––––    PEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃOPEDIDO DE INFORMAÇÃO    

PRÉVIA PRÉVIA PRÉVIA PRÉVIA ––––    CONSTRUÇÃO DE INSTALCONSTRUÇÃO DE INSTALCONSTRUÇÃO DE INSTALCONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS EM AÇÕES AGRÍCOLAS EM AÇÕES AGRÍCOLAS EM AÇÕES AGRÍCOLAS EM 

MONTE PARREIRAS MONTE PARREIRAS MONTE PARREIRAS MONTE PARREIRAS ––––    ODECEIXEODECEIXEODECEIXEODECEIXE::::    ––––    Foi Foi Foi Foi apresentado o apresentado o apresentado o apresentado o 

requerimento em que requerimento em que requerimento em que requerimento em que Rui da Silva RochaRui da Silva RochaRui da Silva RochaRui da Silva Rocha, , , , residente em residente em residente em residente em 

Odeceixe, Odeceixe, Odeceixe, Odeceixe, na qualidade de proprietáriona qualidade de proprietáriona qualidade de proprietáriona qualidade de proprietário    de um prédiode um prédiode um prédiode um prédio    rústico rústico rústico rústico 

sito em sito em sito em sito em Monte ParreiraMonte ParreiraMonte ParreiraMonte Parreirassss, inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial , inscrito na matriz predial rústica rústica rústica rústica sob sob sob sob 

o artigo o artigo o artigo o artigo doisdoisdoisdois, da Secção , da Secção , da Secção , da Secção NNNN,,,,    da freguesia da freguesia da freguesia da freguesia e e e e MunicípioMunicípioMunicípioMunicípio    de de de de 

Aljezur, vemAljezur, vemAljezur, vemAljezur, vem    solicitar informação prévia quanto à possibilidade solicitar informação prévia quanto à possibilidade solicitar informação prévia quanto à possibilidade solicitar informação prévia quanto à possibilidade 

dededede    levar a efeito levar a efeito levar a efeito levar a efeito a reconversão de instalações para animais a reconversão de instalações para animais a reconversão de instalações para animais a reconversão de instalações para animais 

em armazém agrícolaem armazém agrícolaem armazém agrícolaem armazém agrícola, sit, sit, sit, sitoooo    no localno localno localno local    acima identificado.acima identificado.acima identificado.acima identificado.    ------------------------        

AAAA    Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, de, de, de, deferir a pretensão do ferir a pretensão do ferir a pretensão do ferir a pretensão do 

requerente, condicionada ao cumprimento do teor constante nrequerente, condicionada ao cumprimento do teor constante nrequerente, condicionada ao cumprimento do teor constante nrequerente, condicionada ao cumprimento do teor constante no o o o 

ponto quatro dponto quatro dponto quatro dponto quatro da a a a InformaInformaInformaInformação número catorze barra dois mil e ção número catorze barra dois mil e ção número catorze barra dois mil e ção número catorze barra dois mil e 

dez dez dez dez ––––    FAFAFAFA, da , da , da , da DDDDivisão de Urbanismo e Habitação.ivisão de Urbanismo e Habitação.ivisão de Urbanismo e Habitação.ivisão de Urbanismo e Habitação.    ------------------------------------        
    

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
    

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    COMPARTICIPAÇÕES AO COMPARTICIPAÇÕES AO COMPARTICIPAÇÕES AO COMPARTICIPAÇÕES AO AGRUPAMENTO DE AGRUPAMENTO DE AGRUPAMENTO DE AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE ALJEZUR, ESCOLAS DE ALJEZUR, ESCOLAS DE ALJEZUR, ESCOLAS DE ALJEZUR, PELAS REFEIÇÕES SERVPELAS REFEIÇÕES SERVPELAS REFEIÇÕES SERVPELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM IDAS EM IDAS EM IDAS EM 

REFEITÓRIOS ESCOLAREREFEITÓRIOS ESCOLAREREFEITÓRIOS ESCOLAREREFEITÓRIOS ESCOLARES AOS ALUNOS DOS JARS AOS ALUNOS DOS JARS AOS ALUNOS DOS JARS AOS ALUNOS DOS JARDINS DE DINS DE DINS DE DINS DE 

INFÂNCIA E DAS ESCOLINFÂNCIA E DAS ESCOLINFÂNCIA E DAS ESCOLINFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLOAS DO PRIMEIRO CICLOAS DO PRIMEIRO CICLOAS DO PRIMEIRO CICLO    DO ENSINO DO ENSINO DO ENSINO DO ENSINO 

