
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

 Ata nº 20/13 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  10 de setembro de 2013 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.50 horas  
Aprovada em:  24 de setembro de 2013 
 

   
 
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 
Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha 
 
Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa 
e de Recursos Humanos, José da Silva Gregório. 
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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 António Carvalho, não pode estar presente 
na reunião por motivos pessoais, deliberou, por unanimidade, 
considerar justificada a sua falta. ----------------------  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: -------------  
– AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, EM 
SEGUNDA MÃO -----------------------------------------  
- AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR –ADJUDICADO 
DUAFAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LIMITADA – 
PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS E A MENOS- --------------   
 

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 nas décima quarta e décima quinta 
Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, nas décima 
quinta e décima sexta Modificações às Atividades mais 
Relevantes – AMR e nas décima sétima, décima oitava e 
décima nona Modificações ao Orçamento para o ano dois mil 
e treze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, 
ficam arquivados em pasta própria. --------------------  
 

II – Administração e Finanças 
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PONTO UM – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL E TREZE: – Depois 
de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ata da reunião ordinária de vinte e sete de agosto 
de dois mil e treze. -------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer 
legislação. --------------------------------------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia nove 
de setembro de dois mil e treze, 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: ---  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício número cento e sessenta e quatro, 
datado de dezasseis de agosto do corrente ano, enviando 
cópia da ata número quatro barra dois mil e treze, relativa à 
reunião do Conselho Diretivo, realizada no passado dia vinte e 
dois de julho.------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada no passado dia três de setembro 
do corrente ano.----------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o 
ofício datado de dez de setembro do corrente ano, solicitando 
a atribuição de um apoio financeiro, no montante de três mil 
euros, destinado a fazer face a despesas inerentes às 
comemorações do primeiro aniversário da eleição da Praia de 
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Odeceixe como vencedora na categoria de Praias com Arribas, 
nas “7 Maravilhas de Portugal”. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de 
Freguesia de Odeceixe uma verba, no montante de três mil 
euros. -----------------------------------------  
TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS: – Foi 
apresentado o ofício circular número três, datado de vinte e 
dois de agosto do corrente ano, enviando cópia da ata 
número dois barra dois mil e treze, da reunião ordinária da 
Assembleia Intermunicipal, realizada no passado dia vinte e 
dois de julho.------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE: – Foi apresentado o 
ofício número mil quatrocentos e cinquenta e oito, datado de 
treze de agosto do corrente ano, acerca da Qualificação de 
Organismo de Verificação Metrológica. ------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO CINCO – AQUISIÇÃO AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO 
PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS COM 
CARTÃO ELETRÓNICO, CELEBRADO PELA CENTRAL DE 
COMPRAS CI-AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – RELATÓRIO FINAL: – Foi apresentado o relatório 
final relativo ao procedimento de aquisição ao abrigo de 
Acordo Quadro para Fornecimento de Combustíveis Rodoviários 
com cartão eletrónico, celebrado pela Central de Compras CI-
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, tendo a 
Câmara deliberado, por unanimidade, aprovar o relatório final 
apresentado pelos serviços.- -------------------------  
Nesse sentido, a Câmara deliberou, por unanimidade, admitir a 
proposta do concorrente Petróleos de Portugal – Petrogal, SA 
e adjudicar ao referido concorrente o procedimento pelo prazo 
máximo de um ano ou até ao limite de duzentos e cinquenta 
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mil cento e vinte euros, com exclusão de IVA, consoante a 
que ocorrer em primeiro lugar, nos termos da proposta 
apresentada, com um desconto por litro sobre o preço 
referência à data, de cinco cêntimos e oito centésimos de 
cêntimo para gasóleo e gasolina.- ---------------------  
A despesa plurianual foi já aprovada pela Assembleia 
Municipal, aquando da aprovação das Grandes Opções do 
Plano.- ----------------------------------------    
PONTO SEIS – APLICAÇÃO DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS 
NAS ZONAS URBANAS, VIAS DE LAZER E VIAS DE 
COMUNICAÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação 
número quatro – RR barra dois mil e treze, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, datada de trinta e 
um de julho do corrente ano, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, que vai continuar a dispor de serviços próprios 
de aplicação de produtos fitofarmacêuticos nas zonas urbanas, 
vias de lazer e vias de comunicação, cumprindo com todos os 
requisitos descritos na Lei número vinte e seis barra dois mil 
e treze, de onze de abril e que fará tudo o que estiver ao 
