
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Acta nº 16/10 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  13 de Julho de 2010 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  13 de Julho de 2010 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 
Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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

 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, não pode 
estar presente na reunião por se encontrar de férias, deliberou 
por unanimidade, considerar justificada a sua falta. ---------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na sétima Modificação às Grandes 
Opções do Plano – PPI e AMR e na sétima Modificação ao 
Orçamento para o ano dois mil e dez, cujos documentos 
depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------  
INFORMAÇÃO NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DEZ SOBRE 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – Ao abrigo do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número dezoito 
barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro, alterado 
pelo Decreto-Lei número duzentos e setenta e oito barra dois 
mil e nove, de dois de Outubro ----------------------  
“No uso da competência em matéria de superintendência na 
aquisição de bens e serviços, conferida pelas alíneas f) e g) 
do número um, do artigo sessenta e oito, da Lei número 
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cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
Setembro com as alterações introduzidas pela Lei número 
cinco – A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, informo 
os membros do Executivo, sobre as adjudicações abaixo 
indicadas: ---------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE AREIA LAVADA ----------   
Adjudicado a “Américo de Jesus & Viegas, Lda.” por 
despacho de cinco de Janeiro de dois mil e dez, no valor de 
três mil seiscentos e cinquenta e sete e cinquenta cêntimos 
(+ IVA) ---------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
FORNECIMENTO DE TINTEIROS PARA ESCOLAS DO 
CONCELHO -------------------------------------   
Adjudicado a “Inambu – Comércio de Produtos de Electrónica, 
Lda.” por despacho de dezoito de Janeiro de dois mil e dez, 
no valor de dois mil seiscentos e setenta e quatro euros e 
sessenta e cinco cêntimos + Iva ----------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE TREZENTOS E CINQUENTA BALDES 
(VINTE E CINCO KG CADA) DE MASSA BETUMINOSA – 
AGLOMERADO ASFÁLTICO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DEZ-------------------------------------------   
Adjudicado a “Eurasfalto – Fabrico e Comercialização de 
Produtos Asfálticos, Lda.” por despacho de vinte e oito de 
Janeiro de dois mil e dez, no valor de quatro mil 
quatrocentos e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos + Iva  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DESGASTE CALCÁRIO ----   
Adjudicado a “Urbiterras – Urbanizações e Terraplanagens, 
Lda.” por despacho de um de Fevereiro de dois mil e dez, 
no valor de três mil setecentos e cinquenta euros + Iva ----  
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A 
ACTIVIDADE AUTÁRQUICA NO JORNAL “ALGARZUR” ------   
Adjudicado a “Fernando Francisco Barradinha” por despacho 
de quatro de Fevereiro de dois mil e dez, no valor de dez 
mil euros + Iva ----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO 
DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE, COM 
LEITOR BIOMÉTRICO ------------------------------   
Adjudicado a “VisualForma – Tecnologias de Informação, S.A.” 
por despacho de dez de Fevereiro de dois mil e dez, no 
valor de sete mil duzentos e dezassete euros e quatro 
cêntimos + Iva -----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZ ------------------   
Adjudicado a “Duarte Silva & Filhas, Lda.” por despacho de 
quinze de Fevereiro de dois mil e dez, no valor de três mil 
setecentos e vinte e um euros e sessenta cêntimos + Iva ---  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA REVISÃO DE PROJECTO – 
REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE MARMELETE/EN 
DUZENTOS E SESSENTA E SETE – ALJEZUR – CONCELHO 
DE MONCHIQUE ---------------------------------   
Adjudicado a “Prospectiva – Projectos, Serviços, Estudos, 
S.A.” por despacho de dezoito de Fevereiro de dois mil e 
dez, no valor de vinte e quatro mil e quinhentos euros + Iva  
Data de assinatura do contrato: vinte e seis de Março de 
dois mil e dez -----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ACTIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO PRIMEIRO CICLO DO 
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ENSINO BÁSICO PARA O ANO LECTIVO DOIS MIL E NOVE 
– DE DOIS MIL E DEZ (EXPRESSÃO DRAMÁTICA) ------   
Adjudicado a “Futurschool – Informática e Línguas, Lda.” por 
despacho de vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e dez, 
no valor de quatro mil e seiscentos euros + Iva ----------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE INERTES PARA ANO DE DOIS MIL E 
DEZ (MIL TONELADAS DE BRITA UM LAVADA, NOVECENTAS 
TONELADAS DE GRAVILHA LAVADA E OITO MIL TONELADAS DE TOUT-
VENANT DE PRIMEIRA) -------------------------------   
Adjudicado a “Manuel Rodrigues, S.A.” por despacho de vinte 
e oito de Fevereiro de dois mil e dez, no valor de dez mil 
quatrocentos e oitenta euros + Iva (Lotes Um e Dois) -----  
Data de assinatura do contrato: vinte e seis de Março de 
dois mil e dez -----------------------------------  
Adjudicado a “Secil Britas, S.A.” por despacho de vinte e 
oito de Fevereiro de dois mil e dez, no valor de trinta e seis 
mil euros + Iva (Lote Três) ------------------------  
Data de assinatura do contrato: onze de Março de dois mil e 
dez -------------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
CONCEPÇÃO, PRODUÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS DOS LOCAIS DE ALJEZUR CANDIDATOS ÀS 
SETE MARAVILHAS NATURAIS DE PORTUGAL -----------   
Adjudicado a “1000 Olhos – Imagem e Comunicação, Lda.” 
