
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

  Acta nº 07/11 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  05 de Abril de 2011 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  13.00 horas  
Aprovada em:  12 de Abril de 2011 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

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

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
António José Monteiro de Carvalho  
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
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A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
 

 
 

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

 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS 
VERDES – PEDIDO DE PARECER -----------------------  
– AVE DE OIRO – SOCIEDADE DE COMERCIO DE AVES E 
CARNES – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO LOTE F 
DOIS, SITO NO LOTEAMENTO DA BARRADA ----------------  
– CARLOS MANUEL DA LUZ CÂNDIDO E CÁTIA SOFIA ANTÓNIA 
MARTINS – SOLICITAM AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DO LOTE 
DEZANOVE, SITO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA CRUZ – 
ALJEZUR ----------------------------------------  
– DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO – ACTUALIZAÇÃO DA 
RENDA MENSAL -----------------------------------  
– MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARÍTIMA – CAPITANIA DO 
PORTO DE LAGOS – INSTALAÇÃO DE UM APOIO BALNEAR NA 
PRAIA DA AMOREIRA -------------------------------  
– VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
SUDOESTE – CEDÊNCIA DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ALJEZUR --  
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA – 
PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO --------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA ----------------------------------------  
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– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor 
Presidente, exarados na terceira e quarta Modificações às 
Grandes Opções do Plano – PPI e AMR e nas terceira e 
quarta Modificações ao Orçamento para o ano dois mil e 
onze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, 
ficam arquivados em pasta própria. --------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E ONZE: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a acta da reunião ordinária de vinte e dois de Março 
de dois mil e onze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
DECRETO-LEI número quarenta barra dois mil e onze, 
publicado no D.R número cinquenta e sete, Série I, de vinte 
e dois de Março, do Ministério das Finanças 
e da Administração Pública, que estabelece o regime da 
autorização da despesa inerente aos contratos públicos a 
celebrar pelo Estado, institutos públicos, autarquias locais, 
fundações públicas, associações públicas e empresas públicas.  
PORTARIA número cento e quinze – A barra dois mil e onze, 
publicada no D.R número cinquenta e nove, Suplemento, Série 
I, de vinte e quatro de Março, que define os condicionalismos 
específicos ao exercício da pesca lúdica no Parque Natural do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV). --------  
PORTARIA número cento e quinze – B barra dois mil e onze, 
publicada no D.R número cinquenta e nove, Suplemento, Série 
I, de vinte e quatro de Março, que Aprova o Regulamento da 
Pesca Comercial Apeada, na Modalidade de Pesca à Linha, 
no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -  

