
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 28/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  26 de dezembro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.30 horas  
Aprovada em:  08 de dezembro de 2012 
 

   
 
A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 

Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
António José Monteiro de Carvalho  
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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 Vice-Presidente declarou 
aberta a reunião pelas 10.00 horas. 
 
 
 
 

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que 
o Senhor Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho 
Amarelinho, não pode estar presente na reunião por se 
encontrar de férias e que o Senhor Vereador António José 
Monteiro de Carvalho não pode estar presente na reunião por 
motivos profissionais, deliberou, por unanimidade, considerar 
justificadas as suas faltas. ---------------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA O SEGUINTE ASSUNTO: ----------------  
– CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UM QUIOSQUE 
DESTINADO À ATIVIDADE DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, VENDA DE 
JORNAIS, REVISTAS E ARTESANATO, SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, 
EM ALJEZUR – ATA DE ARREMATAÇÃO --------------------  
– CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE 

TÉCNICO POR TEMPO INDETERMINADO, ABERTO PELO AVISO NÚMERO 
QUINZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E 

DOZE, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA NÚMERO DUZENTOS E 
VINTE E NOVE, SEGUNDA SÉRIE DE VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DOZE- ---------------------------------  

I – Período Antes da Ordem do Dia 
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PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do teor da comunicação 
remetida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, a qual 
dá conhecimento da Conclusão em vinte e um de novembro 
do corrente ano, relativamente ao Processo número seiscentos 
e setenta e seis barra doze ponto seis BELLE. -----------  
INFORMAÇÃO NÚMERO DEZ BARRA DOIS MIL E DOZE, SOBRE 
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------------  
A Câmara tomou conhecimento da Informação número dez 
barra dois mil e doze – Parecer genérico para celebração de 
contratos de prestação de serviço, ao abrigo do ponto IV do 
referido parecer, aprovado em reunião de Câmara de vinte e 
quatro de Janeiro de dois mil e doze, em que foram 
contempladas todas as adjudicações respeitantes ao mês de 
novembro do corrente ano, cujos documentos ficam apensos à 
presente ata. ------------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
ONZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de ter 
sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 
da reunião ordinária de onze de dezembro de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número sessenta e quatro barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número duzentos e quarenta e seis, Série 
I, de vinte de dezembro, da Assembleia da República, que 
procede à segunda alteração à Lei número sessenta e quatro-
B barra dois mil e onze, de trinta de dezembro (Orçamento 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122464
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122464
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122464
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035
http://dre.pt/util/getdiplomas.asp?s=sug&iddip=20112035
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do Estado para dois mil e doze), no âmbito da iniciativa 
para o reforço da estabilidade financeira. ----------------  
LEI número sessenta e cinco barra dois mil e doze, publicada 
no D.R. número duzentos e quarenta e seis, Série I, de 
vinte de dezembro, da Assembleia da República, que altera o 
artigo quarenta e sete, do Código do Direito de Autor e dos 
Direitos Conexos. ---------------------------------  
PORTARIA número quatrocentos e dezanove barra dois mil e 
doze, publicada no D.R. número duzentos e quarenta e seis, 
Série I, de vinte de dezembro, dos Ministérios da Economia e 
do Emprego e da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território, que define as situações de usos 
ou ações considerados compatíveis com os objetivos de 
proteção hidrológica e ambiental e de prevenção e redução de 
riscos naturais de áreas integradas em Reserva Ecológica 
Nacional. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
um de dezembro de dois mil e doze, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------  
PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ACADEMIA DE MUSICA DE LAGOS: – Foi apresentado o ofício 
número mil duzentos e dezassete, datado de doze de 
dezembro do corrente ano, solicitando informação acerca do 
interesse desta autarquia se associar àquela Academia, no 
âmbito do Programa de Apoio às Artes, através de uma 
Declaração de Acolhimento Cultural. --------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a declaração 
solicitada. ---------------------------------------  