por despacho de doze de Março de dois mil e dez, no valor 
de dois mil oitocentos e setenta e cinco euros + Iva ------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PNEUS NAS VIATURAS 
DA AUATRQUIA DURANTE O ANO DE DOIS MIL E DEZ ---   
Adjudicado a “HPE – Pneus e Serviços Auto, Lda.” por 
despacho de vinte e dois de Março de dois mil e dez, no 
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valor de vinte e cinco mil trezentos e quarenta e dois euros 
e sessenta cêntimos + Iva --------------------------  
Data da assinatura do contrato: cinco de Abril de dois mil e 
dez -------------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE SACOS PARA DEPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (medida 550x650x0,04) ---  
Adjudicado a “Indubox – Indústria e Comércio de Embalagens, 
Lda.” por despacho de vinte e seis de Março de dois mil e 
dez, no valor de sete mil novecentos e setenta e cinco euros 
+ Iva ------------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA RENOVAÇÃO 
DO LICENCIAMENTO DE ANTI – VÍRUS (VÁLIDA POR TRÊS 
ANOS) ----------------------------------------   
Adjudicado a “Tecnidata SI – Serviços e Equipamentos 
Informáticos, S.A.” por despacho de vinte e seis de Março de 
dois mil e dez, no valor de seis mil quinhentos e vinte e 
nove euros e cinquenta cêntimos + Iva -----------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
POSTAIS PROMOCIONAIS – SETE MARAVILHAS NATURAIS -   
Adjudicado a “PostalFree – Postais Publicitários, Unipessoal, 
Lda.” por despacho de vinte e seis de Março de dois mil e 
dez, no valor de seis mil oitocentos e quatro euros + Iva ---  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROJECTO 
SEIXE DA COSTA VICENTINA E SUDOESTE ALENTEJANO --  
Adjudicado a “Samuel Nogueira Nunes” por despacho de vinte 
e seis de Março de dois mil e dez, no valor de três mil e 
seiscentos euros + Iva -----------------------------  
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
ELECTROMECÂNICOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS --------   
Adjudicado a “Electrolagos – Cooperativa dos Trabalhadores 
Electricistas de Lagos, C.R.L.” por despacho de trinta de 
Março de dois mil e dez, no valor de seis mil e seiscentos 
euros + Iva (valor mensal de mil e cem euros + Iva) ----  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS PARA O MÊS DE ABRIL------------------  
Adjudicado a “Limpex Ambiente – Limpezas Gerais, Lda.” por 
despacho de trinta de Março de dois mil e dez, no valor de 
três mil setecentos e noventa euros + Iva ---------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE CENTO E OITENTA TONELADAS DE 
ECR-TRÊS (A GRANEL) PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DEZ-------------------------------------------   
Adjudicado a “Cepsa Portuguesa Petróleos, S.A.” por 
despacho de seis de Abril de dois mil e dez, no valor de 
cinquenta e nove mil e quatrocentos euros + Iva ----------  
Outros concorrentes: -------------------------------  
“Repsol YPF Lubrificantes Y Especialidades, S.A.” – segundo 
lugar, no valor de sessenta e dois mil e cem euros + Iva --  
Data da assinatura do contrato: vinte e oito de Abril de dois 
mil e dez --------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE, 
DURANTE O ANO DE DOIS MIL E DEZ ---------------   
Adjudicado a “Transporte de Mercadorias S.R., Lda.” por 
despacho de nove de Abril de dois mil e dez, no valor de 
quatro mil e cinquenta euros + Iva --------------------  
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO 
DE UMA VIATURA DUMPER -------------------------   
Adjudicado a “Astel – Assistência Técnica e Comércio de 
Equipamentos Electromecânicos, S.A.” por despacho de treze 
de Abril de dois mil e dez, no valor de vinte e dois mil 
setecentos e sessenta euros e vinte cêntimos + Iva --------  
