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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 15.30 horas. 
 

 
 

 

Deliberações Tomadas 
 

A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDHEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: ------------  
– PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DOZE ------------------------------------------  
– TOLERÂNCIA DE PONTO NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E DOZE – PROPOSTA -------------------------  
– APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO DOIS MIL E 
ONZE – DOIS MIL E DOZE ----------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 
 

PONTO UM – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: ---------------------------------------  
– Não foram prestadas quaisquer informações neste ponto da 
Ordem do Dia. -----------------------------------  
 

II – Administração e Finanças 
 

PONTO UM – APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de sete de Fevereiro de dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
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PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número doze barra 
dois mil e doze, publicada no D.R. número vinte e sete, 
Série I, de sete de Fevereiro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, que aprova o plano global estratégico de 
racionalização e redução de custos com as TIC na 
Administração Pública, apresentado pelo Grupo de Projeto para 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (GPTIC). ----  
DECRETO-LEI número trinta e dois barra dois mil e doze, 
publicado no D.R. número trinta e um, Série I, de treze de 
Fevereiro, do Ministério das Finanças, que estabelece as 
normas de execução do Orçamento do Estado para dois mil e 
doze. ------------------------------------------  
LEI número seis barra dois mil e doze, publicada no D.R. 
número trinta, Série I, de dez de Fevereiro, da Assembleia da 
República, acerca da primeira alteração à Lei número oito 
barra dois mil e nove, de dezoito de Fevereiro, que cria o 
regime jurídico dos conselhos municipais de juventude, e 
segunda alteração ao Decreto-Lei número sete barra dois mil 
e três, de quinze de Janeiro, que regulamenta os conselhos 
municipais de educação e aprova o processo de elaboração 
de carta educativa, transferindo competências para as 
autarquias locais. ---------------------------------  
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA número quinze 
barra dois mil e doze, publicada no D.R. numero trinta, Série 
I, de dez de Fevereiro, da Assembleia da República, que 
institui o sobreiro como árvore nacional de Portugal. -------  
PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia treze 
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de Fevereiro 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: ---  
TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO SUL: – Foi apresentada 
a carta datada de vinte e seis de Janeiro do corrente ano, 
enviando cópia do teor do despacho acerca do recurso 
hierárquico necessário do despacho de arquivamento proferido 
em nove de Dezembro de dois mil e onze. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP: – Foi apresentado o e-mail 
datado de seis de Fevereiro do corrente ano, enviando a 
posição daquele Grupo Parlamentar acerca da Proposta de Lei 
do Governo que pretende impor maiores constrangimentos 
orçamentais. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
MUNICÍPIO DO FUNDÃO: – Foi apresentada a carta datada de 
trinta e um de Janeiro do corrente ano, em que o Presidente 
da Câmara Municipal do Fundão, ao cessar funções, apresenta 
cumprimentos e manifesta o mais profundo reconhecimento pelo 
trabalho desempenhado em prol do Poder Local. ----------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – DIREÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MINAS E PEDREIRAS: – Foi apresentado o 
ofício número setecentos e cinquenta e quatro, datado de vinte 
e quatro de Janeiro do corrente ano, enviando informação 
acerca do Contrato de prospeção e pesquisa MAEPA nos 
concelhos de Aljezur, Monchique e Portimão. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ÁGUAS DO ALGARVE: – Foi apresentado o fax datado de 
sete de Fevereiro do corrente ano, acerca do Sistema 
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Multimunicipal de Saneamento do Algarve – ETAR de Vale da 
Telha – Aljezur – Proposta para alteração temporária da 
solução de tratamento. -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que concorda 
com a proposta para alteração temporária da solução de 
tratamento. --------------------------------------  
DIREÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA DO ALGARVE: – Foi 
apresentado o ofício circular número seis, datado de dois de 
Fevereiro do corrente ano, informando da nomeação de novo 
Diretor Regional, Senhor Gilberto Viegas. ----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, felicitar o Senhor 
Gilberto Viegas, pela sua nomeação de Diretor Regional. ----  
