
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 05/12 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Sala das Sessões dos Paços do Município 
Data:  28 de fevereiro de 2012 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  12.15 horas  
Aprovada em:  13 de março de 2012 
 

   
 
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  
 
Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

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 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 
a Senhora Vereadora Rosa Maria dos Santos Cigarra Rocha, 
não pode estar presente na reunião por motivos profissionais, 
deliberou por unanimidade, considerar justificada a sua falta. -  
A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, INTRODUZIR NA 
ORDHEM DO DIA OS SEGUINTES ASSUNTOS: ------------  
– NELSON MARTINS AGAPITO – PROCESSO NÚMERO TRÊS BARRA 
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E DOZE – 
PROPOSTA ---------------------------------------  
– JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA MARREIROS BATISTA 
DE SOUSA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE – CERCA DA 
ALCARIA – CARRAPATEIRA – BORDEIRA -------------------  
– CERES – CENTRO DE RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DO CERES 
PROJETO ALJEZUR ---------------------------------  
– APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LECTIVO DOIS MIL E 
ONZE – DOIS MIL E DOZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO, 
DOS ALUNOS RAFAEL FILIPE AFONSO GUERREIRO E ANDRÉ FILIPE 
MOREIRA SALVADOR. --------------------------------  
– ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A DIREÇÃO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO DO ALGARVE, O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA 
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SOCIAL DE FARO E O MUNICÍPIO DE ALJEZUR – EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR – ANO LECTIVO DE 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 DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
acta da reunião ordinária de catorze de fevereiro de dois mil 
e doze. ----------------------------------------  
PONTO DOIS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte 
legislação, da qual a Câmara tomou conhecimento: --------  
LEI número oito barra dois mil e doze, publicada no D.R. 
número trinta e sete, Série I, de vinte e um de Fevereiro, da 
Assembleia da República, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 
entidades públicas. --------------------------------  
PORTARIA número quarenta e sete barra dois mil e doze, 
publicada no D.R. número trinta e seis, Série I, de vinte de 
Fevereiro, dos Ministérios da Economia e do Emprego e da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, que procede à primeira alteração da Portaria número 
duzentos e sessenta e um barra dois mil e nove, de doze de 
Março, que define os critérios e procedimentos para o 
reconhecimento, pelo Instituto da Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade, I. P. (ICNB, I. P.), de empreendimentos 
de turismo de natureza. ----------------------------  
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PONTO TRÊS – FINANÇAS MUNICIPAIS -------------------  
PONTO TRÊS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – 
Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte e 
sete de Fevereiro de dois mil e doze, do qual a Câmara 
tomou conhecimento. -------------------------------  
PONTO QUATRO – INFORMAÇÃO DA TESOURARIA – CONDIÇÕES 
GERAIS DE CONTRATO DE DEPÓSITO – CCAM: – No âmbito 
da informação número três barra dois mil e doze, da Divisão 
Administrativa e de Recursos Humanos – Tesouraria, datada 
de quinze de fevereiro do corrente ano, a Câmara deliberou, 
por unanimidade, aprovar as condições gerais do Contrato de 
Depósito do CCAM/Pessoas Colectivas – Crédito Agrícola. ---  
PONTO CINCO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a 
correspondência a seguir discriminada, da qual a Câmara 
tomou conhecimento e deliberou como a seguir se indica: ---  
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número quarenta e 
quatro, datado de um de Fevereiro do corrente ano, 
informando que aquela Associação concorda com a proposta 
de minuta de contrato, com vista à transmissão de 
propriedade plena de veículo de comando tático. ----------  
Face à aceitação por parte da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Aljezur, da transmissão de 
propriedade plena de veículo de comando tático, deliberado em 
reunião de vinte e quatro de Janeiro, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprovar a minuta de contrato de transmissão de 
propriedade do referido veículo. -----------------------  
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentado o ofício número vinte e quatro barra dois mil e 
doze, datado de vinte e seis de Janeiro do corrente ano, 
dando conhecimento do resultado da eleição dos novos corpos 
sociais. ----------------------------------------  
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Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE ALJEZUR: – Foi apresentado 
o ofício número dois, datado de três de Fevereiro do corrente 
ano, enviando Plano de Atividades e Orçamento para dois mil 
e doze. ----------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 
comunicar que face à solicitação espontânea, deverá a 
Associação de Geminação de Aljezur passar a apresentar 
