
 
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 27/14 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  25 de novembro de 2014 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  13.30 horas  

Aprovada em:  9 de dezembro 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 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 

10.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ONZE DE NOVEMBRO DE DOIS 

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

com a abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, por não ter estado 

presente, aprovar a ata da reunião ordinária de onze de novembro 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: ---------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados na vigésima Modificação às Grandes Opções do Plano – PPI, na 

vigésima terceira Modificação às Atividades mais Relevantes – AMR e na 

vigésima quinta Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e catorze, 

cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam arquivados em 

pasta própria. -------------------------------------------  

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

Diário da Tesouraria do dia vinte e quatro de novembro 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. -------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ANDRÉ MIGUEL DOS SANTOS LOURENÇO E SANDRA ISABEL 

DOS SANTOS VAZ PINTO – REALIZAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA 

DO LOTE NÚMERO TRÊS, DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA: – No 

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

apresentado o requerimento em que André Miguel dos Santos Lourenço e 

Sandra Isabel dos Santos Vaz Pinto solicitam lhes seja autorizada a 

realização da escritura de compra e venda do lote número três, do 

Loteamento Municipal da Carrapateira, uma vez que não o fizeram em 

tempo útil pelo facto da interessada, na altura, se encontrar no estrangeiro.  

Atendendo ao facto da comunicação prévia se encontrar aceite e válida até 

dezoito de março de dois mil e quinze e, face à vontade expressa dos 

requerentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter o presente 

assunto à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------  
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DOIS PONTO TRÊS – TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E PREÇOS – ALTERAÇÃO: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO – ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE ODECEIXE, ROGIL, 

ALJEZUR E BORDEIRA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Adenda aos Contratos de Delegação de Competências com as Juntas de 

Freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e Bordeira, cujos documentos, 

depois de devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata e, 

submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ----  
DOIS PONTO CINCO – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DE BORDEIRA, 

ROGIL E ALJEZUR: ----------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi apresentado o ofício número quarenta 

e dois, datado de dezassete de novembro do corrente ano, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de dez mil euros, destinado 

a fazer face a despesas inerentes à execução da obra de reparação da 

cobertura do edifício onde funciona o Centro de Dia da Bordeira/Apoio 

Domiciliário. -------------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi apresentado o ofício número duzentos e 

vinte e oito, datado de catorze de novembro do corrente ano, solicitando a 

atribuição de um apoio financeiro, no montante de cinco mil euros, 

destinado a fazer face a despesas inerentes à construção de uma 

arrecadação em Rogil. ------------------------------------  

JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número trezentos, 

datado de dezassete de novembro do corrente ano, solicitando a atribuição 

de um apoio financeiro, no montante de dez mil euros, destinado a fazer 

face a despesas inerentes à aquisição de uma viatura de trabalho. -----  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que a seguir 

se transcreve: ------------------------------------------  

“PROPOSTA -------------------------------------------  

APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA -----------------------  

Considerando que: ---------------------------------------  

As freguesias dispõem de atribuições próprias, as quais visam a promoção 

e a salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações. ----  

As aludidas atribuições constam do número dois, do artigo sete, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. 
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Aos amplos domínios atribuídos às freguesias, não são correspondidos, em 

termos de assegurar eficazmente as respetivas competências, com a 

devida transferência financeira por parte do Estado. ----------------  

Dada a realidade demográfica, territorial, social e económica das 

freguesias do Município, não são geradoras de receitas próprias que 

permita acrescer às transferências do Orçamento Geral do Estado verbas 

suficientes de forma a promover e salvaguardar os interesses próprios das 

suas populações, nomeadamente no apoio direto às comunidades Locais.  

O Município deve ser o garante da promoção da coesão territorial, do 

reforço da solidariedade institucional, de forma a assegurar a melhoria da 

qualidade de serviços prestados às populações locais. --------------  

Foram assegurados entre todas as freguesias os princípios da igualdade, 

não discriminação, transparência, participação e da necessidade e 

suficiência de recursos. ------------------------------------  

Assim, no âmbito da complementaridade e da prossecução do interesse 

público e da proteção dos direitos e interesses das populações locais, no 

domínio da competência da Assembleia Municipal conferida pelo artigo 

vinte e cinco, número um, alínea j), da Lei número setenta e cinco barra 

dois mil e treze, de doze de setembro, proponho que seja submetida à 

Assembleia Municipal para aprovação, o seguinte: -----------------  

UM – Atribuição de apoio financeiro às Juntas de Freguesia do Município 

para os domínios das suas competências materiais nos montantes e nas 

condições a seguir indicadas, para o ano dois mil e quinze: ----------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR -----------------------------  

Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  

– Adquirir e alienar bens móveis. -----------------------------  

– Aquisição de viatura automóvel. -----------------------------  

Apoio Financeiro – dez mil euros; -----------------------------  

Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro: ---  

GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 

orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura. -------  

Requisitos legais a observar em todos os procedimentos – Código dos 

Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 

de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 

doze, de vinte e um de junho. -------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA ----------------------------  



REUNIÃO DE 25.11.14 

Pág.  4 

Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  

– Execução de empreitadas ou administração direta de diversas obras que 

constem das opções do plano, desde que devidamente dotadas. -------  

– Reparação da cobertura do edifício onde funciona o Centro de Dia da 

Bordeira/Apoio Domiciliário. ---------------------------------  

Apoio Financeiro – dez mil euros; -----------------------------  

Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro: ---  

GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 

orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura. -------  

Quando a obra for executada por Administração direta, apresentar folha de 

obra e autos de medição. ----------------------------------  

Requisitos legais a observar em todos os procedimentos – Código dos 

Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 

de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 

doze, de vinte e um de junho. -------------------------------  
JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL -------------------------------  

Competências materiais (artigo dezasseis, da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro) ---------------------  

– Execução de empreitadas ou administração direta de diversas obras que 

constem das opções do plano, desde que devidamente dotadas. -------  

– Construção de Arrecadação em Rogil. -------------------------  

Apoio Financeiro – cinco mil euros; ----------------------------  

Documentos a entregar previamente à concessão do apoio financeiro: ---  

GOP onde conste a inscrição do projeto; Declaração de dotação 

orçamental e número de compromisso, quando aplicável; Fatura. -------  

Quando a obra for executada por Administração direta, apresentar folha de 

obra e autos de medição. ----------------------------------  

Requisitos legais a observar em todos os procedimentos – Código dos 

Contratos Públicos e Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um 

de fevereiro; Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 

doze, de vinte e um de junho.” -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------   

DOIS PONTO SEIS – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência a 

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

conforme se indica: --------------------------------------  
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DOIS PONTO SEIS PONTO UM – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A: – Foi apresentado o 

ofício número trezentos e vinte e um, datado de vinte e oito de outubro do 

corrente ano, enviando informação acerca da candidatura “Reposição do 

Ambiente Natural, Proteção e Recuperação dos sistemas Costeiros, 

Dunares e Arribas do sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”. --------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO DOIS – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A: – Foi apresentado o 

ofício número trezentos e trinta e nove, datado de onze de novembro do 

corrente ano, enviando informação acerca das intervenções da Polis Litoral 

Sudoeste – Empreitada de reacondicionamento de blocos no interior do 

Porto da Arrifana. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO TRÊS – POLIS LITORAL SUDOESTE, S.A: – Foi apresentado 

o ofício número trezentos e quarenta e quatro, datado de onze de 

novembro do corrente ano, enviando informação acerca da empreitada de 

reforço de sustentação da Arriba da Praia da Amoreira. -------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO QUATRO – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 

apresentado o email datado de oito 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 SEIS PONTO CINCO – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e sessenta e sete, datado de vinte e 

nove de outubro do corrente ano, solicitando a retificação do teor do ofício 

número cento e dois, de trinta de abril de dois mil e catorze, quanto ao 

valor da verba solicitada para fazer face à despesa inerente à reparação 

do Largo Rainha Santa Isabel, no qual foi solicitada a transferência de uma 

verba de duzentos e noventa e sete euros quando deveria ter sido 

solicitada a transferência da importância de cento e dois euros e dez 

cêntimos. ----------------------------------------------  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur 

a verba solicitada, no montante de global de duzentos e noventa e sete 

euros, por se considerar conforme. ----------------------------  
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DOIS PONTO SEIS PONTO SEIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número cento e noventa e sete, datado de cinco de 

agosto do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante global de cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos, 

destinada a fazer face a despesas inerentes à execução de diversos 

trabalhos na freguesia. ------------------------------------  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur 

a verba solicitada, no montante de global de cinquenta e nove euros e 

oitenta e oito cêntimos, por se considerar conforme. ----------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO SETE – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e setenta, datado de trinta de 

outubro do corrente ano, solicitando a substituição do relatório mensal do 

mês de setembro de dois mil e catorze, anteriormente enviado ao abrigo do 

Apoio Financeiro, solicitando a transferência da referida verba. --------  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur 

a verba solicitada, no montante de global de seis mil novecentos e treze 

euros e sessenta e quatro cêntimos, por se considerar conforme. -------  

DOIS PONTO SEIS PONTO OITO – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de 