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA – SERVIÇO DE 
FINANÇAS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o fax datado de 
sete de Fevereiro do corrente ano, solicitando informação 
quanto ao exercício do direito à reclamação do valor tributável 
do prédio inscrito na matriz sob o artigo mil duzentos e 
noventa, da freguesia de Bordeira, conforme previsto no artigo 
setenta e seis, do CIMI. ---------------------------  
Tendo o Municipio de Aljezur tomado conhecimento do valor 
patrimonial que resultou da avaliação do prédio inscrito na 
matriz sob o artigo mil duzentos e noventa, da freguesia de 
Bordeira e Municipio de Aljezur e, de acordo com o solicitado 
pelo Serviço de Finanças de Aljezur, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, informar que o Municipio de Aljezur prescinde do 
prazo de trinta dias, previsto no artigo setenta e seis do 
CIMI, por julgar que o valor atribuído está de acordo com os 
critérios de avaliação e não pretende requerer uma segunda 
avaliação e, desta deliberação dar conhecimento ao Serviço de 
Finanças de Aljezur. -------------------------------  
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA – DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA FLORESTAL: – Foi apresentada a carta datada 
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de vinte e nove de Janeiro do corrente ano, solicitando o 
apoio desta Autarquia, com vista à edição do livro “Educação 
Ambiental pela Arte”. ------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não lhe 
é possível apoiar o projecto em causa. -----------------  
PONTO CINCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE AUTÁRQUICA NO JORNAL 
“ALGARZUR”: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE 
AUTÁRQUICA NO JORNAL ALGARZUR ----------------------  
Nos termos do artigo noventa e um, da LAL, as deliberações 
autárquicas bem como, as decisões dos respetivos titulares, 
destinados a ter eficácia externa, devem ser publicitadas em 
Boletim da Autarquia Local e em jornais regionais editados na 
área do Município. --------------------------------  
Atendendo a que, --------------------------------  
- O Jornal Algarzur, de Fernando Francisco Barradinha, é o 
único órgão de comunicação social do concelho de Aljezur; --  
- O Jornal Algarzur, revela-se como um ótimo meio de 
divulgação da informação pretendida, juntos dos munícipes; ---  
Proponho que seja iniciado o procedimento de ajuste direto 
previsto na alínea a) do número um, do artigo vigésimo, 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, conjugado 
com o artigo cento e doze e número um, do artigo cento e 
treze, do mesmo diploma legal, com vista à “Prestação de 
serviços de publicação de informação sobre a atividade 
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Autárquica”, para seis edições a publicar em dois mil e doze, 
convidando a apresentar proposta “Fernando Francisco 
Barradinha”. -------------------------------------  
Uma vez que a prestação em causa se trata de uma 
repetição de serviços adjudicados em dois mil e onze 
(serviços de idêntico objeto) os quais foram adjudicados por 
sete mil e quinhentos euros, mais IVA. Atendendo ao disposto 
no número um, do artigo vinte e seis, da Lei número 
sessenta e quatro – B barra dois mil e onze, de trinta de 
Dezembro, que aprovou o orçamento do Estado para dois mil 
e doze, deverá a esse valor ser aplicado a respetiva redução 
remuneratória constante do artigo dezanove, da Lei número 
cinquenta e cinco – A, de trinta e um de dezembro. ------  
Uma vez que não se trata de uma avença, ao valor global 
da adjudicação de dois mil e onze, sete mil e quinhentos 
euros, deverá ser aplicada a taxa de dez porcento, pelo que 
o valor base do procedimento deverá ser fixado em seis mil 
setecentos e cinquenta euros, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor. ---------------------------------------  
Mais se informa que a presente prestação se trata de trabalho 
não subordinado e face à especificidade dos serviços torna-se 
inviável executar o serviço com recursos próprios ou pessoal 
em SME, bem como para a mesma existe cabimento 
orçamental. --------------------------------------  
Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão 
do parecer prévio vinculativo previsto no número quatro, do 
artigo vinte e seis, da Lei número sessenta e quatro – B 
barra dois mil e onze, de trinta de Dezembro.” ----------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 
à prestação de serviços de publicação de informação, 
conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara. -------  
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PONTO SEIS – SEGURANÇA NO CONCELHO: – A Câmara tomou 
conhecimento dos dados constantes no mapa apresentado e 
relativo à Criminalidade no ano de dois mil e onze. -------  
PONTO SETE – PROTOCOLO PARA USO DE ESPAÇO PARA 
DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DO “ESPECIALMENTE” – 
PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi 
apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
ADITAMENTO AO PROTOCOLO PARA USO DE ESPAÇO PARA 