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122465
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122465
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122465
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122470
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122470
http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2012.246&iddip=20122470
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LAC – LABORATÓRIO DE ATIVIDADES CRIATIVAS E 
CASABRANCA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 
Presidente da Câmara datado de treze de dezembro de dois 
mil e doze, exarado no ofício datado de treze de dezembro 
do corrente ano, solicitando Declaração com vista à 
formalização de proposta de Parceria, no âmbito da 
candidatura ao concurso na área de Apoios Indiretos/Acordos 
Tripartidos. --------------------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE, SA: – Foi apresentado o ofício número 
três mil novecentos e dezoito, datado de quatro de dezembro 
do corrente ano, enviando informação acerca de Gestão 
Previsional – Tarifário para dois mil e treze. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CONCELHO DE ALJEZUR: – Foi 
apresentada a carta sem data, dando conhecimento da eleição 
dos novos Órgãos Sociais para o triénio de dois mil e doze 
a dois mil e quinze, eleitos em Assembleia-Geral realizada no 
dia vinte e sete do passado mês de outubro. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício 
número duzentos e oitenta e seis, datado de cinco de 
dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 
verba no montante de sete mil oitocentos e quatro euros e 
trinta e um cêntimos, destinada a fazer face a despesas 
inerentes à execução de diversas obras naquela freguesia. ---  
Face ao teor constante na informação do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, datada de doze 
de dezembro do corrente ano, referente à execução dos 
referidos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
transferir para a Junta de Freguesia de Rogil a verba 
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solicitada, no montante de sete mil oitocentos e quatro euros 
e trinta e um cêntimos. ----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número duzentos e trinta e oito, datado de dezassete 
de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de 
uma verba no montante de treze mil novecentos e sessenta 
euros e noventa e três cêntimos, destinada a fazer face a 
despesas inerentes à execução da obra de impermeabilização 
da cobertura da sede da Junta de Freguesia de Aljezur. ----  
Face ao teor constante na informação número trinta e um 
barra dois mil e doze – AM, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, datada de dezoito de dezembro do 
corrente ano, referente à execução dos referidos trabalhos, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de 
Freguesia de Aljezur a verba solicitada, no montante de treze 
mil novecentos e sessenta euros e noventa e três cêntimos. -  
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE: – Foi apresentado o 
ofício número oito mil cento e noventa e oito, datado de 
cinco de dezembro do corrente ano, acerca da estrutura 
denominada “Paraíso do Mar” – Praia da Amoreira – 
Regularização da ocupação e da taxa dos recursos hídricos. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações referentes à reunião do 
Conselho Executivo da AMAL, realizada no passado dia dez 
do mês em curso. --------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentado o ofício número quinhentos e quarenta e cinco, 
datado de dez de dezembro do corrente ano, procedendo à 
apresentação de cumprimentos do Comandante Operacional 
Distrital de Faro, Vitor Norberto de Morais Vaz Pinto, 
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terminada a comissão de serviço, em regime de substituição, 
como Comandante Operacional Nacional. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL: – Foi 
apresentado o ofício número vinte e seis mil e trinta e cinco, 
datado de três de dezembro do corrente ano, informando do 
despacho de homologação da Equipa de Intervenção 
Permanente da Associação Humanitária de Bombeiros de 
Aljezur. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ARS ALGARVE: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 
noventa e oito, datado de doze de dezembro do corrente ano, 
informando da nomeação da Delegada de Saúde Regional do 
Algarve, Dra. Ana Cristina Marques Guerreiro. ------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
REFORMA ADMINISTRATIVA: – Foi apresentado o ofício número 
mil oitocentos e cinquenta e três, datado de treze de 
dezembro do corrente ano, enviando cópia da exposição de 
Susana Martinho Lopes, acerca da Mercearia de Ponte. -----  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – CONCESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE QUIOSQUE, POR LICITAÇÃO EM HASTA 
PÚBLICA – PROPOSTA: – Pelo Senhor Presidente da Câmara 
foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE 
QUIOSQUE, POR LICITAÇÃO EM HASTA PÚBLICA ---------------  
Um – A Câmara Municipal concessionou, na sua reunião de 
câmara de dezanove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e oito, por um período de dez anos o quiosque sito no Largo 
da Liberdade – Aljezur; ----------------------------  
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Dois – Considerando que a concessão já teve o seu términus 
há vários anos; ----------------------------------   
Proponho que: -----------------------------------  
Seja aberto procedimento para concessão do direito de 
ocupação e exploração do referido quiosque, por licitação em 
hasta pública, conforme programa de procedimento anexo.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
PONTO SEIS – COLEÇÃO DE POSTAIS – PRAIAS DE ALJEZUR – 
FIXAÇÃO DE PREÇO – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vice-
Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
FIXAÇÃO DE PREÇO DE POSTAIS – PRAIAS DE ALJEZUR --------  
Atendendo à informação interna número setenta e dois barra 
dois mil e doze – DDeP, sobre o assunto em epígrafe, 
atendendo aos custos mencionados, proponho que se venda o 
conjunto de postais, pelo valor de sete euros e cinquenta 
cêntimos, com IVA incluído à taxa legal em vigor.” --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta e consequentemente revogar a deliberação de câmara 
do passado dia vinte e sete de novembro. --------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES DE 
AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE SANTA TERESINHA DO 
MENINO JESUS DO ROGIL – PROPOSTA: – Pela Senhora 
Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE SANTA 
TERESINHA DO MENINO JESUS DO ROGIL NO ÂMBITO DO APOIO ÀS 
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FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 
CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ---  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas do concelho;  
Considerando ainda que a atribuição do subsídio implica a 
apresentação de um relatório mensal dos apoios prestados; --  
Proponho: ---------------------------------------  
Um – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados 
pela Conferência de Santa Teresinha do Menino Jesus do 
Rogil, relativo aos meses de outubro e novembro de dois mil 
e doze, em anexo; -------------------------------  
Dois – Que seja transferida para a Conferência de Santa 
Teresinha do Menino Jesus do Rogil a verba de seiscentos e 
setenta e cinco euros e quatro cêntimos, relativa aos meses 
em causa, para os apoios previstos em protocolo.” --------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Água e Saneamento  
 

