
  
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 23/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  14 de outubro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.10 horas  

Aprovada em:  28 de outubro de 2014 
 

   
 

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 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Técnico Superior, Maria do Carmo Ferreira 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

10.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETE DE OUTUBRO DE DOIS 

MIL E CATORZE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de sete de outubro de 

dois mil e catorze. ---------------------------------------  
 

I – Período Antes da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se 

verificou qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----  

PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: ---------  
RELAÇÃO DOS PROJECTOS DE OBRAS PARTICULARES APROVADOS PELO 

PRESIDENTE DA CÂMARA: -----------------------------------  

– ORLANDO BATISTA DE OLIVEIRA – Construção de oficina – Urbanização dos 

Malhadais – Lote trinta e dois – Odeceixe – treze de agosto de dois mil e 

catorze -----------------------------------------------  

– CÁRMEN LÚCIA VIANA SILVA – Legalização – Ampliação de habitação 

Esteveira – Rogil – vinte de agosto de dois mil e catorze -------------  

– HOLGER LAMBECK – Construção de habitação – Rua da Saudade, número 

dois – Aljezur – vinte e um de agosto de dois mil e catorze ------------  

– KOPPE YOUNG OLANTS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA. – Alterações/Ocupação 

– Fonte Ferrenha – Odeceixe – vinte e um de agosto de dois mil e catorze -  

– RENAN CLAVIJO OLMOS – Alterações e alteração de uso de habitação – 
Monte das Moças – Bordeira – quatro de setembro de dois mil e catorze --  

– INÁCIA MARIA – Alterações em habitação – Rua da Botelha, dezasseis 

Odeceixe – dez de setembro de dois mil e catorze -----------------  

– RUI AMARO, UNIPESSOAL, LDA. – Alterações e ampliação – Alojamento local – 
Monte Novo – Bordeira – vinte e dois de setembro de dois mil e catorze --  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

UM – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
UM PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: – Foi apresentado o Resumo 

Diário da Tesouraria do dia treze de outubro de dois mil e catorze, do qual 

a Câmara tomou conhecimento. ------------------------------  

DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: --------------------------------   
DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação 

neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
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DOIS PONTO DOIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO UM – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: 

– Foram apresentadas as informações relativas à reunião do Conselho 

Intermunicipal, realizada no passado dia seis de outubro do corrente ano.   

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – MAIS CORAÇÃO MAIS VIDA: – Foi apresentado o 

memorando referente à campanha apresentada pela Federação dos 

Bombeiros do Algarve, cuja iniciativa intitula-se “MAIS Coração MAIS 

Vida”. ------------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – FACULDADE DE ARQUITETURA – UNIVERSIDADE DE 

LISBOA: – Foi apresentado o ofício número mil setecentos e oitenta e um, 

datado de quinze de setembro do corrente ano, enviando para aprovação 

minuta de Protocolo de Cooperação, a estabelecer no âmbito de áreas de 

interesse comum. ----------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação, 

a estabelecer com a Faculdade de Arquitetura – Universidade de Lisboa, 

cujos documentos, depois de devidamente rubricados, ficam apensos à 

presente ata. -------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de seis de outubro do corrente ano, enviando 

mapas referentes ao último trimestre, no âmbito do Contrato de Delegação 

de Competências. ----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de seis de outubro do corrente ano, enviando 

Relatório Mensal relativo ao mês de setembro, ao abrigo do Acordo de 

Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi 

apresentado Relatório Mensal relativo ao mês de setembro, datado de três 

de outubro do corrente ano, ao abrigo do Acordo de Execução celebrado 

entre o Município e aquela Freguesia. --------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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DOIS PONTO DOIS PONTO SETE – AHRESP – ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA, 