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO “ESPECIALMENTE” --------  
Encontra-se a funcionar o projeto “EspecialMente – Prevenção 
e Tratamento da Doença Mental”, aprovado pelo Alto 
Comissariado para a Saúde, no âmbito da candidatura 
apresentada pela Casa da Criança do Rogil aquela entidade e 
ao qual o Município de Aljezur se associou como parceiro. --  
No sentido de melhorar o seu funcionamento e prestar 
melhores serviços aos utentes, os parceiros acordaram na 
cedência a título oneroso por parte do Município de Aljezur à 
Casa da Criança do Rogil, de um espaço onde se 
desenvolvam algumas das atividades e que garanta maior 
privacidade na abordagem individualizada das situações, assim 
como introduzir uma nova atividade (Musicoterapia), que irá 
beneficiar o bem estar dos utentes e destinatários do projeto.  
Assim, proponho que seja aprovado o aditamento ao protocolo 
inicial, que se anexa.” -----------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO OITO – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE 
ALJEZUR – ENVIO DE RELATÓRIO – DADOS DE DOIS MIL E 
ONZE: – Foi apresentado o e-mail datado de um de 
Fevereiro do corrente ano, enviando relatório elaborado pelo 
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Gabinete de Inserção Profissional de Aljezur, sobre os dados 
de desemprego do ano de dois mil e onze. -------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
 

III – Ação Social 
 

PONTO UM – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número sessenta e dois, datado de um 
de Fevereiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim de 
Candidatura a Subsídio de Estudo, do aluno Afonso Branco 
Alves. -----------------------------------------  
Face ao teor da Informação número oito barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de nove de Fevereiro, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno Afonso Branco Alves. -------------------------  
– Foi igualmente apresentado o ofício número oitenta e nove, 
datado de seis de Fevereiro do corrente ano, do Agrupamento 
Vertical de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim 
de Candidatura a Subsídio de Estudo, dos alunos Constança 
Gonçalves Nunes Parrinha, Dinis Manuel Gonçalves Nunes 
Parrinha, Bruno Miguel Costa Chaves e Soraia Alexandra 
Costa Chaves. -----------------------------------  
Face ao teor da Informação número seis barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de nove de Fevereiro, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão B, para 
os alunos Constança Gonçalves Nunes Parrinha e Dinis 
Manuel Gonçalves Nunes Parrinha. --------------------  
Face ao teor da Informação número sete barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de nove de Fevereiro, da 
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Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
os alunos Bruno Miguel Costa Chaves e Soraia Alexandra 
Costa Chaves. -----------------------------------  
PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES 
DE AÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO – 
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 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: --------------------------------------  
Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela 
Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos ao mês de 
Janeiro de dois mil e doze, em anexo; ----------------  
Que seja transferida para a Conferência de Nossa Senhora 
d’Alva a verba de seiscentos e setenta euros e trinta 
cêntimos, relativa ao mês em causa.” ------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
 