http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.59S01&iddip=20110558
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.59S01&iddip=20110558
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.59S01&iddip=20110558
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.59S01&iddip=20110558
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.59S01&iddip=20110558
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2011.59S01&iddip=20110558
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PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia quatro 
de Abril de dois mil e onze, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ANPLED – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESCADORES LÚDICOS 
E DESPORTIVOS: – Foi apresentado o e-mail datado de vinte 
e quatro de Março do corrente ano, enviando cópia de 
comunicado acerca da Pesca Lúdica. -------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PROSANDART – ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, LDA: 
– Foi apresentado o e-mail datado de dezassete de Março 
do corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia, na 
realização do Festival Internacional de Escultura em Areia – 
FIESA dois mil e onze. ----------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DE SURF DA COSTA VICENTINA: – 
Foi apresentada a carta datada de dezassete de Março do 
corrente ano, solicitando o apoio desta Autarquia, no âmbito 
da limpeza de praias no concelho de Aljezur. ------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. ----------------------  
RACAL CLUBE: – Foi apresentado o ofício número dez mil 
cento e oitenta e quatro, datado de dez de Dezembro de 
dois mil e dez, enviando proposta de parceria com vista à 
realização do trigésimo sétimo Salão Internacional de Arte 
Fotográfica do Algarve dois mil e onze. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível apoiar a iniciativa em causa. ----------------  
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INFARMED – AUTORIDADE NACIONAL DO MEDICAMENTO E 
PRODUTOS DE SAÚDE, IP: – Foi apresentado o ofício número 
dezassete mil novecentos e quarenta e três, datado de vinte 
e dois de Março do corrente ano, acerca da transferência da 
Farmácia de Odeceixe para Aljezur. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COMISSÃO DO PROTESTO PÚBLICO: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e quatro de Março do corrente ano, 
contendo o conteúdo do Protesto Público referente à 
Transferência da Farmácia de Odeceixe para Aljezur. -------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO CDS – PP: – Foi apresentado o 
ofício número dois mil quatrocentos e noventa e seis, datado 
de vinte e um de Março do corrente ano, dando resposta ao 
ofício do Município de Aljezur sobre a transferência da 
Farmácia de Odeceixe para Aljezur. --------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PSD: – Foi apresentado o ofício 
número oitocentos e vinte e nove, datado de vinte e cinco de 
Março do corrente ano, dando resposta ao ofício do Município 
de Aljezur sobre a transferência da Farmácia de Odeceixe 
para Aljezur. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício sem data, enviando Relatório de 
Actividades e Contas de Gerência para dois mil e dez e 
Plano de Actividades e Orçamento para dois mil e onze. ----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício datado de dezoito de Março do corrente 
ano, enviando orçamento para construção de vedação para o 
canil municipal. -----------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a referida obra 
e atribuir um subsídio no montante de mil novecentos e 
dezassete euros e cinquenta e sete cêntimos. ------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número quarenta e cinco, datado de dezasseis de Março 
do corrente ano, solicitando seja promovida intimação judicial, 
com vista ao acesso a documentos administrativos solicitados 
ao ICNB. ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder em 
conformidade com o solicitado. -----------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – Foi apresentado o 
ofício número um, datado de dezanove de Março do corrente 
ano, dando conhecimento dos novos corpos gerentes daquela 
colectividade. ------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 
NACIONAIS, SA – SISTEMA DE ANTENAS E RESPECTIVAS 
CABLAGENS DE INTERLIGAÇÃO NO DEPÓSITO DE ÁGUA, SITO 
NA URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – ACTUALIZAÇÃO DA 
RENDA MENSAL: – Face ao teor constante na Informação 
número vinte e nove, da Divisão Administrativa e Financeira, 
datada de vinte e um de Março do corrente ano, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à actualização do valor 
da renda mensal a vigorar no ano de dois mil e onze, 
referente ao sistema de antenas e respectivas cablagens de 
interligação no depósito de água, sito na Urbanização do Vale 
da Telha, que passará a ser no valor de seiscentos e setenta 
e dois euros, com efeitos a um de Maio do corrente ano. --  
PONTO SEIS – OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE ESTÁ INSTALADO 
O ICNB EM ALJEZUR: – No âmbito da deliberação da 
Assembleia Municipal de vinte e oito de Fevereiro do corrente 
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ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, como a seguir se 
indica: -----------------------------------------  
– Comunicar ao ICNB que apresentará no prazo de trinta dias 
minuta de contrato de arrendamento a estabelecer com aquele 
organismo, referente à fracção de um edifício pertença desta 
Autarquia e sito na Rua João dias Mendes, em Aljezur, por 
forma a sanar definitivamente a situação que se arrasta desde 
mil novecentos e oitenta e oito. ----------------------  
– Comunicar que o referido contrato entrará em vigor em 
Junho do corrente ano. -----------------------------  
 

III – Água e Saneamento 

 

PONTO UM – MARIA MADALENA GOMES: – Foi apresentada a 
exposição de Maria Madalena Gomes, solicitando que as 
facturas referentes aos consumos dos meses Setembro e 
Outubro de dois mil e dez, sejam recalculadas de acordo com 
o preço previsto para roturas no sistema de abastecimento de 
água, por se ter verificado uma rotura no ramal de 
abastecimento de água, a qual não era do conhecimento por 
se encontrar a residir fora do país. --------------------  
Relativamente à solicitação da consumidora, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, como a seguir se indica: -------  
Um – Por inexistência de norma legal habilitante, e por os 
processos referentes às facturas números cinquenta e dois mil 
quatrocentos e sessenta e três e cinquenta e sete mil 
setecentos e noventa e cinco se encontrarem em processo de 
execução fiscal, informar a consumidora não ser possível 
anular as referidas facturas e recalcular as mesmas ao preço 
de oitenta e dois cêntimos o metro cúbico. --------------  
Dois – Atendendo que se encontra por facturar duzentos e 
trinta e quatro metros cúbicos de água, e uma vez que a 
consumidora faz prova, com documento bastante, da reparação 
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efectuada, aplicar ao referido consumo o preço fixo de oitenta 
e dois cêntimos. ----------------------------------  
 