Data da assinatura do contrato: três de Abril de dois mil e 
dez -------------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
FORNECIMENTO DE ALMOÇO POPULAR NO ÂMBITO DAS 
COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL” -----------------   
Adjudicado a “Quintal D. Quixote Restaurante, Lda.” por 
despacho de catorze de Abril de dois mil e dez, no valor de 
quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e cinquenta 
cêntimos + Iva -----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
REPARAÇÃO DA VIATURA BMW SESSENTA E CINCO – 
ONZE – XE -------------------------------------  
Adjudicado a “SPOT FIX, Lda.” por despacho de catorze de 
Abril de dois mil e dez, no valor de dois mil oitocentos e 
setenta e um euros e sessenta e sete cêntimos + Iva -----  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO NO MUSEU 
DO MAR E DA TERRA DA CARRAPATEIRA – 
COMEMORAÇÃO DO SEGUNSO ANIVERSÁRIO -----------   
Adjudicado a “Na Rua Produções – Carlos Bonança, 
Unipessoal, Lda.” por despacho de quinze de Abril de dois 
mil e dez, no valor de dois mil quinhentos e nove euros e 
sessenta e cinco cêntimos + Iva ----------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ÁGUAS E 
TRABALHOS DIVERSOS ----------------------------   
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Adjudicado a “Plastiferro – Comércio e Instalação de Materiais, 
S.A.” por despacho de vinte e nove de Abril de dois mil e 
dez, no valor de catorze mil quinhentos e vinte e quatro 
euros e quinze cêntimos + Iva -----------------------  
Outros concorrentes: -------------------------------  
“Montalgarve – Materiais e Equipamentos Industriais, Lda.” – 
segundo lugar, no valor de quinze mil seiscentos e noventa e 
três euros e dezasseis cêntimos + Iva -----------------  
“O Tibolas de Hamilton J. Rodrigues Nóbrega” – terceiro 
lugar, no valor de dezassete mil setecentos e setenta e três 
euros e oitenta cêntimos + Iva -----------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PISCINAS 
MUNICIPAIS PARA O MÊS DE MAIO ------------------   
Adjudicado a “Limpex Ambiente – Limpezas Gerais, Lda.” por 
despacho de trinta de Abril de dois mil e dez, no valor de 
três mil setecentos e noventa euros + Iva ---------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE RECOLHA DE LEITURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA ------------------------------   
Adjudicado a “AIRC – Associação de Informática da Região 
Centro” por despacho de cinco de Maio de dois mil e dez, 
no valor de três mil duzentos e sessenta euros + Iva ------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA POR UM PRAZO DE UM 
ANO, RENOVÁVEL ATÉ TRÊS ANOS ------------------   
Adjudicado a “M.N.C. – Consultores, Lda.” por despacho de 
cinco de Mário de dois mil e dez, no valor de quarenta e 
seis mil e oitocentos euros + Iva (valor mensal: mil e 
trezentos euros + Iva) -----------------------------  
Data da assinatura do contrato: vinte e cinco de Maio de dois 
mil e dez --------------------------------------  
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA MECÂNICA DE PRAIAS -----   
Adjudicado a “Casa Agrícola do Brejo das Cancelas, 
Unipessoal, Lda.” por despacho de sete de Maio de dois mil 
e dez, no valor de doze mil duzentos e dez euros + Iva ---  
Data da assinatura do contrato: vinte e um de Maio de dois 
mil e dez --------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE SACOS PARA DEPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (medida 950x1100x0,06) --   
Adjudicado a “Indubox – Indústria e Comércio de Embalagens, 
Lda.” por despacho de dez de Maio de dois mil e dez, no 
valor de três mil seiscentos e noventa e quatro euros e vinte 
cêntimos + Iva -----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDES E RAMAIS 