IV – Associativismo  
 

PONTO UM – PROTOCOLO – TÉNIS DE MESA – CLUBE DE 
INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE: – Foi apresentado o 
requerimento datado de datado de nove de Fevereiro do 
corrente ano, solicitando apoio financeiro para fazer face às 
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despesas assumidas com a actividade de Ténis de Mesa, nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro, período em que 
decorram as Férias Desportivas. ----------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir uma verba mo 
montante de dois mil duzentos e cinquenta euros para Clube 
de Instrução e Recreio Rogilense. ---------------------  
PONTO DOIS – PROTOCOLO ESTABELECIDO COM O JUVENTUDE 
CLUBE ALJEZURENSE – ACTIVIDADES DE MEIO AQUÁTICO – 
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: – Pelo Senhor Vereador António 
Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 
transcreve: --------------------------------------  
“PROPOSTA -------------------------------------  
ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O JCA – ATIVIDADE NAS 
PISCINAS MUNICIPAIS --------------------------------  
Os resultados obtidos desde o início desta parceria 
estabelecida com o JCA, tem se traduzido num aumento da 
ocupação das Piscinas Municipais, com uma ocupação plena 
no período da manhã com a presença dos alunos do 
Agrupamento de Escolas de Aljezur e um incremento das 
atividades no período da tarde. Proponho a manutenção do 
Protocolo estabelecido com o Juventude Clube Aljezurense, 
tendo como principal pressuposto a criação de uma cultura 
desportiva em meio aquático lançando desta forma bases para 
uma ocupação mais assídua das piscinas municipais e 
eventualmente a dinamização de competição. Assim proponho 
que seja implementada este desígnio em parceria com o JCA 
mantendo o Protocolo já existente propondo as seguintes 
alterações: --------------------------------------  
UM – Reforço do Quadro Técnico: --------------------  
Considerando o aumento de procura das atividades 
disponibilizadas nas piscinas, nomeadamente da população 
escolar (pré-escolar e primeiro ciclo), torna-se necessário, 
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para apoio às atividades, mais um Técnico habilitado para o 
efeito, pelo que o J.C.A. deverá garantir os técnicos 
necessários de forma a assegurar as atividades. ----------  
DOIS – Reforço da Comparticipação Financeira do Município: -  
Considerando o reforço técnico que o J.C.A. esta obrigado a 
efetuar para assegurar as atividades, propõe-se o reforço da 
verba a transferir para o J.C.A., no valor de dez mil 
quatrocentos e cinquenta euros/ano, com efeitos a um de 
janeiro de dois mil e doze. -------------------------  
Assim sendo, e de forma a materializar o ora acima 
expandido, proponho que seja efetuado uma adenda ao 
Protocolo celebrado com o J.C.A, em vinte e sete de outubro 
de dois mil e dez e já objeto de três Adendas datadas de 
trinta de março, vinte e sete de maio e vinte e sete de 
setembro de dois mil e onze, conforme minutas que se 
anexam.” ---------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – MOTO CLUBE DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
carta datada de vinte e sete de Outubro de dois mil e onze, 
solicitando apoio financeiro destinado a apoiar a participação 
dos Pilotos Liliana Calado e Luís Duarte, nos campeonatos 
nacionais e europeus de raids “Bajas”. -----------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que face à 
solicitação espontânea, deverá o Moto Clube de Aljezur passar 
a apresentar candidatura ao contrato/programa, no âmbito do 
Regulamento de Apoio ao Associativismo. ---------------  
 

V – Educação 
 

PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO, SUBSÍDIOS 
DE TRANSPORTE E SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO – 
HOMOLOGAÇÃO DE ACTAS DO JÚRI DE SELEÇÃO: – Pela 
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Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
HOMOLOGAÇÃO DE ATAS – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E 
SUBSÍDIOS ---------------------------------------  
Estando concluído o processo de análise de candidaturas para 
atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior e 
atribuição de subsídios de transporte e alojamento a alunos do 
ensino secundário, o júri submete à Câmara as respectiva 
atas para homologação.” ---------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta, assim como homologar as Atas da Comissão de 
Análise de candidaturas para atribuição de bolsas de estudo, 
subsídios de transporte e subsídios de alojamento – ano letivo 
dois mil e onze – dois mil e doze, as quais depois de 
devidamente rubricadas ficam apensas à presente ata. ------  
Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade atribuir os 
seguintes apoios, relativamente ao ano letivo dois mil e onze, 
dois mil e doze:  --------------------------------  
SUBSÍDIOS ALOJAMENTO: ----------------------------  
Atribuir subsídio de alojamento a pagar durante dez meses, 
tendo como referencia o período compreendido entre setembro 
e junho do ano seguinte, no valor de setenta e cinco euros, 
ao aluno:--------------------------------------- 
- Rafael Alexandre Oliveira Silva.--------------------- 
SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE:------------------------------ 
Atribuir um subsídio de transporte a pagar durante dez meses, 
tendo como referencia o período compreendido entre setembro 
e junho do ano seguinte, no valor de cem por cento do 
custo da vinheta de assinatura da linha de estudante – passe 
escolar, aos seguintes alunos:------------------------ 
- Agnes Linnea Sara Rebecka Bolinder Görsün; ----------  