IV – Educação 
 

PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 
cinquenta e sete, datado de vinte e dois de Março do 
corrente ano, enviando o Boletim de Candidatura a apoio 
sócio-educativo, do aluno Gabriel Santos Azevedo, inscrito no 
Jardim-de-Infância de Odeceixe. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A para 
o aluno Gabriel Santos Azevedo. ----------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – ANA CRISTINA BATISTA FERNANDES E LEONARDO 
OLIVEIRA RAMOS: – No seguimento da deliberação de vinte e 
cinco de Janeiro do corrente ano, foi apresentada a exposição 
de Ana Cristina Batista Fernandes e Leonardo Oliveira Ramos 
referente ao incumprimento do Regulamento para venda de 
lotes para construção de habitação em Loteamentos Municipais, 
que implica a reversão do Lote vinte e sete, sito no 
Loteamento Municipal I – Odeceixe, nos termos previstos no 
Regulamento Municipal sobre a matéria. -----------------  
Face à exposição dos requerentes, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, estipular um prazo de seis meses para início da 
construção. --------------------------------------  
PONTO DOIS – ACTA DE ARREMATAÇÃO DO LOTE NÚMERO 
VINTE E SEIS, DO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – 
ODECEIXE: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, homologar a Acta de Arrematação, referente à 
alienação em hasta pública do lote número vinte e seis, sito 
no Loteamento dos Malhadais I – Odeceixe, o qual foi 



REUNIÃO DE 05.04.11 

Pág.  8 

arrematado pelo Senhor Carlos Manuel Fialho Nunes, pela 
importância de doze mil setecentos e cinquenta euros. ------  
PONTO TRÊS – ACTA DE ARREMATAÇÃO DO LOTE NÚMERO 
TRINTA E DOIS, DO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I – 
ODECEIXE: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 
unanimidade, homologar a Acta de Arrematação, referente à 
alienação em hasta pública do lote número trinta e dois, sito 
no Loteamento dos Malhadais I – Odeceixe, o qual foi 
arrematado pelo Senhor Fernando Manuel Candeias, pela 
importância de doze mil euros. -----------------------  
PONTO QUATRO – VENDA EM HASTA PÚBLICA DE PRÉDIOS 
URBANOS SITOS EM ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: --------  
“PROPOSTA --------------------------------------  
VENDA EM HASTA PÚBLICA DE PRÉDIOS URBANOS SITOS EM 
ALJEZUR ----------------------------------------  
Nos termos da legislação em vigor, nomeadamente a alínea 
f), do artigo sessenta e quatro, da Lei número cento e 
sessenta e nove, de dezoito de Setembro, proponho que: ---  
UM – Se proceda à alienação em hasta pública dos prédios 
urbanos abaixo indicados, sitos em Aljezur, freguesia e 
concelho de Aljezur: -------------------------------  
– Localização – Rua do Nascer do Sol – Aljezur, com a 
área de cinquenta e seis metros quadrados, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo mil novecentos e quatro --------  
Base de Licitação – vinte seis mil e quinhentos euros ------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Rua do Nascer do Sol – Aljezur, com a 
área de cinquenta e seis metros quadrados, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo mil novecentos e cinco --------  
Base de Licitação – vinte seis mil e quinhentos euros ------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
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– Localização – Rua do Serro do Forte – Aljezur, com a 
área de sessenta e cinco metros quadrados, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo mil duzentos e quatro ---------  
Base de Licitação – cinquenta mil euros ----------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Rua das Cabeças – Aljezur, com a área de 
cento e onze metros quadrados, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo mil setecentos e setenta e sete -------  
Base de Licitação – cento e dois mil euros -------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
– Localização – Beco da Rua Costa do Castelo, número um 
– Aljezur, com a área de vinte e dois metros quadrados, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo setenta e dois -  
Base de Licitação – vinte e cinco mil euros -------------  
Valor dos Lanços – quinhentos euros ------------------  
DOIS – O uso a dar aos referidos prédios fica condicionado a 
fins comerciais ou habitacional; -----------------------  
TRÊS – O edital da hasta pública deve ser publicado em dois 
jornais de expansão nacional e com uma antecedência mínima 
de quinze dias seguidos do acto da Hasta Pública; --------  
QUATRO – No prazo de quarenta e oito horas após a hasta 
pública, deverá ser pago dez por cento do valor licitado, a 
título de sinal; -----------------------------------  
CINCO – Após a homologação da hasta pública, a escritura 
dever-se-á realizar num prazo de sessenta dias seguidos; ---  
SEIS – Se a escritura não se vier a realizar no prazo devido 
por razões imputadas ao licitador, caduca a atribuição do 
prédio, sendo perdida a favor do Município, a importância 
entregue a título de sinal; ---------------------------  
SETE – Os actos públicos de venda realizar-se-ão no Edifício 
dos Paços do Município no dia treze de Maio de dois mil e 
onze, pelas onze horas.” ---------------------------  
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OITO – O Valor restante será pago no acto da escritura.- --  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