seu alcance para que decorra em Aljezur a formação para 
aplicadores e que essa seja aberta a agricultores. ---------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS 
MIL E TREZE/DOIS MIL E CATORZE – PEDIDOS DE REVISÃO 
DE ESCALÃO: ------------------------------------  
– LEONOR FILIPA RAMOS TIRO – Foi apresentada a exposição 
de Ana Catarina de Oliveira Ramos, na qualidade de 
encarregada de educação, solicitando a revisão do escalão 
atribuído à aluna Leonor Filipa Ramos Tiro. --------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna 
Leonor Filipa Ramos Tiro, no escalão A. ----------------  
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– ANA RITA MARQUES VIANA – Foi apresentada a exposição de 
Marta Carina Marques Loução, na qualidade de encarregada 
de educação, solicitando a revisão do escalão atribuído à 
aluna Ana Rita Marques Viana. -----------------------  
Face ao teor da Informação número oitenta e nove barra dois 
mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de quatro de setembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna Ana 
Rita Marques Viana, no escalão A, enquanto se verificar a 
situação de desemprego de um dos progenitores. ----------  
– BEATRIZ SOFIA NASCIMENTO DOS RAMOS – Foi apresentada a 
exposição de Sónia Cristina dos Santos Nascimento, na 
qualidade de encarregada de educação, solicitando a revisão 
do escalão atribuído à aluna Beatriz Sofia Nascimento dos 
Ramos. ----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número oitenta e oito barra dois 
mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de quatro de setembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna 
Beatriz Sofia Nascimento dos Ramos, no escalão A, enquanto 
se verificar a situação de desemprego de um dos 
progenitores. -------------------------------------  
– SIMÃO RODRIGUES PALMINHA – Foi apresentada a exposição 
de Maria José Martins Rodrigues, na qualidade de encarregada 
de educação, solicitando a revisão do escalão atribuído ao 
aluno Simão Rodrigues Palminha. ---------------------  
Face ao teor da Informação número noventa e um barra dois 
mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de quatro de setembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de 
seis de agosto do corrente ano, indeferindo o pedido de 
alteração de escalão do aluno Simão Rodrigues Palminha, 
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contudo admite reapreciar de novo o assunto perante 
comprovativo de rendimentos atuais, ou outra documentação 
julgada importante sobre o assunto. --------------------  
– AFONSO MIGUEL SILVA ROCHA – Foi apresentada a exposição 
de Luís Manuel Viana Rocha, na qualidade de encarregado de 
educação, solicitando a revisão do escalão atribuído ao aluno 
Afonso Miguel Silva Rocha. --------------------------  
Sem prejuízo da proposta de deliberação da respetiva Divisão, 
atendendo ao conhecimento de causa, por parte da Câmara 
Municipal, a mesma delibera, por unanimidade, atribuir ao 
aluno Afonso Miguel Silva Rocha o Escalão B. -----------  
CANDIDATURAS AO APOIO SÓCIO-EDUCATIVO – ATRIBUIÇÃO 
DE ESCALÃO: ------------------------------------  
Foi apresentado o ofício número oitocentos e oitenta, datado 
de três de setembro do corrente ano, do Agrupamento Vertical 
de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando boletins de 
candidatura a subsídio de estudo dos alunos Carolina Lima 
Pacheco e Rafael Lima Pacheco. ---------------------  
Face ao teor da Informação número noventa barra dois mil e 
treze – DDEP/SE/RF, datada de cinco de setembro, da 
Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B aos 
alunos Carolina Lima Pacheco e Rafael Lima Pacheco. ------  
– Foi igualmente apresentado o ofício datado de vinte e três 
de agosto do corrente ano, do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur, enviando boletim de 
candidatura a subsídio de estudo do aluno Daniel dos Santos 
Lana. ------------------------------------------  
Face ao teor da Informação número oitenta e sete barra dois 
mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de quatro de setembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, ao 
aluno Daniel dos Santos Lana. -----------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO 
ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DA NOSSA 
SENHORA D`ALVA – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora 
Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA 
SENHORA D`ALVA NO ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E 
ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA CINCO DAS AÇÕES 
SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ----------------  
Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de 
apoios sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------  
Considerando 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, relativos ao mês de 
agosto de dois mil e treze, em anexo; -----------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d`Alva a verba de setecentos e oitenta e nove e quarenta e 
um cêntimos, relativa ao mês em causa, para os apoios 
previstos em protocolo.” ----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – RENOVAÇÃO DE CARTÃO SOCIAL DE CELESTE 
BATISTA SILVA MATOS: – Foi apresentada a candidatura de 
renovação do Cartão Social do Município de Aljezur, referente 
à munícipe Celeste Batista Silva Matos, residente em Sitio da 
Queijeira – Rogil. ---------------------------------  
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No âmbito do teor constante na informação número vinte e 
dois/MV barra dois mil e treze, datada de cinco de setembro, 
da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento – 
Ação Social, a Câmara deliberou por unanimidade, renovar o 
Cartão Social do Município de Aljezur da munícipe Celeste 
Batista Silva Matos. -------------------------------  
 