REUNIÃO DE 14.02.12 

Pág.  13

- Bruno Miguel Silva Rocha; ------------------------  
- Danilo Rafael Francisco Oliveira; --------------------  
- Jerusa Elizabete Batista Martins; --------------------  
- Marco Paulo Cândido de Jesus; --------------------  
- Merlin Spotll; ----------------------------------  
- Rafael Filipe Palma Pacheco; ----------------------  
- Vanessa Sofia Ramos Vinagre. ---------------------  
Atribuir um subsídio de transporte a pagar durante dez meses, 
tendo como referencia o período compreendido entre setembro 
e junho do ano seguinte, no valor de cinquenta por cento do 
custo da vinheta de assinatura da linha de estudante – passe 
escolar, aos seguintes alunos:------------------------ 
- Anita Alexandra Maria dos Santos; ------------------  
- Cindy da Cruz; --------------------------------  
- Daniel Alexandre Candeias da Silva; -----------------  
- Filipe Alexandre Fernandes Duarte; ------------------  
- Frederick Rainer Lima Mayer Buss; ------------------  
- Joana Filipa Julião Torres; ------------------------  
- Tatiana Patrícia Jesus Almeida. ---------------------  
BOLSAS DE ESTUDO -------------------------------  
Atribuir uma bolsa de Estudo a pagar durante dez meses, 
tendo como referencia o período compreendido entre setembro 
e junho do ano seguinte no valor de vinte por cento da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de dois mil e onze, aos 
alunos: ----------------------------------------  
- Bernardo José de Oliveira Rosa; --------------------  
- Carlos Manuel Pacheco da Silva;-------------------- 
- Christian Denis Araújo da Silva; --------------------  
- Diogo Alexandre Jorge Nunes; ----------------------  
- Diogo Miguel Carvalho Santos; ---------------------  
- Fábio Alexandre Ferreira António; -------------------  
- Hugo Alexandre Rodrigues da Silva; -----------------  
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- Hugo Eduardo Santos Leitão;----------------------- 
- Joana Sofia Antunes Silva; ------------------------  
- João Manuel Gomes Marreiros; ---------------------  
- João Pedro Fernandes da Silva; --------------------  
- Juliana de Oliveira Pacheco; -----------------------  
- Liliana Andreia da Silva Fernandes; ------------------  
- Matthias Bastian Eckert; --------------------------  
- Patrícia Joana Galvão Correia; ---------------------  
- Pedro Miguel Batista Oliveira; ----------------------  
- Rafaela Pereira Calado Santos;--------------------- 
- Rodrigo Manuel Oliveira Felizardo; -------------------  
- Salomé Isabel Cabrita Matias; ----------------------  
- Tânia Filipa Candeias da Silva; ---------------------  
- Tatiana Isabel Duarte Pacheco.----------------------  
- Vera Lúcia Ferreira Luís; -------------------------  
- Wilson Alves Matias; -----------------------------  
Atribuir uma bolsa de Estudo a pagar durante nove meses, 
tendo como referencia o período compreendido entre setembro 
e maio do ano seguinte, no valor de vinte por cento da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de dois mil e onze, ao 
aluno:  ----------------------------------------  
- Filipe Manuel Duarte Carvalho.---------------------- 
Atribuir uma bolsa de Estudo a pagar durante dez meses, 
tendo como referencia o período compreendido entre setembro 
e junho do ano seguinte, no valor de quarenta por cento da 
Retribuição Mínima Mensal Garantida de dois mil e onze, aos 
alunos:  ----------------------------------------  
- Adela Catalina Popa; ----------------------------  
- Pedro Fernandes Oliveira Raimundo; -----------------  
- Ricardo Alexandre Rosa Rodrigues; ------------------  
- Rúben Filipe Rodrigues Reis; ----------------------  