PONTO UM – LOW STRESS, LDA: – Foi apresentada a 
exposição em que Low Stress, Lda, com sede em Aljezur, 
vem solicitar lhe sejam cobrados os recibos de água 
referentes aos meses de agosto e setembro, pela tarifa média 
e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico e que 
nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no 
ano imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de 
Taxas e Licenças do Municipio de Aljezur, por se ter 
verificado uma rotura no sistema de abastecimento de água da 
moradia sita em Urbanização do Vale da Telha, Setor D – 
Lote cento e vinte e cinco, em Aljezur e de sua propriedade.  
Face ao teor constante na Informação número duzentos e 
vinte oito barra PA, da Divisão Administrativa e de Recursos 
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Humanos, datada de vinte seis de novembro de dois mil e 
doze, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a 
pretensão da requerente e recalcular as faturas número 
quarenta e quatro mil duzentos e noventa e número quarenta 
e nove mil cento e cinquenta e seis, referentes aos meses 
de agosto e setembro do corrente ano, respetivamente, de 
acordo com o previsto no número cinco, do artigo sessenta e 
quatro, da Tabela de Taxas e Licenças do Municipio de 
Aljezur e restituir a importância global de trezentos e sessenta 
e cinco euros e setenta e oito cêntimos, correspondente a 
água (trezentos e treze euros e noventa e um cêntimos), 
resíduos sólidos variável (trinta e três euros e quatro 
cêntimos) e IVA (dezoito euros e oitenta e três cêntimos). -  
PONTO DOIS – DÍVIDA DA FATURA NÚMERO CINQUENTA E 
QUATRO MIL E SETENTA E SEIS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DOZE – MARIA MANUELA MOREIRA FRADE: – 
Face ao teor constante na Informação número duzentos e 
trinta e sete barra PA, da Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, datada de doze de dezembro de dois mil 
e doze e, tendo a arrendatária acima mencionada entregue a 
chave da moradia a trinta e um de agosto do corrente ano, 
e não tendo havido consumo de água nos passados meses 
de setembro e outubro, tendo sido emitidas as faturas número 
quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito e número 
cinquenta e quatro mil e setenta e seis, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, proceder à anulação das mesmas e 
consequentemente dos débitos e respetivos processos de 
execução fiscal, porquanto no período em referência a 
consumidora já não habitou na referida moradia. ----------  
 