BÁSICO NO ANO LECTIVBÁSICO NO ANO LECTIVBÁSICO NO ANO LECTIVBÁSICO NO ANO LECTIVO O O O DDDDOIS MIL E OIS MIL E OIS MIL E OIS MIL E NOVENOVENOVENOVE    ––––    DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E 

DEZDEZDEZDEZ::::    ––––    A Câmara tomou conhecimento do teor da Informação A Câmara tomou conhecimento do teor da Informação A Câmara tomou conhecimento do teor da Informação A Câmara tomou conhecimento do teor da Informação 

número número número número RF RF RF RF setenta e oitosetenta e oitosetenta e oitosetenta e oito    barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, datada de , datada de , datada de , datada de 

catorze de Outubrocatorze de Outubrocatorze de Outubrocatorze de Outubro, d, d, d, doooo    SecSecSecSector tor tor tor de Educação e, tendo em de Educação e, tendo em de Educação e, tendo em de Educação e, tendo em 

atenção que cabe à Câmara Municipal subsidiar as refeições atenção que cabe à Câmara Municipal subsidiar as refeições atenção que cabe à Câmara Municipal subsidiar as refeições atenção que cabe à Câmara Municipal subsidiar as refeições 

fornecidas aos alunos do Ensino Préfornecidas aos alunos do Ensino Préfornecidas aos alunos do Ensino Préfornecidas aos alunos do Ensino Pré----Escolar e do Ensino Escolar e do Ensino Escolar e do Ensino Escolar e do Ensino 

Básico do Primeiro Ciclo, com base no DBásico do Primeiro Ciclo, com base no DBásico do Primeiro Ciclo, com base no DBásico do Primeiro Ciclo, com base no Decretoecretoecretoecreto----Lei Lei Lei Lei número número número número 

trinta e cincotrinta e cincotrinta e cincotrinta e cinco    barra barra barra barra noventanoventanoventanoventa, datado de , datado de , datado de , datado de vinte e cinco de vinte e cinco de vinte e cinco de vinte e cinco de 

Janeiro e no Despacho número Janeiro e no Despacho número Janeiro e no Despacho número Janeiro e no Despacho número dezoitodezoitodezoitodezoito    mil novecentos e mil novecentos e mil novecentos e mil novecentos e 

ooooiiiittttenta e seenta e seenta e seenta e setetetete    barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e barra dois mil e novenovenovenove, , , , do Gabinete do do Gabinete do do Gabinete do do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, Secretário de Estado Adjunto e da Educação, de de de de dezassetedezassetedezassetedezassete    de de de de 

Agosto, Agosto, Agosto, Agosto, a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por a Câmara deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, transferir para o , transferir para o , transferir para o , transferir para o 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, por cada Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, por cada Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, por cada Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, por cada 
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refeição fornecida, aos alunos do Ensino Prérefeição fornecida, aos alunos do Ensino Prérefeição fornecida, aos alunos do Ensino Prérefeição fornecida, aos alunos do Ensino Pré----Escolar e dEscolar e dEscolar e dEscolar e do o o o 

Ensino Básico do Primeiro Ciclo, pelo refeitório da EBI/JI de Ensino Básico do Primeiro Ciclo, pelo refeitório da EBI/JI de Ensino Básico do Primeiro Ciclo, pelo refeitório da EBI/JI de Ensino Básico do Primeiro Ciclo, pelo refeitório da EBI/JI de 

Aljezur (Aljezur (Aljezur (Aljezur (com efeitos ao inicio do com efeitos ao inicio do com efeitos ao inicio do com efeitos ao inicio do ano lectivo de dois mil e ano lectivo de dois mil e ano lectivo de dois mil e ano lectivo de dois mil e 

novenovenovenove    ––––    dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e dezdezdezdez), as seguintes importâncias:), as seguintes importâncias:), as seguintes importâncias:), as seguintes importâncias:    --------------------------------        

––––    Alunos com Escalão A Alunos com Escalão A Alunos com Escalão A Alunos com Escalão A ––––    um euro e um euro e um euro e um euro e sesssesssesssessentaentaentaenta    e e e e oitooitooitooito    

cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos;;;;    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    Alunos com EscalAlunos com EscalAlunos com EscalAlunos com Escalão B ão B ão B ão B ––––    novenovenovenoventa e cinconta e cinconta e cinconta e cinco    cêntimos;cêntimos;cêntimos;cêntimos;    ------------------------        