VI – Cultura 
 

PONTO UM – ACEITAÇÃO DE OBRA DE ARTE – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: -------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ACEITAÇÃO DE OBRA DE ARTE -------------------------  
Propõe-se a aceitação da seguinte obra: ----------------  
- De autoria de Clotilde Fava, com técnica de carvão e 
acrílico sobre tela, com as dimensões de oitenta e nove por 
cento e dezasseis centímetros, com o título “Conversa a 
três”, de dois mil e cinco, com o valor de quatro mil euros;  
Esta obra passará a fazer parte do património e acervo do 
Município de Aljezur.” ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – TRANSPORTES ESCOLARES – APROVAÇÃO DE 
PROTOCOLO A SER ESTABELECIDO COM A EVA: – No âmbito 
do teor da Informação número setenta oito/PO barra dois mil 
e treze, datada de seis de setembro, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo a 
estabelecer com a EVA – Transportes, S.A, cujos cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
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Considerando que o protocolo prevê a assunção de 
compromissos plurianuais para dois mil e catorze, no âmbito 
da delegação de competências da Assembleia Municipal para a 
Câmara Municipal é aprovada igualmente, por unanimidade a 
presente despesa plurianual.- ------------------------  
PONTO DOIS – COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS DE ALJEZUR PELAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS: – 
No âmbito do teor da Informação número oitenta quatro barra 
dois mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de três de 
setembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comparticipar, por cada refeição fornecida aos alunos do 
ensino pré-escolar e primeiro ciclo, pelo Agrupamento Vertical 
de Escolas de Aljezur e referente ao ano letivo dois mil e 
treze/dois mil e catorze, conforme se indica: -------------  
– Alunos com Escalão A – um euro e sessenta e oito 
cêntimos (um euro e quarenta e seis cêntimos mais vinte e 
dois cêntimos); ----------------------------------  
– Alunos com Escalão B – noventa e cinco cêntimos (setenta 
e três cêntimos mais vinte e dois cêntimos); ------------  
– Alunos sem Escalão – vinte e dois cêntimos. ----------  
Atendendo que a despesa previsível para o ano dois mil e 
catorze é de dezasseis mil novecentos e trinta e seis euros e 
quarenta e cinco cêntimos, tratando-se assim de despesa 
plurianual, no âmbito da delegação de competências da 
Assembleia Municipal para a Câmara Municipal, é aprovada 
igualmente, por unanimidade a presente despesa plurianual. --  
PONTO TRÊS – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO 
SUPERIOR: – No âmbito do teor da Informação número oitenta 
seis barra dois mil e treze – DDEP/SE/RF, datada de quatro 
de setembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar em 
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trinta e cinco, o número de Bolsas de Estudo a atribuir no 
ano letivo de dois mil e treze/dois mil e catorze. ---------  
PONTO QUATRO – TRANSPORTES ESCOLARES – 
COMPARTICIPAÇÃO DE PASSES: – No âmbito do teor da 
Informação número dez/SA barra dois mil e treze, datada de 
vinte e oito de agosto, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento – Educação, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, comparticipar em cinquenta porcento do valor 
dos títulos de transporte, referentes aos alunos do Ensino 
Secundário que se deslocam para as Escolas Secundárias de 
Lagos, matriculados nos décimo, décimo primeiro e décimo 
segundo anos de escolaridade e, que, utilizam carreiras 
públicas no ano letivo de dois mil e treze/dois mil e catorze.  
 