V – Habitação e Urbanização 
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PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE LOTES NA ZONA INDUSTRIAL DE 
FEITEIRINHA – ATAS DE NEGOCIAÇÃO: -----------------  
– A Câmara deliberou, por unanimidade, vender à empresa 
Enchidos Tradicionais da Feiteirinha, Unipessoal, o lote número 
catorze – Primeira Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, 
pelo valor de um euro por metro quadrado, em conformidade 
com as condições negociadas entre o representante da 
empresa e a Comissão de Negociação, vertidas na competente 
ata de negociação, a qual foi homologada pela Câmara 
Municipal, cujos documentos depois de assinados ficam 
arquivados no respetivo processo. ---------------------  
– A Câmara deliberou, por unanimidade, vender ao senhor 
João Manuel Marreiros Duarte, o lote número treze A – 
Primeira Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, pelo 
valor de um euro por metro quadrado, em conformidade com 
as condições negociadas entre o requerente e a Comissão de 
Negociação, vertidas na competente ata de negociação, a qual 
foi homologada pela Câmara Municipal, cujos documentos 
depois de assinados ficam arquivados no respetivo processo. -  
– A Câmara deliberou, por unanimidade, vender à empresa 
Biospir – Produtos e Soluções Naturais, Lda, o lote número 
doze – Primeira Fase, sito na Zona Industrial da Feiteirinha, 
pelo valor de um euro por metro quadrado, em conformidade 
com as condições negociadas entre o representante da 
empresa e a Comissão de Negociação, vertidas na competente 
ata de negociação, a qual foi homologada pela Câmara 
Municipal, cujos documentos depois de assinados ficam 
arquivados no respetivo processo. ---------------------  
PONTO DOIS – ARMINDO HELENO CUSTÓDIO – DEVOLUÇÃO DE 
IMPORTÂNCIA INDEVIDA DE RENDA DE HABITAÇÃO: – Face 
ao teor constante na informação número duzentos e trinta e 
dois – CS, datada de cinco de dezembro do corrente ano, da 
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Secção de Expediente Geral, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à devolução da importância de setenta 
e sete euros e noventa e cinco cêntimos, indevidamente 
cobrada ao Senhor Armindo Heleno Custódio, aquando do 
pagamento da renda da habitação da qual é arrendatário, 
referente ao presente mês de dezembro. ----------------  
PONTO TRÊS – APROVAÇÃO DE NORMAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 
UM FOGO DESTINADO A HABITAÇÃO SOCIAL: – A Câmara 
deliberou por unanimidade, retirar o presente assunto da 
Ordem de Trabalhos. ------------------------------  
 