RESTAURAÇÃO E SIMILARES DE PORTUGAL: – Foi apresentado o ofício 

número quatrocentos e noventa e sete, datado de vinte e seis de setembro 

do corrente ano, acerca da reposição da taxa do IVA, nos serviços de 

alimentação e bebidas na restauração e na hotelaria. ---------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO OITO – SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ARS ALGARVE: – 
Foi apresentado o ofício número vinte e um, datado de um de outubro do 

corrente ano, enviando informação acerca das escalas de turnos das 

farmácias de serviço, para o ano de dois mil e quinze. --------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO NOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e oitenta, datado de três de outubro 

do corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado dia 

trinta de setembro, foi aprovado não prescindir da receita variável de três 

porcento, da participação variável no IRS, conforme previsto na Lei das 

Finanças Locais. ----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO DEZ – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e oitenta e um, datado de três de 

outubro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado 

dia trinta de setembro, foi aprovado o valor da taxa do Imposto Municipal 

Sobre Imóveis, fixado para o ano de dois mil e quinze, conforme proposta 

remetida pela Câmara Municipal. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO ONZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e oitenta e dois, datado de três de 

outubro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado 

dia trinta de setembro, foi aprovada a assunção de compromissos 

plurianuais para comparticipação ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, 

das refeições servidas em refeitórios escolares aos alunos dos Jardins de 

Infância e Escolas do primeiro ciclo, do Ensino Básico, no ano de dois mil 

e catorze/dois mil e quinze. ---------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO DOZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e oitenta e três, datado de três de 

outubro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado 
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dia trinta de setembro, foi aprovada a assunção de compromissos 

plurianuais para prestação de serviços – Técnico de natação. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS PONTO TREZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e oitenta e quatro, datado de três de 

outubro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no passado 

dia trinta de setembro, foi aprovado um voto de reconhecimento e 

incentivo, pelo facto de esta Autarquia ter recebido o Prémio ECO XXI – 
dois mil e catorze. ---------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS PONTO CATORZE – BIENAL TURISMO DA NATUREZA ALGARVE/DOIS 

MIL E CATORZE: – Foi apresentada a carta datada de um de outubro do 

corrente ano, apresentando o agradecimento pela organização do evento.  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA CANDIDATURA 

DA CCDR ALGARVE – PO ALGARVE VINTE E UM – “ARTICULAR PARA INTERVIR – 
SEGUNDA FASE” – COMPONENTE – APOIO AO AUTO-CARAVANISMO: – A Câmara 

tomou conhecimento do Protocolo de colaboração no âmbito da 

candidatura da CCDR Algarve ao PO Algarve vinte e um – “Articular Para 
Intervir – Segunda Fase” – Componente: Apoio ao Autocaravanismo e 

deliberou, por unanimidade, aprovar o mesmo. --------------------  
DOIS PONTO QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

DUAS CANDIDATURAS AO PRODER: REDE DE MOSAICOS DE PARCELAS DE 

GESTÃO DE COMBUSTÍVEL DO CONCELHO DE ALJEZUR – CANDIDATURA UM/ 

REDE PRIMÁRIA DE FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL – TROÇO DO 

SEROMINHEIRO – CANDIDATURA DOIS: – No âmbito do teor constante na 

informação número seiscentos e sessenta e dois/CL barra dois mil e 

catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de seis 

de outubro do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir 

parecer prévio vinculativo favorável para prestação de serviços para 

elaboração e acompanhamento de duas candidaturas ao PRODER: Rede 

de Mosaicos de parcelas de Gestão de Combustível do concelho de Aljezur 

(Candidatura Um) e Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível – 
Troço do Serominheiro (Candidatura Dois), pela empresa Geoterra – 
Estudos e Serviços Integrados, Lda, pelo valor base de seis mil e sessenta 

e oito euros e setenta e nove cêntimos, acrescido de IVA. -----------  
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DOIS PONTO QUATRO PONTO DOIS – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA 

VETORIAL À ESCALA DE UM POR DOIS MIL, PARA AGLOMERADOS URBANOS DO 

MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação 

número seiscentos e trinta/CL barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de nove de outubro do 

corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio 

vinculativo favorável para prestação de serviços para execução de 

cartografia numérica vetorial à escala de um por dois mil, para 

aglomerados urbanos do Município de Aljezur, através de procedimento de 

ajuste direto, cujo valor global da despesa, meramente estimativo, de trinta 

e nove mil euros, acrescido de IVA será repartido da seguinte forma: ----  

– Ano de dois mil e catorze – sete mil e oitocentos euros, acrescido de IVA.  