VI – Juventude, Desporto e Tempos Livres 

 

PONTO UM – “DESPORTO PARA TODOS” – PLANO DE 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS A REALIZAR DURANTE A ÉPOCA 
DOIS MIL E TREZE/DOIS MIL E CATORZE: – A Câmara tomou 
conhecimento da informação da Divisão de Desenvolvimento 
Economico e Planeamento, relativa às atividades a desenvolver 
no âmbito de Programa “Desporto Para Todos” – dois mil e 
treze/dois mil e catorze. ----------------------------  
 

VII – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DA RENDA MENSAL – SIRESP – 
GESTÃO DE REDES DIGITAIS DE SEGURANÇA E EMERGÊNCIA, 
S.A: – No âmbito do teor constante na informação número 
quinze/CD barra dois mil e treze, datada de dezanove de 
agosto, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento – Economia e Turismo, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, comunicar à arrendatária que, de acordo com a 
Portaria número trezentos e sessenta e oito barra dois mil e 
doze, de seis de novembro e com o artigo vinte e cinco, da 
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Lei número seis barra dois mil e treze, alterada pela Lei 
número trinta e um barra dois mil e doze, de catorze de 
agosto, a partir de um de outubro de dois mil e treze, o 
valor da renda mensal será de novecentos e trinta euros e 
vinte e quatro cêntimos. ----------------------------  
 

VIII – Obras Municipais  
 

PONTO UM – E.N. DUZENTOS E SESSENTA E OITO – 
LANCILAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO – CANANA & 
FILHOS – EMPREITEIROS, LDA. – SOLICITAÇÃO DE VISTORIA 
PARA EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do 
teor constante na informação número cento e nove/JC barra 
dois mil e treze, datada de trinta de agosto, do Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, proceder à homologação do auto 
de receção definitiva e proceder ao cancelamento da caução 
prestada pela empresa Canana & Filhos – Empreiteiros, Lda, 
liberando o remanescente de dez porcento no valor de cento 
e quarenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos e a 
restituição da quantia retida de reforço de caução, 
correspondente ao remanescente de dez porcento no valor de 
cento e quarenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos. ---  
PONTO DOIS – PASSEIO PEDONAL DA AVENIDA GENERAL 
HUMBERTO DELGADO – CANANA & FILHOS – EMPREITEIROS, 
LDA. – LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO TOTAL DA OBRA, NA 
PERCENTAGEM DE QUINZE PORCENTO (QUARTO ANO APÓS 
A RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do teor constante na 
informação número cento e oito/JC barra dois mil e treze, 
datada de trinta de agosto, do Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo – Obras Municipais e, ao abrigo do 
Decreto-Lei número cento e noventa barra dois mil e doze, 
de vinte e dois de agosto, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, proceder à liberação parcial da caução prestada 
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pela empresa Canana & Filhos – Empreiteiros, Lda, liberando 
assim uma verba no montante de quatrocentos e setenta e 
cinco euros e cinquenta e dois cêntimos, correspondente a 
quinze porcento da caução apresentada através de garantia 
bancária emitida pelo Banco Popular, no valor total de três 
mil cento e setenta euros e dez cêntimos e à restituição da 
quantia de quatrocentos e sessenta e quatro euros e sessenta 
cêntimos, correspondente a quinze porcento do reforço de 
garantia em dinheiro, no valor total de três mil e noventa e 
sete euros e trinta e quatro cêntimos. ------------------  
PONTO TRÊS – PROJETO ELETROTÉCNICO DE EXECUÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO LED NA VARIANTE DE ODECEIXE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto Eletrotécnico de 
execução para instalação LED na Variante de Odeceixe, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados ficam 
arquivados em processo próprio, no Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo. -------------------------------  
PONTO QUATRO – PROJETO ELETROTÉCNICO DE EXECUÇÃO 
PARA INSTALAÇÃO DE REGULADORES DE FLUXO LUMINOSO 
NO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Projeto Eletrotécnico de execução para 
instalação de Reguladores de Fluxo Luminoso no Município de 
Aljezur, cujos documentos, depois de devidamente rubricados 
ficam arquivados em processo próprio, no Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo. ----------------------  
PONTO CINCO – PROJETO ELETROTÉCNICO DE EXECUÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO DE BALASTROS ELETRÓNICOS COM REGULAÇÃO 
NA AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO E NO BAIRRO 
“25 DE ABRIL”, EM ALJEZUR: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar o Projeto Eletrotécnico de execução para 
instalação de Balastros Eletrónicos com regulação na Avenida 
General Humberto Delgado e no Bairro “25 de Abril”, em 
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Aljezur, cujos documentos, depois de devidamente rubricados 
ficam arquivados em processo próprio, no Departamento 
Técnico de Obras e Urbanismo. ----------------------  
 