VI – Obras Particulares 
 

PONTO UM – HENRIQUE DA SILVA MANUEL – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM 
CARDAL – ODECEIXE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES – PEDIDO DE PARECER: – Face ao teor 
constante na Informação datada de vinte e três de Março do 
corrente ano, da Divisão Financeira, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável à celebração do contrato 
para Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços 
Verdes, pelo período de um ano, renovável até dois anos. --  
PONTO DOIS – AVE DE OIRO – SOCIEDADE DE COMERCIO DE 
AVES E CARNES – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA 
DO LOTE F DOIS, SITO NO LOTEAMENTO DA BARRADA: – 
Foi apresentado o requerimento em que Ave de Oiro – 
Sociedade Comercial de Aves e Carnes, Lda, na qualidade de 
proprietária do Lote F dois, sito na Barrada – Aljezur, vem 
solicitar autorização para alienar o referido lote à empresa 
Fertizur – Comércio e Serviços Agro-Ambientais e Jardinagem, 
Unipessoal Lda, pelo valor de quatro mil e setecentos euros, 
dada a necessidade urgente que a referida empresa tem em 
aumentar o seu espaço comercial. ---------------------  
Face ao teor constante na Informação número trinta e quatro, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
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vinte e cinco de Março do corrente ano, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, autorizar a alienação do imóvel. ---------  
PONTO TRÊS – CARLOS MANUEL DA LUZ CÂNDIDO E CÁTIA 
SOFIA ANTÓNIA MARTINS: – Foi apresentado o requerimento 
em que Carlos Manuel da Luz Cândido e Cátia Sofia Antónia 
Martins, tendo adquirido o Lote número dezanove, sito no 
Loteamento Municipal da Cruz – Aljezur, cuja escritura de 
compra e venda foi celebrada em dezassete de Maio de dois 
mil e seis, vêm solicitar autorização para venda do referido 
lote, bem como da habitação que nele se encontra construída, 
alegando que por motivos de financeiros pretendem alienar a 
moradia. ----------------------------------------  
Face ao teor constante na Informação número trinta e cinco, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 
vinte e cinco de Março do corrente ano, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, atender às razoes invocadas pelos 
requerentes e, excepcionalmente, autorizar a alienação do 
imóvel. -----------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que esta 
Autarquia não pretende exercer o direito de preferência na 
referida alienação. ---------------------------------   
PONTO QUATRO – DILA MARIA DOS SANTOS FLORÊNCIO: – 
Face a teor constante na Informação número trinta e sete, da 
Divisão Administrativa e Recursos Humanos, datada de um de 
Abril do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
proceder à actualização do valor da renda mensal do prédio 
sito na Rua do Bairro Novo, número um – Aljezur, que se 
encontra arrendado à Senhora Dila Maria dos Santos Florêncio 
e que passará a ser no valor de cinquenta e sete euros, 
com efeitos a um de Maio do corrente ano. -------------  
PONTO CINCO – MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARÍTIMA – 
CAPITANIA DO PORTO DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
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número cento e dez, datado de vinte e cinco de Março do 
corrente ano, solicitando o parecer desta Autarquia, com vista 
à instalação de um apoio balnear na Praia da Amoreira, por 
parte de Rene Cornelis Hélder. -----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
à instalação de um apoio balnear na Praia da Amoreira. Não 
obstante, chama a atenção para a operacionalização em 
termos técnicos, nomeadamente, quanto à instalação de 
chuveiros e de instalações sanitárias, que devem ser tidas em 
linha de conta e para as quais esta Autarquia se encontra 
disponível para equacionar em conjunto com a Capitania Porto 
de Lagos. --------------------------------------  
PONTO SEIS – VICENTINA – ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE: – Foi apresentado o e-
mail datado de quatro de Abril do corrente ano, solicitando a 
cedência do Espaço Multiusos de Aljezur a título gratuito, com 
vista à realização da Feira Bienal de Turismo da Natureza em 
dois mil e doze. ---------------------------------   
A Câmara deliberou, por unanimidade, informar a Vicentina 
que disponibilizará o Espaço Multiusos de Aljezur para 
realização da primeira edição da Feira Bienal de Turismo da 
Natureza, a realizar em dois mil e doze. ---------------  
PONTO SETE – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTADORIA – PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO: – A 
Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra da Senhora 
Vereadora Rosa Cigarra, nos termos do número dois, do 
artigo vinte e dois, da Lei número cinquenta e cinco – A 
barra dois mil e dez, de trinta e um de Setembro, emitir 
parecer favorável ao procedimento de ajuste directo – Serviços 
de Consultadoria, por um período de três anos, pelo valor 
global de cinquenta e nove mil e quatrocentos euros, 
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acrescido de IVA, de acordo com o caderno de caderno de 
encargos apresentado. ------------------------------  
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. -----------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram treze horas, 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, 
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__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 