– Ano de dois mil e quinze – trinta e um mil e duzentos euros, acrescido de 

IVA. -------------------------------------------------  

Atendendo que a referida prestação de serviços assume caráter plurianual, 

com despesa previsível para dois mil e quinze e, não se encontrando 

previsto em GOP, deverá ser solicitada à Assembleia Municipal a 

autorização de assunção de compromissos plurianuais para dois mil e 

quinze. -----------------------------------------------  
DOIS PONTO CINCO – ÁGUAS E SANEAMENTO -------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO UM – BÁRBARA DANIELLE LUCY DE VOS – ROTURA DO 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PORTO DA SILVA – BORDEIRA: – Foi 

apresentado o requerimento em que Bárbara Danielle Lucy de Vos, vem 

solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao consumo do mês de 

setembro do corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco 

cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o 

valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme previsto na 

Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter verificado 

uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, sita em 

Porto da Silva – Bordeira. ----------------------------------  

No âmbito do teor da informação seiscentos e vinte e oito/AL barra dois mil 

e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 

um de outubro, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota de 

crédito no valor total de quinhentos e cinquenta e um euros e cinquenta e 

nove cêntimos, correspondente a água (quatrocentos e setenta e cinco 

euros e quarenta cêntimos), IVA (vinte e oito euros e cinquenta e dois 
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cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (quarenta e sete euros e sessenta e 

sete cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à informação acima 

identificada, nos termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e 

número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur. -----------------------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO DOIS – MÁRIO JORGE DA ROSA MARCIAL – ROTURA DO 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM AZENHA – ALJEZUR: – Foi apresentado 

o requerimento em que Mário Jorge da Rosa Marcial, vem solicitar lhe seja 

cobrada a fatura referente ao consumo do mês de setembro do corrente 

ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e cinco cêntimos, por metro cúbico 

e que nos resíduos sólidos lhe seja aplicado o valor médio pago no ano 

imediatamente anterior, conforme previsto na Tabela de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur, por se ter verificado uma rotura no sistema de 

distribuição de água da sua moradia, sita em Azenha – Aljezur. --------  

No âmbito do teor da informação seiscentos e vinte e sete/AL barra dois 

mil e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada 

de trinta de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota de 

crédito no valor total de cinquenta e nove euros e setenta e nove cêntimos, 

correspondente a água (trinta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos), IVA 

(dois euros e vinte e sete cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (dezanove 

euros e sessenta e sete cêntimos), de acordo com os cálculos anexos à 

informação acima identificada, nos termos do número cinco, do artigo 

sessenta e quatro e número cinco, do artigo sessenta e seis, da Tabela de 

Taxas e Licenças do Município de Aljezur. ----------------------  
DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – JONATHAN HENRY BULL – ROTURA DO SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM URBANIZAÇÃO DO VALE DA TELHA – SETOR DL – 
LOTE TRINTA – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento em que Jonathan 

Henry Bull, vem solicitar lhe seja cobrada a fatura referente ao consumo do 

mês de setembro do corrente ano, pela tarifa média e fixa de oitenta e 

cinco cêntimos, por metro cúbico e que nos resíduos sólidos lhe seja 

aplicado o valor médio pago no ano imediatamente anterior, conforme 

previsto na Tabela de Taxas e Licenças do Município de Aljezur, por se ter 

verificado uma rotura no sistema de distribuição de água da sua moradia, 

sita em Urbanização do Vale da Telha – Setor DL – Lote trinta – Aljezur. --  

No âmbito do teor da informação seiscentos e trinta e um/AL barra dois mil 

e catorze, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de 

seis de outubro, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir nota de 
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crédito no valor total de novecentos e sessenta e oito euros e noventa e 

seis cêntimos, correspondente a água (oitocentos e sessenta euros e 

dezoito cêntimos), IVA (cinquenta e um euros e sessenta e um cêntimos) e 

resíduos sólidos variáveis (cinquenta e sete euros e dezassete cêntimos), 

de acordo com os cálculos anexos à informação acima identificada, nos 

termos do número cinco, do artigo sessenta e quatro e número cinco, do 

artigo sessenta e seis, da Tabela de Taxas e Licenças do Município de 

Aljezur. -----------------------------------------------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – TOPONÍMIA ------------------------------------------  