candidatura ao contrato/programa, no âmbito do Regulamento 
de Apoio ao Associativismo. -------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE ALJEZUR: – Foi apresentado 
o ofício número três, datado de três de Fevereiro do corrente 
ano, enviando Relatório de Atividades e Conta de Gerência – 
dois mil e onze. ---------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
ASSOCIAÇÃO DE GEMINAÇÃO DE ALJEZUR: – Foi apresentado 
o ofício número um, datado de três de Fevereiro do corrente 
ano, informando da eleição dos órgãos sociais, para o biénio 
de dois mil e doze – dois mil e treze. ----------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – SUBDESTACAMENTO DE 
CONTROLO COSTEIRO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 
ofício número trinta e quatro, datado de dois de Fevereiro do 
corrente ano, procedendo ao agradecimento pela colaboração 
prestada por esta Autarquia. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
AMAL – GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO ALGARVE: – 
Foram apresentadas as Informações relativas à reunião do 
Conselho Executivo, realizada em seis de Fevereiro de dois 
mil e doze. -------------------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: – Foi 
apresentado o e-mail datado de catorze de Fevereiro do 
corrente ano, enviando informação acerca dos Conselhos 
Municipais de Juventude – Lei número oito barra dois mil e 
nove, de dezoito de Fevereiro, alterada pela Lei número seis 
barra dois mil e doze, de dez de Fevereiro. -------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a 
comunicação/recomendação da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, quanto à Lei número seis barra dois 
mil e doze, de dez de Fevereiro, que na sua essência nada 
altera as problemáticas e desconformidades que já lhe eram 
apontadas. Não obstante é entendimento da Câmara Municipal 
de Aljezur continuar a apoiar as organizações e ações dos 
jovens e para os jovens. ---------------------------  
GRUPO PARLAMENTAR DO CDS – PP: – Foi apresentada a 
carta datada de nove de Fevereiro do corrente ano, 
apresentando o agradecimento daquele Grupo Parlamentar pela 
ajuda municipal prestada em tempo de crise.-------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
POLIS LITORAL SUDOESTE: – Foi apresentado e-mail datado 
de dezassete de Fevereiro do corrente ano, enviando proposta 
de protocolo a realizar entre PLSW e a Câmara Municipal de 
Aljezur, com vista à realização do projeto e do Plano de 
Pormenor do Monte Clérigo. -------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do 
Protocolo a estabelecer com a Polis Litoral Sudoeste – 
Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, S.A, com vista à realização do 
projeto e do Plano de Pormenor do Monte Clérigo, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam apensos 
à presente ata. ----------------------------------  
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ASSOCIAÇÃO ECOLOGISTA E ZOÓFILA DE ALJEZUR: – Foi 
apresentada a carta sem data, enviando Relatório de 
Atividades e Contas de Gerência do ano de dois mil e onze 
e Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e doze. --  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
EGF – EMPRESA GERAL DE FOMENTO, SA: – Foi apresentada 
a carta datada de dezassete de Fevereiro do corrente ano, 
em que o Senhor Engenheiro Emídio Branco Xavier, ao 
terminar funções como Presidente do Conselho de 
Administração daquela empresa, agradece a boa vontade e 
disponibilidade manifestadas. -------------------------  
Tomado conhecimento. -----------------------------  
PONTO SEIS – PROJECTO MEDEEA – MEDITERRANEAN 
IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN ENERGY AWARD: – Foi 
apresentada a Informação número vinte e cinco barra dois mil 
e onze – FF, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, relativa ao Projecto MEDEEA – Mediterranean 
Implementation of the European Energy Award. -----------  
No âmbito da Informação supra referenciada, a Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a carta de compromisso e 
designar a Engenheira Filipa Fonseca, como interlocutor do 
Município de Aljezur. ------------------------------  
PONTO SETE – TALHO DO RATO, LDA. - TRANSMISSÃO DO 
TALHO DO MERCADO DE ALJEZUR: – Foi apresentada a 
exposição da firma Talho do Rato, Lda., acerca da existência 
e funcionamento do espaço físico onde funciona o talho, 
designado “Talho do Rato, Lda.” e, solicitando que seja 
autorizada a cedência do espaço onde o mesmo se encontra 
a funcionar, para a firma “1000 Olhos – Imagem e 
Comunicação, Lda. --------------------------------  
Face à exposição/solicitação da firma “Talho do Rato, Lda.”, 
concessionária de uma loja sita no Mercado de Aljezur 
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(Talho) e face à sustentação apresentada, a Câmara 
deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
António Carvalho, autorizar a transmissão da concessão da 
referida loja para a empresa“1000 Olhos – Imagem e 
Comunicação, Lda”, da qual as actuais concessionárias são 
sócias. -----------------------------------------  
Mais foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Vereador António Carvalho, autorizar a alteração do uso do 
referido espaço, para comércio de produtos locais, e efetuar o 
respetivo contrato de Cessão de Exploração, nos iguais termos 
em vigor. ---------------------------------------  
 