IX – Obras Particulares 
 

PONTO UM – HELMUT JOSEF NIEDWOROK – PEDIDO DE 
ALTERAÇÃO DE CAMINHO – SAMOUQUEIRA – ROGIL: – No 
seguimento da deliberação de vinte e oito de maio do 
corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em 
que Helmut Josef Niedworok, na qualidade de proprietário de 
um prédio rústico sito em Samouqueira, inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo dois, da Seção F-F um, da 
freguesia de Rogil e Município de Aljezur, vem solicitar o 
encerramento de um caminho de acesso à sua moradia e 
também à propriedade que com ele confina a Nascente. ----  
Face ao teor constante na informação número cento e setenta 
e quatro/FA barra dois mil e treze, do Departamento Técnico 
de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
autorizar o encerramento do referido caminho. ------------  
 

X – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO EM IGREJA NOVA – 
ALJEZUR – PROPOSTA: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 
Trabalhos. --------------------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO PARA TRANSPORTE 
ESCOLAR, EM SEGUNDA MÃO:- No âmbito da informação do 
senhor vereador António Carvalho, datada de onze de julho do 
corrente ano e considerando a existência de verba orçamentada e 
fundo disponível para o efeito, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, abrir concurso público para aquisição de autocarro 
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para transportes escolares, em segunda mão, fixando como preço 
base o valor de cento e quarenta mil euros.- ---------------    
Mais foi deliberado, por unanimidade aprovar o respetivo 
caderno de encargos e programa de procedimentos. Deliberou 
ainda, por unanimidade, nomear o júri para o procedimento 
que a seguir se indica:- ---------------------------  
- Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, Paulo Jorge Fragoso de Oliveira; Técnica 
Superior, Maria Margarida Fernandes Correia, e o Adjunto da 
Presidência, Leonel Francisco da Conceição;- ------------   
Suplentes:- -------------------------------------  
-Técnico Superior, Pedro Miguel Bernardino Batista;- -------  
-Técnica Superior, Rita Isabel da Silva Fernandes- --------  
O Chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Planeamento, Paulo Oliveira é designado Presidente, sendo 
substituído nas faltas ou impedimentos pela Técnica Superior, 
Margarida Correia;- --------------------------------   
PONTO DOIS – AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI DE ALJEZUR – 
ADJUDICADO A DUAFAR – CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS 
PÚBLICAS, LIMITADA – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS E 
A MENOS:- Face ao teor constante na informação número cento 
e setenta e um/FA barra dois mil e treze, datada de vinte e um 
de agosto do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
proposta de trabalhos a mais no valor de dois mil trezentos e 
sessenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos e de trabalhos a 
menos no valor de quinhentos e cinquenta e nove euros e vinte 
e um cêntimos, cujos documentos depois de rubricados ficam 
arquivados no respetivo processo.- ------------------------                      
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 Presidente foi encerrada a 
reunião, eram onze horas e cinquenta minutos, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que 
eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -------------  

     
 

O Presidente, 

 
__________________________________ 

 

O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 