- Signe Cecilia Emma Teresa Bolinder Görsun; -----------  
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- Susana Maria de Jesus Alves;---------------------- 
- Tiago Alexandre Ferreira Veríssimo.------------------- 
A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, conforme proposta 
do júri, indeferir os seguinte pedidos de apoio:------------ 
SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE:------------------------------ 
- Samuel Harry Ractcliffe, por não ter prestado informação 
quanto à composição do agregado familiar e rendimentos 
totais;  ------ ----------------------------------  
BOLSAS DE ESTUDO:------------------------------------ 
- José António Fernandes Lourenço, pois tendo prestado 
informação relativamente à composição do agregado familiar e 
dos rendimentos totais, e tendo sido feita a análise de acordo 
com o artigo quatro, do Regulamento, foi considerado que da 
sua aplicação, em articulação com o número dois, do artigo 
um, do citado Regulamento, a mesma não reúne os requisitos 
bastantes para ser abrangida pelos apoios municipais a atribuir 
no ano letivo de dois mil e onze – dois mil e doze. ------  
- Joana Sofia Nascimento Pereira Vaz, pois tendo prestado 
informação relativamente à composição do agregado familiar e 
dos rendimentos totais e tendo sido feita a análise de acordo 
com o artigo quatro, do Regulamento, foi considerado que da 
sua aplicação, em articulação com o número dois, do artigo 
um, do citado Regulamento, a mesma não reúne os requisitos 
bastantes para ser abrangida pelos apoios municipais a atribuir 
no ano letivo de dois mil e onze – dois mil e doze. ------  
- Patrícia Isabel Estevão Fernandes, por se considerar que da 
aplicação do número dois do artigo primeiro, articulado com o 
artigo quarto, do citado Regulamento, a mesma não reúne os 
requisitos bastantes para ser abrangida pelos apoios municipais 
a atribuir no ano letivo de dois mil e onze – dois mil e 
doze. ------------------------------------------   
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- Sofia Rodrigues Pereira, por se considerar que da aplicação 
do número dois do artigo primeiro, articulado com o artigo 
quarto, do citado Regulamento, a mesma não reúne os 
requisitos bastantes para ser abrangida pelos apoios municipais 
a atribuir no ano letivo de dois mil e onze – dois mil e 
doze. ------------------------------------------   
- Sónia Filipa Rodrigues Proença, por se considerar que da 
aplicação do número dois do artigo primeiro, articulado com o 
artigo quarto, do citado Regulamento, a mesma não reúne os 
requisitos bastantes para ser abrangida pelos apoios municipais 
a atribuir no ano letivo de dois mil e onze – dois mil e 
doze. ------------------------------------------   
Mais foi deliberado, por unanimidade, conforme proposta do 
júri, excluir os seguinte pedidos de apoios:-------------- 
BOLSAS DE ESTUDO:------------------------------------ 
- Ana Isabel Vidigal Franco dos Santos, por a candidata já 
ter concluído a licenciatura;-------------------------- 
- Andreia Filipa Jesus Silva, por não cumprir a condição 
enunciada no ponto um ponto dois do artigo terceiro do 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo;  ---------  
- Solange Isabel Alberto Glória, por não cumprir a condição 
enunciada no ponto um ponto dois do artigo terceiro do 
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo;  ---------  
- Miguel Tiago Marreiros dos Santos, por não cumprir a 
condição enunciada no ponto um ponto dois do artigo terceiro 
do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo;-------- 
- Vilma Vanessa Fernandes Duarte, por não apresentar factos 
que justifiquem a alteração da decisão anteriormente tomada.- 