––––    Alunos sem Escalão Alunos sem Escalão Alunos sem Escalão Alunos sem Escalão ––––    vinte e dois cêntimos.vinte e dois cêntimos.vinte e dois cêntimos.vinte e dois cêntimos.    ----------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO DDDDOISOISOISOIS    ––––    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE S DE PUBLICAÇÃO DE S DE PUBLICAÇÃO DE S DE PUBLICAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO SOBRE A AINFORMAÇÃO SOBRE A AINFORMAÇÃO SOBRE A AINFORMAÇÃO SOBRE A ACTIVIDADE AUTÁRQUICACTIVIDADE AUTÁRQUICACTIVIDADE AUTÁRQUICACTIVIDADE AUTÁRQUICA    NO JORNAL NO JORNAL NO JORNAL NO JORNAL 

“ALGARZUR”“ALGARZUR”“ALGARZUR”“ALGARZUR”::::    ––––    Nos termos do artigo noventa e umNos termos do artigo noventa e umNos termos do artigo noventa e umNos termos do artigo noventa e um    da LAL, da LAL, da LAL, da LAL, 

as deliberações as deliberações as deliberações as deliberações autárquicas bem como, as decisões dos autárquicas bem como, as decisões dos autárquicas bem como, as decisões dos autárquicas bem como, as decisões dos 

respectivos titulares, destinados a ter eficácia externa, devem respectivos titulares, destinados a ter eficácia externa, devem respectivos titulares, destinados a ter eficácia externa, devem respectivos titulares, destinados a ter eficácia externa, devem 

ser publicitadas em Boletim da Autarquia Local e em jornais ser publicitadas em Boletim da Autarquia Local e em jornais ser publicitadas em Boletim da Autarquia Local e em jornais ser publicitadas em Boletim da Autarquia Local e em jornais 

regionais editados na área do Município.regionais editados na área do Município.regionais editados na área do Município.regionais editados na área do Município.    ----------------------------------------------------------------        

Atendendo a que,Atendendo a que,Atendendo a que,Atendendo a que,    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    O Jornal Algarzur, de Fernando FO Jornal Algarzur, de Fernando FO Jornal Algarzur, de Fernando FO Jornal Algarzur, de Fernando Francisco Barradinha, NIF rancisco Barradinha, NIF rancisco Barradinha, NIF rancisco Barradinha, NIF 

cento e vinte milhões duzentos e vinte e sete mil quatrocentos cento e vinte milhões duzentos e vinte e sete mil quatrocentos cento e vinte milhões duzentos e vinte e sete mil quatrocentos cento e vinte milhões duzentos e vinte e sete mil quatrocentos 

e quarenta e quatroe quarenta e quatroe quarenta e quatroe quarenta e quatro, é o único órgão de comunicação social , é o único órgão de comunicação social , é o único órgão de comunicação social , é o único órgão de comunicação social 

do concelho de Aljezur;do concelho de Aljezur;do concelho de Aljezur;do concelho de Aljezur;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

––––    O Jornal Algarzur, revelaO Jornal Algarzur, revelaO Jornal Algarzur, revelaO Jornal Algarzur, revela----se como um óptimo meio de se como um óptimo meio de se como um óptimo meio de se como um óptimo meio de 

divulgação da informação pretedivulgação da informação pretedivulgação da informação pretedivulgação da informação pretendida, juntos dos munícipes;ndida, juntos dos munícipes;ndida, juntos dos munícipes;ndida, juntos dos munícipes;    ------------        

Nos termos do artigo sexto, do DecretoNos termos do artigo sexto, do DecretoNos termos do artigo sexto, do DecretoNos termos do artigo sexto, do Decreto----Lei número duzentos Lei número duzentos Lei número duzentos Lei número duzentos 

e nove barra dois mil e nove, de três de Setembro, a e nove barra dois mil e nove, de três de Setembro, a e nove barra dois mil e nove, de três de Setembro, a e nove barra dois mil e nove, de três de Setembro, a 

Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções das Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções das Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções das Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções das 