Trabalhos. ---------------------------------------------  

DOIS PONTO SEIS PONTO NOVE – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e setenta e um, datado de trinta de 

outubro do corrente ano, solicitando a substituição do relatório mensal do 

mês de julho de dois mil e catorze, anteriormente enviado ao abrigo do 

Apoio Financeiro, solicitando a transferência da referida verba. --------  

No âmbito dos apoios financeiros aprovados pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal para o ano de dois mil e catorze, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur 

a verba solicitada, no montante de global quatro mil quinhentos e noventa 

e sete euros e vinte cêntimos, por se considerar conforme. -----------  

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZ – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de onze de novembro do corrente ano, 
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enviando Relatório Mensal relativo ao mês de outubro, ao abrigo do Acordo 

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

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

DOIS PONTO SEIS PONTO ONZE – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Foi 

apresentado o email datado de sete de novembro do corrente ano, 

enviando Relatório Mensal relativo ao mês de outubro, ao abrigo do Acordo 

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

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

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

apresentado Relatório Mensal relativo ao mês de outubro, datado de seis 

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

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

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

DOIS PONTO SEIS PONTO TREZE – MUNICÍPIO DE FARO: – Foi apresentado ofício 

número catorze mil trezentos e oitenta e sete, datado de doze de novembro 

do corrente ano, enviando cópia da moção “Demolições na Ilha de Faro 

nascente e poente: a Câmara Municipal de Faro contesta a atuação da 

Sociedade Polis”. ----------------------------------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO CATORZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e um, datado de treze de 

novembro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no 

passado dia doze de novembro, foi aprovada a atribuição do apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira. ---------------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO QUINZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e dois, datado de treze de 

novembro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no 

passado dia doze de novembro, foi autorizada a assunção de 

compromissos plurianuais para prestação de serviços – Execução de 

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

aglomerados urbanos do Município de Aljezur. --------------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZASSEIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e três, datado de treze de 

novembro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no 

passado dia doze de novembro, foi aprovada a proposta de procedimento 



REUNIÃO DE 25.11.14 

Pág.  8 

concursal para celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado 

com assistente operacional – Coveiro. --------------------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZASSETE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e quatro, datado de treze 

de novembro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no 

passado dia doze de novembro, foi aprovada a proposta de Regulamento 

de Publicidade e Ocupação do Espaço Público no Concelho de Aljezur. --  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZOITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número duzentos e noventa e cinco, datado de treze 

de novembro do corrente ano, informando que, em sessão realizada no 

passado dia doze de novembro, foi aprovada a proposta de regulamento de 

Urbanização e Edificação e Normas para Apresentação de Processos de 

Operações Urbanísticas. -----------------------------------  

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

DOIS PONTO SEIS PONTO DEZANOVE – MOVIJOVEM: – Foi apresentada a carta datada 

de sete de novembro do corrente ano, informando que é intensão da 

Movijovem, proceder à suspensão temporária da atividade da Pousada da 

Juventude da Arrifana, entre os dias um de janeiro e o dia trinta e um de 

março de dois mil e quinze, inclusive. --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à Movijovem que não se 

encontra disponível para suportar a importância de oito mil cento e trinta e 

quatro euros e noventa e nove cêntimos, como contrapartida para evitar o 

encerramento da Pousada no período referido. --------------------  
DOIS PONTO SEIS PONTO VINTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA BATATA DOCE 

DE ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de vinte de novembro do 

corrente ano, solicitando a atribuição de um apoio financeiro, no montante 

de mil novecentos e vinte e seis euros, no âmbito da parceria entre a 

Associação e o Município de Aljezur para realização do Festival da 

Batata-Doce/dois mil e catorze. ------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a verba solicitada, no 

montante de mil novecentos e vinte e seis euros. ------------------  
DOIS PONTO SETE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO UM – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: – A Câmara tomou conhecimento da informação número 
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setecentos e dezassete/CL barra dois mil e catorze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de onze de novembro do 

corrente ano, a qual contempla a relação mensal dos contratos celebrados 

ao abrigo do parecer genérico de contratos de prestação de serviços, 

respeitante a outubro do ano em curso. -------------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO DOIS – PROJETO DE EXECUÇÃO DE ENERGIA SOLAR 