DE ESGOTOS -----------------------------------   
Adjudicado a “Plastiferro – Comércio e Instalação de Materiais, 
S.A.” por despacho de trinta e um de Maio de dois mil e 
dez, no valor de três mil duzentos e quarenta e três mil e 
vinte e cêntimos + Iva -----------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PARA RECOLHA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ----------------------   
Adjudicado a “Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos 
de Precisão, S.A.” por despacho de sete de Junho de dois 
mil e dez, no valor de dois mil seiscentos e vinte e oito 
euros + Iva -------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REDE DE ESGOTOS 
DO ROGIL (NORTE) -----------------------------   
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Adjudicado a “Montalgarve – Materiais e Equipamentos 
Industriais, Lda.” por despacho de onze de Junho de dois mil 
e dez, no valor de dois mil seiscentos e dezoito euros e 
quarenta e três cêntimos + Iva -----------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJECTOS GRÁFICOS PATA A CONCEPÇÃO DE 
ROTEIROS E DE MATERIAIS DIVERSOS PROMOCIONAIS ---   
Adjudicado a “1000 Olhos – Imagem e Comunicação, Lda.” 
por despacho de doze de Junho de dois mil e dez, no valor 
de sete mil trezentos e três euros e noventa e um cêntimos 
+ Iva ------------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA ------------------   
Adjudicado a “Sorisa – Estética e Fisioterapia, S.A.” por 
despacho de dezasseis de Junho de dois mil e dez, no valor 
de cinco mil duzentos e oitenta e dois euros e catorze 
cêntimos + Iva -----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO 
DE UMA ESCULTURA INTITULADA “INFANTE D. HENRIQUE” 
(ao abrigo da alínea e), do número um, do artigo vinte e 
quatro, do CCP) ---------------------------------  
Adjudicado a “Centro Internacional de Escultura” por despacho 
de dezassete de Junho de dois mil e dez, no valor de quatro 
mil euros ---------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA/DESINFECÇÃO PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS --   
Adjudicado a “Lusoswim – Engenharia e Desporto, Lda.” por 
despacho de vinte e um de Junho de dois mil e dez, no 
valor de dois mil cento e dezasseis euros e cinquenta 
cêntimos + Iva -----------------------------------  
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PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS ---------------------   
Adjudicado a “Lusoswim – Engenharia e Desporto, Lda.” por 
despacho de vinte e um de Junho de dois mil e dez, no 
valor de sete mil oitocentos e nove euros e cinquenta 
cêntimos + Iva -----------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
IMPRESSÃO DO “ROTEIRO CULTURAL DE ALJEZUR” E DO 
“ROTEIRO TURÍSTICO DE ALJEZUR -------------------  
Adjudicado a “Textype – Artes Gráficas, Lda.” por despacho 
de vinte e oito de Junho de dois mil e dez, no valor de 
quatro mil novecentos e noventa euros e setenta cêntimos + 
Iva -------------------------------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
FORNECIMENTO CONTÍNUO DE DETRITOS -------------  
Adjudicado a “Manuel Rodrigues, S.A.” por despacho de vinte 
e oito de Junho de dois mil e dez, no valor de quatro mil 
novecentos e cinquenta euros + Iva -------------------  
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO SIMPLIFICADO PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA 
SETENTA E SEIS – OITENTA E NOVE – ZG -----------  
Adjudicado a “Hydraplan – Manutenção e Comércio de 
Veículos, S.A.” por despacho de trinta de Junho de dois mil 
e dez, no valor de quatro mil setecentos e cinquenta e sete 
euros e noventa e sete cêntimos + Iva -----------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZ: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de seis de Julho de dois mil e dez.  