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 noventa e seis, datado de nove 
de Fevereiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de 
Escolas do Concelho de Aljezur, enviando Boletins de 
Candidatura a Subsídio de Estudo, das alunas Ana Carolina 
Lisboa Peres da Costa e Lara Beatriz Lisboa Peres da Costa.  
Face ao teor da Informação número nove barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de dezasseis de Fevereiro, 
da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para 
as alunas Ana Carolina Lisboa Peres da Costa e Lara Beatriz 
Lisboa Peres da Costa. ----------------------------  
PONTO DOIS – IDALÉCIA GLÓRIA FERREIRA – CANDIDATURA AO 
CARTÃO SOCIAL: – Foi apresentada a candidatura ao Cartão 
Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Idalécia 
Glória Ferreira, residente em Sítio da Esteveirinha – Brejo da 
Moita, Rogil. ------------------------------------  
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Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo terceiro, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto 
parecer favorável, para atribuição do Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, atribuir o Cartão Social do 
Município de Aljezur à munícipe Idalécia Glória Ferreira. -----  
PONTO TRÊS – MANUEL MARIA – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO 
CARTÃO SOCIAL: –  
Foi apresentada a candidatura de renovação do Cartão Social 
do Município de Aljezur, referente ao munícipe Manuel Maria, 
residente em Monte Novo – Porto das Parreiras, Rogil. -----  
Atendendo que, de acordo com o Regulamento vigente sobre 
a matéria, número um do artigo quinto, foi emitido pela 
Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, 
parecer favorável, para atribuição do Cartão Social, a Câmara 
deliberou por unanimidade, renovar o Cartão Social do 
Município de Aljezur ao munícipe Manuel Maria. -----------  
 

IV – Cultura  
 

PONTO UM – PLANO DE EXPOSIÇÕES PARA O ANO DE DOIS 
MIL E DOZE: – A Câmara tomou conhecimento do Plano de 
Exposições para o ano de dois mil e doze, conforme 
mencionado na Informação datada de vinte e dois de 
Fevereiro do corrente ano, da Divisão de Educação, Acção 
Social, Cultura e Desporto. --------------------------  
 

V – Habitação e Urbanização 
 

PONTO UM – JOAQUIM ANTÓNIO DA SILVA – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO DE VENDA – LOTE NÚMERO DEZANOVE – 
LOTEAMENTO MALHADAIS I – ODECEIXE: – Foi apresentado o 
requerimento em que Joaquim António da Silva vem solicitar 
autorização para proceder à alienação da sua moradia sita na 
Urbanização dos Malhadais I – Lote dezanove, em Odeceixe, 
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antes do prazo previsto no respectivo Regulamento, alegando 
que, por motivos financeiros, pretende emigrar para o Brasil. -  
Tendo em consideração as razões de força maior apresentadas 
pelo requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
comunicar que não pretende exercer o direito de preferência e 
autorizar a alienação do referido prédio. ----------------  
PONTO DOIS – APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE 
HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES CARENCIADOS - MARIA MANUELA 
DE JESUS FURTADO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara exarado 
na informação número vinte e um barra dois mil e doze, da 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de um 
de Fevereiro do corrente ano. ------------------------  
 