Vereadoras Fatima Neto e Rosa Cigarra, autorizar o Vereadoras Fatima Neto e Rosa Cigarra, autorizar o Vereadoras Fatima Neto e Rosa Cigarra, autorizar o Vereadoras Fatima Neto e Rosa Cigarra, autorizar o 

procedimenprocedimenprocedimenprocedimento de ajuste directo previsto na alínea a), do to de ajuste directo previsto na alínea a), do to de ajuste directo previsto na alínea a), do to de ajuste directo previsto na alínea a), do 

número um, do artigo vigésimo do Código dos Contratos número um, do artigo vigésimo do Código dos Contratos número um, do artigo vigésimo do Código dos Contratos número um, do artigo vigésimo do Código dos Contratos 

Públicos aprovado pelo DecretoPúblicos aprovado pelo DecretoPúblicos aprovado pelo DecretoPúblicos aprovado pelo Decreto----Lei número dezoito barra dois Lei número dezoito barra dois Lei número dezoito barra dois Lei número dezoito barra dois 

mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado pelo mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado pelo mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado pelo mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado pelo 

DecretoDecretoDecretoDecreto----Lei número duzentos e setenta e Lei número duzentos e setenta e Lei número duzentos e setenta e Lei número duzentos e setenta e oito barra dois mil oito barra dois mil oito barra dois mil oito barra dois mil 

e nove, de dois de Outubro, conjugado com o artigo cento e e nove, de dois de Outubro, conjugado com o artigo cento e e nove, de dois de Outubro, conjugado com o artigo cento e e nove, de dois de Outubro, conjugado com o artigo cento e 
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doze e número um, do artigo cento e treze do mesmo doze e número um, do artigo cento e treze do mesmo doze e número um, do artigo cento e treze do mesmo doze e número um, do artigo cento e treze do mesmo 

diploma legal, com vista à “Prestação de serviços de diploma legal, com vista à “Prestação de serviços de diploma legal, com vista à “Prestação de serviços de diploma legal, com vista à “Prestação de serviços de 

publicação de informação sobre a actividade Autárquica”, para publicação de informação sobre a actividade Autárquica”, para publicação de informação sobre a actividade Autárquica”, para publicação de informação sobre a actividade Autárquica”, para 

oito ediçõeoito ediçõeoito ediçõeoito edições, convidando a apresentar proposta “Fernando s, convidando a apresentar proposta “Fernando s, convidando a apresentar proposta “Fernando s, convidando a apresentar proposta “Fernando 

Francisco Barradinha” e ficando definido como preço base do Francisco Barradinha” e ficando definido como preço base do Francisco Barradinha” e ficando definido como preço base do Francisco Barradinha” e ficando definido como preço base do 

concurso o valor de dez mil euros mais IVA à taxa legal em concurso o valor de dez mil euros mais IVA à taxa legal em concurso o valor de dez mil euros mais IVA à taxa legal em concurso o valor de dez mil euros mais IVA à taxa legal em 

vigor.vigor.vigor.vigor.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO TTTTRÊSRÊSRÊSRÊS    ––––    AJMAL AJMAL AJMAL AJMAL ––––    ASSOCIAÇÃO JOVENS EMASSOCIAÇÃO JOVENS EMASSOCIAÇÃO JOVENS EMASSOCIAÇÃO JOVENS EM    MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO 

DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR: : : : ––––    Foi apresentada aFoi apresentada aFoi apresentada aFoi apresentada a    carta datada de treze de carta datada de treze de carta datada de treze de carta datada de treze de 

Outubro de dois mil e nove, solicitando que o subsídio, no Outubro de dois mil e nove, solicitando que o subsídio, no Outubro de dois mil e nove, solicitando que o subsídio, no Outubro de dois mil e nove, solicitando que o subsídio, no 

montante de duzentos e cinquenta euros, atribuído em reunião montante de duzentos e cinquenta euros, atribuído em reunião montante de duzentos e cinquenta euros, atribuído em reunião montante de duzentos e cinquenta euros, atribuído em reunião 

de sete de Julho de dois mil e nove e solicitado por Jovens de sete de Julho de dois mil e nove e solicitado por Jovens de sete de Julho de dois mil e nove e solicitado por Jovens de sete de Julho de dois mil e nove e solicitado por Jovens 

de Taizé, com vista à realização da IV Festa da Jude Taizé, com vista à realização da IV Festa da Jude Taizé, com vista à realização da IV Festa da Jude Taizé, com vista à realização da IV Festa da Juventude, ventude, ventude, ventude, 

seja atribuído à seja atribuído à seja atribuído à seja atribuído à AJMAL AJMAL AJMAL AJMAL ––––    Associação Jovens em Movimento Associação Jovens em Movimento Associação Jovens em Movimento Associação Jovens em Movimento 

de Aljezurde Aljezurde Aljezurde Aljezur, uma vez que Jovens de Taizé, uma vez que Jovens de Taizé, uma vez que Jovens de Taizé, uma vez que Jovens de Taizé    não é uma não é uma não é uma não é uma 

associação legalmente constituída.associação legalmente constituída.associação legalmente constituída.associação legalmente constituída.    ------------------------------------------------------------------------------------        