VI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE CASA PARA 
MOTOR DO GUINCHO – CARRAPATEIRA – HUMBERTO 
PIMENTEL ESTEVES & FILHOS, LDA. – HOMOLOGAÇÃO DE 
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AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA - CANCELAMENTO DE 
GARANTIA BANCÁRIA:  -----------------------------  
Face ao teor constante na Informação número cinco barra dois 
mil e doze, do Director do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 
Homologação do Auto de Recepção Definitiva e ao 
cancelamento da caução prestada pela empresa HPE – 
Humberto Pimentel Esteves e Filhos, Lda, referente empreitada 
de Execução de Casa para Motor do Guincho – Carrapateira, 
através de garantia bancária no valor de mil duzentos e 
quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos, emitida pela Caixa 
Geral de Depósitos, não havendo reforço de garantia em 
dinheiro. ----------------------------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – PEDRO MIGUEL NOVAIS – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM MALHADAIS – ODECEIXE: – 
Foi apresentado o requerimento em que Pedro Miguel Novais, 
na qualidade de proprietário de um prédio rústico sito 
Malhadais, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo oito, 
da Secção F, da freguesia de Odeceixe e Município de 
Aljezur e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número mil e quarenta e nove, vem nos termos 
do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de um Empreendimento Turístico, do tipo 
“Parque de Campismo”, no local acima mencionado. -------  
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No âmbito da informação número dez barra dois mil e doze – 
FA, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras Particulares 
e do parecer desfavorável do ICNB, constante no ofício 
número mil oitocentos e cinquenta e dois barra dois mil e 
doze DGAC-Sul, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
manifestar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. -  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------  
PONTO DOIS – HEINZ ULRICH ERNEST KÖHNE – PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM 
AZENHA DO BARRANCÃO – ODECEIXE: – Foi apresentado o 
requerimento em que Heinz Ulrich Ernest Köhne, na qualidade 
de promitente comprador de um prédio misto sito em Azenha 
do Barrancão, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dezasseis, da 
Secção V e a parte urbana sob o artigo trezentos e cinquenta 
e nove, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número quatrocentos e vinte e seis vem, nos 
termos do Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco 
barra noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com as 
alterações vigentes, solicitar informação prévia sobre a 
viabilidade de levar a efeito a construção de uma moradia 
unifamiliar, no local acima mencionado. -----------------  
No âmbito da informação número vinte e sete barra dois mil 
e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de indeferir a pretensão do requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar ao requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
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dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------   
PONTO TRÊS – GARRY COOKSON E LISA TRCY COOKSON – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – AMPLIAÇÃO DE 
HABITAÇÃO EM MONTE CLÉRIGO – ALJEZUR: – No 
seguimento da deliberação da sete de Junho de dois mil e 
onze, foi novamente apresentado o requerimento em que Garry 
Cookson e Lisa Tracy Cookson, na qualidade de proprietários 
de um prédio urbano, sito em Praia do Monte Clérigo – 
Aljezur, freguesia e Municipio de Aljezur, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo seis mil quinhentos e cinquenta e 
seis e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número sete mil novecentos e setenta e quatro, vêm, 
nos termos do artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número 
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de 
dezasseis de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei número vinte e seis barra dois mil e dez, de 
trinta de Março, solicitar informação prévia sobre a 
possibilidade de proceder a obras de ampliação de uma 
moradia, sita no local acima identificado. ----------------  
No âmbito da informação número sessenta e nove barra dois 
mil e doze – JM, da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
indeferir a pretensão dos requerentes. ------------------  
PONTO QUATRO – MARGARIDA MÓNICA BANDEIRA NOVAIS – 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL – PEGÕES 
– ODECEIXE: – No seguimento da deliberação da dez de 
Janeiro do corrente ano, foi apresentada a exposição de 
Margarida Mónica Bandeira Novais que, na qualidade de 
proprietária de um prédio rústico sito em Pegões – Vale da 
Charruada, freguesia de Odeceixe e Municipio de Aljezur, 
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inscrito na matriz predial rústica sob o artigo dois, da Secção 
V e, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 
sob o número mil e cinquenta e um, vem nos termos do 
artigo décimo quarto, do Decreto-Lei número quinhentos e 
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
número vinte e seis barra dois mil e dez, de trinta de Março, 
solicitar informação prévia sobre a viabilidade de levar a efeito 
a construção de um Empreendimento Turístico em Espaço 
Rural, na modalidade de Agro-Turismo, no local acima 
mencionado. -------------------------------------  
No âmbito da informação número vinte e nove barra dois mil 
e doze – FR, da Divisão de Gestão Urbanística e de Obras 
Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 
a intenção de indeferir a pretensão da requerente. ---------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à requerente 
que poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta 
dias, nos termos do artigo cento e um do Código do 
Procedimento Administrativo. --------------------------   
 