UM PONTO UM – LUIS CARLOS COUTO RODRIGUES: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – GUDRUN C. S. MULLER – TURISMO RURAL EM GUINCHO – 
ODECEIXE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL: – Foi 

apresentado o requerimento de Gudrun Charlotte Schmidt Muller, na 

qualidade de proprietária, solicitando lhe seja comunicado o 

reconhecimento de interesse municipal, quanto a um projeto de construção 

de um Empreendimento Turístico em Espaço Rural – TER, que pretende 

levar a efeito em Guincho, freguesia de Odeceixe e Município de Aljezur. -  

No âmbito do teor constante na informação número sessenta e sete/PO 

barra dois mil e catorze, datada de sete de outubro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a qual refere particularmente 

que, dos processos existentes no Município de Aljezur em nome da 

requerente, nenhum diz respeito à construção de uma unidade de TER, 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. --------------  
DOIS PONTO DOIS – JORGE MIGUEL NOGUEIRA COSTA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO EM CARVALHAL – ALJEZUR: – No 

seguimento da deliberação de onze de fevereiro do corrente ano, foi 

novamente apresentado o requerimento em que Jorge Miguel Nogueira 

Costa, na qualidade de proprietário de um prédio urbano sito em Carvalhal, 

da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o 
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artigo três mil duzentos e trinta e nove e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número dois mil quatrocentos e sessenta 

e dois, vem solicitar informação prévia acerca da possibilidade de levar a 

efeito relocalização e ampliação de uma moradia, no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número trezentos e cinquenta e 

oito/ED barra dois mil e catorze, datada de dois de outubro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -----------------  
DOIS PONTO TRÊS – WOLFGANG TIECK – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
CONSTRUÇÃO DE ALPENDRE EM VALE DO PENEDO – ALJEZUR: – No 

seguimento da deliberação de onze de fevereiro do corrente ano, foi 

novamente apresentado o requerimento em que Wolfgang Tieck, na 

qualidade de proprietário de um prédio rústico sito em Vale de Penedo, da 

freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo sessenta, da Seção AS, vem solicitar informação prévia acerca da 

possibilidade de levar a efeito construção de um alpendre, no local acima 

identificado. --------------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número trezentos e cinquenta e 

nove/ED barra dois mil e catorze, datada de três de outubro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, indeferir a pretensão do requerente. -----------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO DE ODECEIXE – PROTOCOLO COM 

A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR PARA A CEDÊNCIA DE ESPAÇO: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do Protocolo a 

estabelecer com a Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, para a cedência 

do edifício da antiga Cantina Escolar de Odeceixe em regime de comodato, 

para aí ser desenvolvido o Serviço de Apoio Domiciliário na freguesia de 

Odeceixe, cujos documentos, depois de devidamente rubricados, ficam 

apensos à presente ata. -----------------------------------  
UM PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: --------------------------------  
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UM PONTO DOIS PONTO UM – ALEXANDRA SHUMILOVA GLÓRIA: – Foi apresentada a 

exposição de Tatyana Shumilova, na qualidade de encarregada de 

educação, solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Alexandra 

Shumilova Glória. ----------------------------------------  

Face ao teor constante na informação número treze/MV barra dois mil e 

catorze, datada de nove de outubro, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, A Câmara deliberou, por unanimidade, 

reposicionar a aluna Alexandra Shumilova Glória, no escalão A. -------  
UM PONTO TRÊS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES, NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA DE 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: ---------------------------------------------  

UM – Que seja aprovado o relatório dos apoios prestados pela Conferência 

de Nossa Senhora d’Alva, relativo ao mês de setembro de dois mil e 

catorze, em anexo; ---------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de oitocentos euros, 

relativa ao mês em causa, de acordo com o definido em protocolo.” -----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  

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 cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na 

presença de todos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata 

em minuta. --------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e dez 
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minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

que eu, Maria do Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo.-  

 

     
 

O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 