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PONTO DOIS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia doze 
de Julho de dois mil e dez, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO TRÊS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTIMÃO: – Foi apresentado o 
ofício datado de dois de Julho do corrente ano, enviando 
cópia das Moções, aprovadas em sessão do passado dia vinte 
e oito de Junho, relativas às Portagens na A vinte e dois – 
Via do Infante. -----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o fax número setecentos e vinte e nove, datada 
de cinco de Julho do corrente ano, enviando cópia da Nota 
de Imprensa relativa à Via do Infante e as Portagens. ------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE MÚSICOS: – Foi 
apresentado o e-mail datado de quatro de Julho do corrente 
ano, solicitando a cedência de um autocarro, ou apoio 
financeiro para o aluguer, para deslocação de jovens algarvios 
a acampamento em Avis. ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível atribuir o apoio solicitado. -------------------  
ACTA – COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado ofício enviando Relatório de Actividades do Serviço 
Educativo – VATE, referente a dois mil e nove – dois mil e 
dez. -------------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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MM – EVENTOS: – Foi apresentado o fax número seiscentos 
e dezassete, datado de dois de Julho do corrente ano, 
solicitando a cedência do Pavilhão de Feiras e Exposições, 
para realização de uma Feira de Oportunidades a ter lugar 
entre os dias vinte e três e vinte e cinco do corrente mês de 
Julho. -----------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
proposta nos termos apresentados devendo para o efeito ser 
elaborado um protocolo. ----------------------------  
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício circular número quinhentos e nove, datado 
de vinte e três de Junho do corrente ano, apresentando 
agradecimento pela disponibilidades manifestada aquando da 
realização do implementação do Programa de Combate à 
Obesidade Infantil no Algarve – Projecto Escola Activa. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e nove, datado 
de vinte e oito de Junho do corrente ano, agradecendo a 
cedência de um autocarro aquando da deslocação do Grupo 
de Ballet daquela Instituição a Sagres. -----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e três, datado de vinte e dois de 
Junho do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba, no montante de três mil e oitocentos e quarenta euros 
e quinze cêntimos, referente à execução de obras de 
conservação de caminhos, arruamentos e obras complementares 
– Transversal à Rua “13 de Janeiro”. -----------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de dois de Julho do corrente ano, 
referente à execução das referidas obras, a Câmara deliberou, 
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por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de 
Aljezur uma verba, no montante de três mil e oitocentos e 
quarenta euros e quinze cêntimos. ---------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e dois, datado de vinte e dois de 
Junho do corrente ano, o qual vem acompanhado pelo auto 
de medição número um, solicitando a transferência de uma 
verba, no montante de vinte e quatro mil e quatrocentos e 
noventa e seis euros e cinquenta e nove cêntimos, referente 
à execução da empreitada de Requalificação do Polidesportivo 
Municipal de Aljezur. -------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de trinta de Junho do corrente 
ano, referente à execução das referidas obras, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Aljezur uma verba, no montante de vinte e 
quatro mil e quatrocentos e noventa e seis euros e cinquenta 
e nove cêntimos. ---------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número cento e cinquenta e nove, datado de cinco de Maio 
do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba, no 
montante de sete mil e cento e noventa e um euros e 
dezassete cêntimos, referente à execução de várias obras 
naquela Freguesia. --------------------------------  
Tendo por base a informação do Director do Departamento de 
Obras e Urbanismo, datada de dois de Julho do corrente ano, 
referente à execução das referidas obras, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Rogil 
uma verba, no montante de sete mil e cento e noventa e um 
euros e dezassete cêntimos. -------------------------  
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SAÍDA DA SENHORA VEREADORA ROSA CIGARRA: – A 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra, ausentou-se da reunião, não 
participando na discussão do seguinte assunto. ------------  
TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SOCIOCULTURAL DE ALJEZUR: – Foi 
novamente apresentado o ofício datado de vinte e um de 
Maio do corrente ano, solicitando apoio para comparticipação 
de um estágio profissional – Área de Animador Sócio/Cultural, 
a Joana Filipa Jesus da Visitação, a decorrer naquela 
Associação. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 
montante de dois mil, doze euros e vinte e seis cêntimos, 
correspondente a cinquenta porcento do valor do estágio 
profissional. -------------------------------------  
ENTRADA DA SENHORA VEREADORA ROSA CIGARRA: – A 
Senhora Vereadora Rosa Cigarra regressou à sala, passando 