VIII – Trânsito e Toponímia 
 

PONTO UM – VITOR MANUEL GUERREIRO DA SILVA – 
EXPOSIÇÃO – TRÂNSITO NA RUA “25 DE ABRIL”, EM 
ODECEIXE: – Foi apresentada a exposição de Vitor Manuel 
Guerreiro da Silva, residente em Rua “25 de Abril”, número 
cento e dezassete, em Odeceixe, referente ao condicionamento 
no acesso auto ao interior da parcela/lote, de sua propriedade 
e sita na Rua “25 de Abril”, número cento e dezassete, da 
referida localidade. --------------------------------  
Face à informação número duzentos e quarenta e dois barra 
dois mil e onze- FA da Divisão de Gestão Urbanística e de 
Obras Particulares, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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proceder à colocação de um sinal de proibição de 
estacionamento, no sentido descendente da rua vinte e cinco 
de Abril, de acordo com o solicitado pelo requerente.  -----   
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O 
ANO DE DOIS MIL E DOZE: – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a primeira Revisão ao Orçamento para o 
ano dois mil e doze, cujos documentos ficam arquivados em 
pasta própria e, remeter o assunto à Assembleia Municipal 
para aprovação. ----------------------------------  
PONTO DOIS – TOLERÂNCIA DE PONTO NO DIA VINTE E UM 
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE – PROPOSTA: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que 
a seguir se transcreve: -----------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
Considerando que: --------------------------------  
Embora a terça-feira de Carnaval não conste da lista de 
feriados obrigatórios estipulados por lei, existe em Portugal 
uma tradição consolidada de organização de festas neste 
período, assim: -----------------------------------  
UM – No uso da competência em gestão e direção dos 
recursos humanos afetos aos serviços municipais, conferida 
pela alínea a), do número dois, do artigo sessenta e oito, 
da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e 
nove, de dezoito de Setembro, proponho a concessão de 
tolerância de ponto aos trabalhadores desta Câmara Municipal 
no dia vinte e um de Fevereiro de dois mil e doze. ------  
DOIS – Excetuando-se os trabalhadores adstritos aos serviços 
que por razões de interesse público devam manter-se em 
funcionamento na data indicada. ----------------------   
TRÊS – Sem prejuízo da continuidade e qualidade dos serviços 
a prestar, os dirigentes máximos dos serviços promoverão a 
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dispensa do dever de assiduidade dos trabalhadores, referidos 
no número dois, em dia ou dias a fixar oportunamente.” ---  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO TRÊS – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número setenta e dois, datado de dois 
de Fevereiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletim de 
Candidatura a Subsídio de Estudo, do aluno João Vitor Martins 
dos Anjos. --------------------------------------  
Face ao teor da Informação número cinco barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de oito de Fevereiro, da 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão B, para o 
aluno João Vitor Martins dos Anjos. -------------------  
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 
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. -----------------  
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram dezassete 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 Presidente, 

 
__________________________________ 

 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

 
 
 
 
 