VI – Obras Municipais  
 

PONTO UM – ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE ENTRE A RUA DA 
LADEIRA/TRAVESSA DE SANTO ANTÓNIO – STAP – 
REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE 
ESTRUTURAS, SA – LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES AO ABRIGO 
DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA BARRA DOIS 
MIL E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – Face ao teor 
constante na Informação número setenta e oito barra dois mil 
e doze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo 
do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, proceder à liberação parcial da 
caução prestada pela empresa STAP – Reparação, 
Consolidação e Modificação de Estruturas, SA, referente 
empreitada de estabilização do talude entre a Rua da 
Ladeira/Travessa de Santo António – Aljezur, liberando assim 
uma verba no montante de três mil oitocentos e noventa e 
um euros e um cêntimo, correspondente a sessenta porcento 
da garantia bancária emitida pelo BPI e, uma verba no 
montante de três mil oitocentos e noventa e um euros e um 
cêntimo, correspondente a sessenta porcento da garantia 
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bancária emitida pelo BPI, não existindo reforço de garantia 
prestado em dinheiro. ------------------------------  
PONTO DOIS – MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS DE UTILIZAÇÃO DO MUSEU DO MAR – 
CARRAPATEIRA – HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & 
FILHOS, LDA. – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS: – Face ao teor 
constante na Informação número setenta e sete barra dois mil 
e doze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir à 
empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, a 
quantia retida de duzentos e dois euros e oitenta e seis 
cêntimos, correspondente ao reforço de garantia prestada e 
referente à empreitada de Manutenção, Reparação das 
Instalações Elétricas de Utilização do Museu do Mar – 
Carrapateira. -------------------------------------  
PONTO TRÊS – REMODELAÇÃO DA REDE BT E IP – ABERTURA 
E TAPAMENTO DE VALAS PARA INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 
NOS VALES – ALJEZUR – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES & 
FILHOS, LDA. – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS: – Face ao teor 
constante na Informação número setenta e seis barra dois mil 
e doze, do Diretor do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir à 
empresa HPE – Humberto Pimentel Esteves & Filhos, Lda, a 
quantia retida de oitocentos e setenta e seis euros, 
correspondente ao reforço de garantia prestada e referente à 
empreitada de Remodelação da Rede BT e IP – Abertura e 
tapamento de valas para infraestruturas elétricas nos Vales – 
Aljezur. ----------------------------------------  
PONTO QUATRO – INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL DOS MALHADAIS – SEGUNDA FASE – JOSÉ DE 
SOUSA BARRA & FILHOS, LDA. – LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES 
AO ABRIGO DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E NOVENTA 
BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E DOIS DE AGOSTO: – 
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Face ao teor constante na Informação número setenta e cinco 
barra dois mil e doze, do Diretor do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao 
abrigo do decreto-lei número cento e noventa barra dois mil 
e doze, de vinte e dois de agosto, proceder à liberação 
parcial da caução prestada pela empresa José de Sousa Barra 
& Filhos, Lda, referente empreitada de execução das 
Infraestruturas do Loteamento Municipal dos Malhadais – 
Segunda Fase – Odeceixe, liberando assim uma verba no 
montante de dezassete mil quinhentos e onze euros e nove 
cêntimos, correspondente a setenta e cinco porcento da 
garantia bancária emitida pelo BES e, uma verba no montante 
de doze mil quatrocentos e noventa e seis euros e setenta e 
nove cêntimos, correspondente a setenta e cinco porcento da 
garantia bancária emitida pelo BES, não existindo reforço de 
garantia prestado em dinheiro. ------------------------  
 

VII – Obras Particulares  
 

PONTO UM – ADELINO ROSENDO MARREIROS E OUTROS – 
PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE DE PRÉDIO 
RÚSTICO SITO EM MONTE ALTO – BORDEIRA – RATIFICAÇÃO: 
– A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 
do Senhor Presidente, datado de onze de dezembro do 
corrente ano e exarado no parecer do Jurista desta Autarquia, 
referente ao requerimento apresentado por Adelino Rosendo 
Marreiros e Outros, na qualidade de proprietários, solicitando a 
respetiva certidão de constituição de compropriedade/ampliação 
do número de compartes do prédio rústico sito em Monte 
Alto, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo cinquenta e um, da Secção 
E e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número oitocentos e sete, ficando o mesmo na 
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proporção de um meio para Adelino Rosendo Marreiros e de 
um seis para cada um dos restantes coproprietários: Maria 
José Pacheco, Maria da Conceição Pacheco Marreiros e José 
Manuel Pacheco Marreiros. --------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UM 
QUIOSQUE DESTINADO À ATIVIDADE DE RESTAURAÇÃO E 
BEBIDAS, VENDA DE JORNAIS, REVISTAS E ARTESANATO, 
SITO NA RUA “25 DE ABRIL”, EM ALJEZUR – ATA DE 
ARREMATAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 
por unanimidade, homologar a Ata de Arrematação, referente à 
alienação em hasta pública de um Quiosque destinado à 
atividade de restauração e bebidas, venda de jornais, revistas 
e artesanato, sito na Rua “25 de Abril”, em Aljezur, 
adjudicando assim o mesmo à Senhora Maria do Céu 
Gonçalves Sequeira, pelo prazo de quinze anos com início a 
um de janeiro de dois mil e treze, pela importância de três 
mil euros. --------------------------------------  
PONTO DOIS – CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 
PARA PREENCHIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO DE ASSISTENTE 