VI – Obras Municipais 
 

PONTO UM – PROJETO DE MELHORAMENTO DO PORTINHO DO 
FORNO – CARRAPATEIRA – APROVAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO 
– RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 
ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado 
de um de Fevereiro do corrente ano e exarado na Informação 
número três barra dois mil e doze, do Diretor do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, que aprova o 
estudo prévio para execução do projeto de Melhoramento do 
Portinho do Forno – Carrapateira. ---------------------  
 

VII – Obras Particulares 
 

PONTO UM – PORTUCEL/SOPORCEL FLORESTAL, SA – 
PROJETO DE REARBORIZAÇÃO DE PRÉDIO SITO EM 
BARRANCÃO DE BAIXO: – Foi apresentado o requerimento em 
que Portucel/Soporcel Florestal, S.A, pretendendo proceder à 
mobilização do solo relacionada com a rearborização com 
eucalipto, numa área aproximada de oitenta vírgula zero sete 
hectares, no prédio rústico denominado “Barrancão de Baixo”, 



REUNIÃO DE 28.02.12 

Pág.  10

da freguesia e Municipio de Aljezur, vem solicitar lhe seja 
emitido parecer sobre o enquadramento da referida 
propriedade, nos instrumentos de ordenamento, nomeadamente 
quanto à classe de espaços constantes no Plano Director 
Municipal e do Plano Municipal de Intervenção da Floresta. --  
Face ao teor constante na Informação número cinco barra dois 
mil e doze – DDcP, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir parecer favorável, desde que sejam 
cumpridas todas as normas, nomeadamente no que respeita 
ao depósito dos restos da cultura antecedente, principalmente 
junto às faixas de gestão combustível, aos caminhos e às 
linhas de água, bem como todas as condicionantes exigíveis 
em termo de Rede Natura dois mil, Reserva Ecológica 
Nacional e Reserva Agrícola Nacional. ------------------  
PONTO DOIS – VITOR CHAMBEL – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM VALE DA 
TELHA – SECTOR M – LOTE TRINTA E NOVE – ALJEZUR: – 
Foi apresentado o requerimento em que VITOR CHAMBEL, 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 uma moradia, no prédio 
urbano sito em Urbanização do Vale da Telha – Sector M – 
Lote trinta e nove – Aljezur, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo quatro mil quinhentos e vinte e seis e, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 
três mil novecentos e setenta e dois, da freguesia e Municipio 
de Aljezur. --------------------------------------  
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No âmbito da informação número dezassete 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 dois mil e seiscentos e dezasseis 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. --------------------------  
 

Assuntos Introduzidos na Ordem de Trabalhos 
 

PONTO UM – NELSON MARTINS AGAPITO – PROCESSO 
NÚMERO TRÊS BARRA QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO 
BARRA DOIS MIL E DOZE – PROPOSTA: –  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta 
que a seguir se transcreve: -------------------------  
“PROPOSTA  ------------------------------------  
NELSON MARTINS AGAPITO – PROCESSO NÚMERO TRÊS BARRA 

QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO BARRA DOIS MIL E DOZE ----  
Sem prejuízo do processo que tem corrido na Câmara 
Municipal de Aljezur, pretende o Senhor Nelson Martins 
Agapito que o quiosque em causa passe a deter a categoria 
de estabelecimento de Restauração e Bebidas, solicitação que 
deverá ser superiormente autorizada pela Câmara Municipal em 
função, quer da deliberação da Câmara, de dez de Abril de 
dois mil e um, quer do contrato de cessão de exploração, 
celebrado em quinze de Outubro de dois mil e dez. -------  
Porque não se vê qualquer inconveniente no solicitado, 
proponho à Excelentíssima Câmara que delibere: ----------  
UM – Atribuir ao quiosque em causa a categoria de 
estabelecimento de restauração e bebidas; ---------------  
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DOIS – Deliberar a alteração à cláusula segunda do contrato 
de cessão de exploração, que passará a ter a seguinte 
redação: “O quiosque terá a categoria de estabelecimento de 
Restauração e Bebidas, não podendo ter outro uso sem 
autorização da Câmara Municipal; ---------------------  
TRÊS – Comunicar ao requerente que deverá proceder à 
entrega nesta Autarquia da declaração da instalação do 
referido estabelecimento de Restauração e Bebidas.” -------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente 
Proposta. ---------------------------------------  
PONTO DOIS – JOAQUIM ANTÓNIO BATISTA E ANA CRISTINA 
MARREIROS BATISTA DE SOUSA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 
DESTAQUE – CERCA DA ALCARIA – CARRAPATEIRA – 
BORDEIRA: – Foi apresentado o requerimento em que Joaquim 
António Batista e Ana Cristina Marreiros Batista de Sousa, 
com domicilio postal em Carrapateira, vêm, na qualidade de 
proprietários, requerer que lhes seja emitida certidão onde 
conste o parecer da Câmara Municipal sobre o destaque de 
uma parcela de terreno com a área de quatrocentos e 
sessenta e um metros quadrados, de um prédio rústico com a 
área total de setecentos e cinquenta metros quadrados, sito 
em Cerca da Alcaria, da freguesia de Bordeira e Município de 
Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo trinta, da 
Secção N e, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Aljezur sob o número quatrocentos e vinte e seis. ---------  
Face ao teor constante na informação número quarenta e um 
barra dois mil e doze – FR, da Divisão de Gestão 
Urbanística e de Obras Particulares e, na qual se conclui que 
a pretensão está conforme o ponto quatro, do artigo sexto, do 
Decreto-Lei número quinhentos e cinquenta e cinco barra 
noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, com a atual 
redação dada pelo Decreto-Lei número vinte e seis barra dois 
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mil e dez, de trinta de março, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, emitir certidão onde conste o parecer favorável 
ao respectivo destaque. ----------------------------  
PONTO TRÊS – CERES – CENTRO DE RECREAÇÃO, EDUCAÇÃO 
E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: – Foi apresentado o e-mail 
datado de trinta e um de Janeiro do corrente ano, procedendo 
à apresentação do CERES Projeto Aljezur, solicitando lhes 
seja comunicado o interesse do Municipio de Aljezur no 
referido projeto. ----------------------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da 
Senhora Vereadora Fátima Neto, reconhecer a importância e 
interesse do projecto em causa, no âmbito do desenvolvimento 
sustentável. -------------------------------------  
PONTO QUATRO – APOIOS E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO 
LECTIVO DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – Foi 
apresentado o ofício número cento e doze, datado de nove de 
Fevereiro do corrente ano, do Agrupamento Vertical de Escolas 
do Concelho de Aljezur, enviando Boletins de Candidatura a 
Subsídio de Estudo, dos alunos Rafael Filipe Afonso Guerreiro 
e André Filipe Moreira Salvador. ----------------------  
Face ao teor da Informação número dez barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de dezassete de Fevereiro, 
da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno Rafael Filipe Afonso Guerreiro. -------------------  
Face ao teor da Informação número onze barra dois mil e 
doze – RF barra DEASCD, datada de dezassete de Fevereiro, 
da Divisão de Educação, Acção Social, Cultura e Desporto, a 
Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o escalão A, para o 
aluno André Filipe Moreira Salvador. -------------------  
PONTO CINCO – ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A DIREÇÃO 
REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE, O CENTRO DISTRITAL 
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DE SEGURANÇA SOCIAL DE FARO E O MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ANO LECTIVO DE 
DOIS MIL E ONZE – DOIS MIL E DOZE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Acordo de 
Colaboração a celebrar entre a Direção Regional de Educação 
do Algarve, o Centro Distrital de Segurança Social de Faro e 
o Município de Aljezur, no âmbito do Programa de Expansão 
e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, referente ao ano 
lectivo de dois mil e onze – dois mil e doze, cujos 
documentos, depois de devidamente rubricados, ficam anexos à 
presente ata. ------------------------------------  
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. -----------------  
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais 
assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 
reunião, eram doze horas e quinze 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, 

__________________________________ 