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação 

erradamente tomada em sete de Julho de dois mierradamente tomada em sete de Julho de dois mierradamente tomada em sete de Julho de dois mierradamente tomada em sete de Julho de dois mil e nove, l e nove, l e nove, l e nove, 

uma vez que Jovens de Taizé não constituem nenhuma uma vez que Jovens de Taizé não constituem nenhuma uma vez que Jovens de Taizé não constituem nenhuma uma vez que Jovens de Taizé não constituem nenhuma 

associação legalmente constituída, mas sim um grupo de associação legalmente constituída, mas sim um grupo de associação legalmente constituída, mas sim um grupo de associação legalmente constituída, mas sim um grupo de 

jovens integrados na AJMAL jovens integrados na AJMAL jovens integrados na AJMAL jovens integrados na AJMAL ––––    Associação Jovens em Associação Jovens em Associação Jovens em Associação Jovens em 

Movimento de AljezurMovimento de AljezurMovimento de AljezurMovimento de Aljezur....    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Detectado e corrigido o erro, a Câmara delibera assim, por Detectado e corrigido o erro, a Câmara delibera assim, por Detectado e corrigido o erro, a Câmara delibera assim, por Detectado e corrigido o erro, a Câmara delibera assim, por 

unanimidunanimidunanimidunanimidade, atribuir o referido subsidio, no montante de ade, atribuir o referido subsidio, no montante de ade, atribuir o referido subsidio, no montante de ade, atribuir o referido subsidio, no montante de 

duzentos e cinquenta euros, à AJMAL duzentos e cinquenta euros, à AJMAL duzentos e cinquenta euros, à AJMAL duzentos e cinquenta euros, à AJMAL ––––    Associação Jovens Associação Jovens Associação Jovens Associação Jovens 

em Movimento de Aljezurem Movimento de Aljezurem Movimento de Aljezurem Movimento de Aljezur, no âmbito do pedido inicialmente , no âmbito do pedido inicialmente , no âmbito do pedido inicialmente , no âmbito do pedido inicialmente 

formulado.formulado.formulado.formulado.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

INTERVENÇÃO ABERTA AINTERVENÇÃO ABERTA AINTERVENÇÃO ABERTA AINTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICOO PÚBLICOO PÚBLICOO PÚBLICO: : : : ––––    Não se verificou Não se verificou Não se verificou Não se verificou 

qualquer intervenção por partequalquer intervenção por partequalquer intervenção por partequalquer intervenção por parte    do público presente.do público presente.do público presente.do público presente. ---------  

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: : : : ––––    De acordo com o De acordo com o De acordo com o De acordo com o 

disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
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dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco ––––    A A A A 

barra dois mil ebarra dois mil ebarra dois mil ebarra dois mil e    dois, de onze de Janeiro, e depois de lida dois, de onze de Janeiro, e depois de lida dois, de onze de Janeiro, e depois de lida dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 

em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 

unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNIÃOIÃOIÃOIÃO: : : : ––––    E, não havendo mais E, não havendo mais E, não havendo mais E, não havendo mais 

assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi enassuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi enassuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi enassuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a cerrada a cerrada a cerrada a 

reuniãoreuniãoreuniãoreunião, eram , eram , eram , eram oooonnnnzezezeze    horashorashorashoras    e e e e trintatrintatrintatrinta    minutosminutosminutosminutos, mandando que, de , mandando que, de , mandando que, de , mandando que, de 

tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,    José José José José 

da Silva Gregório, da Silva Gregório, da Silva Gregório, da Silva Gregório, Técnico Superior de PrimeirTécnico Superior de PrimeirTécnico Superior de PrimeirTécnico Superior de Primeira Classea Classea Classea Classe, a , a , a , a 

redigi e subscrevo.redigi e subscrevo.redigi e subscrevo.redigi e subscrevo. ---------------------------------     
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O Presidente, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

    
O Secretario, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

    

    

    

    

    
 