TÉCNICO POR TEMPO INDETERMINADO, ABERTO PELO AVISO NÚMERO 
QUINZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS BARRA DOIS MIL E 

DOZE, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA NÚMERO DUZENTOS E 
VINTE E NOVE, SEGUNDA SÉRIE DE VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DOZE: - Foi apresentada uma proposta do senhor 
Presidente da Câmara que a seguir se transcreve: ---------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL ------------------  
Considerando que:---------------------------------
-----------------  
- Por meu despacho número cinquenta e dois barra dois mil 
e doze, de quinze de novembro e no seguimento da 
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deliberação de Câmara de seis de novembro de dois mil e 
doze, foi determinado a abertura de procedimento concursal 
comum para celebração de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado para a carreira de Assistente Técnico de um 
posto de trabalho na Divisão de Educação, Ação Social, 
Cultura e Desporto, ora extinta e integrada na Divisão de 
Desenvolvimento Economico e Planeamento;--------------
-------------------------------------- 
- A abertura do procedimento teve por fim assegurar a 
continuidade do trabalho que temos vindo a desenvolver no 
espaço+ e assegurar a promoção da cultura à população;---
----------------------------------------------
------ 
Contudo:----------------------------------------
----------------- 
- Face à atual contração da atividade económica do País, 
cuja previsibilidade de saída não é eminente;-------------
--------------------------------- 
- Considerando que as receitas municipais continuam a 
registar uma diminuição considerável;-------------------
----------------------------------- 
- Face à aprovação da proposta do Orçamento Geral do 
Estado para dois mil e treze continuamos a constatar uma 
estagnação nas transferências do Orçamento Geral do Estado 
para o Município;----------------------------------
-------- 
- Ressalta igualmente, por força do memorando da TROIKA 
que a administração pública e os municípios em particular, 
devem continuar a reduzir o número de trabalhadores;------
----------------------------------------------
- 
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- Face às orientações acima, compete aos Municípios 
definirem uma política de rigor, eficiência e eficácia, sendo 
obrigados, por ventura, a “sacrificar” determinadas opções, 
procurando soluções alternativas no sentido de minimizar os 
seus efeitos.--- 
Face ao enquadramento económico atual, no Município de 
Aljezur não resta outra opção que não seja a de rigor e 
contenção nas despesas. Assim sendo e não se perspetivando 
para dois mil e treze melhoria na conjuntura atual, bem 
espelhado no Orçamento Geral do Estado para dois mil e 
treze, vimos forçados a reorientar a nossa estratégia ao nível 
de recursos humanos.--------------------------- 
Nessa perspetiva, equacionando os recursos humanos 
existentes reponderou-se sobre os procedimentos concursais 
então abertos, pelo que proponho a cessação do procedimento 
concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho 
de Assistente Técnico por tempo indeterminado, aberto pelo 
aviso número quinze mil novecentos e cinquenta e seis barra 
dois mil e doze, publicado no Diário da República número 
duzentos e vinte e nove, segunda Série de vinte e sete de 
novembro de dois mil e doze e na Bolsa de Emprego 
Público, com o código OE201211/0176.”----------------
---------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
proposta de cessação do procedimento concursal comum para 
preenchimento de um posto de trabalho de assistente técnico.  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Não se verificou 
qualquer intervenção por parte do público presente. --------   
APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o 
disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 
número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco – A 
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barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 
em voz alta na presença de todos, a Câmara deliberou por 
unanimidade, aprovar a ata em minuta. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e trinta minutos, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, José 
da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 
Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. ----------------  

 
     

 

O Vice - Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretario, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 