de imediato a fazer parte dos trabalhos da reunião. --------  
PONTO QUATRO – MARIA MANUEL BATISTA GOMES DE ARAÚJO 
– AQUISIÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO SITO EM ALDEIA NOVA – 
ALJEZUR – CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO: – No 
seguimento da deliberação de vinte e dois de Setembro de 
dois mil e nove, foi apresentada a carta datada de cinco de 
Julho do corrente ano, em que Maria Manuela Batista Gomes 
de Araújo, vem comunicar que aceita a proposta no montante 
de cem mil euros, para alienação do prédio rústico, inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo quarenta e sete, da 
Secção AR, da freguesia e Municipio de Aljezur, destinado à 
construção do novo Cemitério de Aljezur. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da ordem de trabalhos. ----------------------  
PONTO CINCO – PROTOCOLO PARA CONSTITUIÇÃO DE EIP – 
EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas da minuta do 
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Protocolo para constituição de EIP – Equipas de Intervenção 
Permanente, cujos documentos depois de devidamente 
rubricados, ficam arquivados no respectivo processo. --------  
PONTO SEIS – PLANOS DE PORMENOR DO VALE DA TELHA – 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A 
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE PORMENOR: – Face ao teor 
constante na Informação da Chefe de Divisão de Urbanismo e 
Habitação, datada de doze de Julho do corrente ano, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o convite e a 
minuta de caderno de encargos e endereçar convite à 
empresa Parque Expo noventa e oito, S.A, para apresentação 
da respectiva proposta, cujo procedimento se enquadra na 
alínea e), do número um, do artigo vinte e quatro do Código 
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei número 
dezoito barra dois mil e oito, de vinte e nove de Janeiro 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei número duzentos e 
setenta e oito barra dois mil e nove, de dois de Outubro 
(ajuste directo em função de critérios materiais). ---------  
Atendendo que a despesa com a prestação de serviços 
decorre em dois anos económicos (dois mil e dez – dois mil 
e onze) e não se verificando nenhum dos pressupostos do 
número um, do artigo vinte e dois, do Decreto-Lei número 
cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito de 
Junho, a Câmara deliberou ainda, por unanimidade, remeter o 
assunto à Assembleia Municipal para aprovação. -----------   
 

III – Acção Social 
 

PONTO UM – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D’ALVA, NO ÂMBITO DO 
APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE 
DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS ACÇÕES 
SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL – 
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PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D’ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS 
ACÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL--------  
Considerando que o Protocolo estabelecido com cada uma das 
Conferências da Associação S. Vicente de Paulo que no 
Concelho desenvolvem apoio social, estabelece a atribuição de 
um subsídio mensal até quinhentos euros para fazer face a 
apoios mais urgentes e inadiáveis, às pessoas e famílias do 
concelho de Aljezur; -------------------------------  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
PROPONHO: --------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de 
Maio de dois mil e dez, em anexo; -------------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de quatrocentos e noventa e seis euros e 
noventa e cinco cêntimos, referente aos apoios atribuídos.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Obras Municipais 
 

PONTO UM – REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA NÚMERO 
DUZENTOS E SESSENTA E SETE – ALJEZUR – LIMITE DO 
CONCELHO: – Face ao teor da Informação número trinta e 
três barra dois mil e dez, do Director do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo e, tendo em consideração que 
o preço base para execução da Empreitada de 
Repavimentação da Estrada número duzentos e sessenta e 
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sete – Aljezur – Limite do Concelho é de um milhão 
novecentos e sessenta e um mil euros e o prazo de 
execução é de doze meses, abrangendo os anos de dois mil 
e dez e dois mil e onze, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, propor à Assembleia Municipal a aprovação da 
repartição dos encargos da referida empreitada da seguinte 
forma: -----------------------------------------  
– Ano de dois mil e dez – cento e noventa e seis mil e 
cem euros, acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; ------  
– Ano de dois mil e onze – um milhão setecentos e 
sessenta e quatro mil e novecentos euros, acrescido de IVA, 
à taxa legal em vigor. -----------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a composição do 
Júri e a delegação de competências, conforme proposto pela 
Informação acima identificada. ------------------------  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. ---------  
APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e cinquenta e cinco minutos, 
mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Acta que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -  

 
     

 
O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 
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