TÉRMICA – PISCINA MUNICIPAL DE ALJEZUR – APROVAÇÃO DE MINUTA DE 

CONTRATO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas 

minuta de contrato a estabelecer com a AIRKING – Instalações Técnicas, 

Lda, no âmbito do Projeto de Execução de Energia Solar Térmica, Piscina 

Municipal de Aljezur, cujos documentos, depois de devidamente 

rubricados, ficam apensos à presente ata. -----------------------  
DOIS PONTO SETE PONTO TRÊS – AQUISIÇÃO DE CABAZES DE NATAL PARA OFERTA 

AOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO: – No âmbito do teor da informação JG 

barra dois mil e catorze, datada de dezanove de novembro do corrente 

ano, do Gabinete do Vereador, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a despesa inerente à aquisição de duzentos e vinte e cinco 

cabazes de Natal, para oferta aos trabalhadores do Município, no valor 

total de três mil duzentos e setenta e nove euros e trinta e oito cêntimos. -  
DOIS PONTO OITO – ÁGUAS E SANEAMENTO --------------------------  

DOIS PONTO OITO PONTO UM – MARIA HELENA SALVADOR DUARTE: – Foi 

apresentada a reclamação de Maria Helena Salvador Duarte, quanto ao 

valor fatura já liquidada, no montante global de cento e oitenta e quatro 

euros e oitenta e sete cêntimos, referente à execução de um ramal de 

ligação de águas pluviais. ----------------------------------  

No âmbito do teor da informação número cem/JC barra dois mil e catorze, 

datada de quatro de novembro do corrente ano, do Diretor do 

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

unanimidade, não acolher a reclamação apresentada. ---------------  

DOIS PONTO OITO PONTO DOIS – DOMINGOS ALBERTO ARANTES CAMPOS: – Foi 

apresentada a reclamação de Domingos Alberto Arantes Campos, na qual 

solicita nova faturação dos consumos de água dos meses de agosto e 

setembro do corrente ano, uma vez que o consumo total desses dois 

meses foi de quarenta e cinco metros cúbicos e não de oitenta e um 

metros cúbicos, pelo que igualmente solicita lhe seja restituído o montante 

pago a mais. -------------------------------------------  
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Face ao teor constante na informação número setecentos e trinta e três/AL 

barra dois mil e catorze, datada de vinte e nove de outubro, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, restituir a importância de total de duzentos e setenta euros e 

dezassete cêntimos, correspondente a água (duzentos e quarenta e cinco 

euros e trinta e sete cêntimos), resíduos sólidos variáveis (dez euros e oito 

cêntimos) e IVA (catorze euros e setenta e dois 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 OITO PONTO TRÊS – JOSÉ DA COSTA ROSA: – Foi apresentado o 

requerimento em que José da Costa Rosa, vem solicitar lhe seja cobrada a 

fatura referente ao consumo do mês de outubro 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 Saiceira – Aljezur. --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de dezassete de novembro do corrente ano 

e exarado na informação setecentos e vinte e cinco/AL barra dois mil e 

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

cinco de novembro, autorizando a emissão de nota de crédito no valor total 

de quarenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos, correspondente a 

água (trinta e dois euros e trinta e três cêntimos), IVA (um euro e noventa 

e quatro cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (onze euros e vinte 

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 NOVE – RECURSOS HUMANOS --------------------------  
DOIS PONTO NOVE PONTO UM – REGULAMENTO DE HORÁRIO DE TRABALHO E 

CONTROLE DE ASSIDUIDADE DO MUNICÍPIO: – Pelo Senhor Presidente da 

Câmara foi apresentada a proposta que a seguir se transcreve: --------  

“PROPOSTA -------------------------------------------  

NOVO REGULAMENTO DE HORÁRIO DE TRABALHO E CONTROLE DE ASSIDUIDADE 

Atendendo a que: ----------------------------------------  
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Foi deliberado em reunião do executivo realizada em vinte e cinco de 

março de dois mil e catorze, aprovar a proposta do novo regulamento de 

horário de trabalho e controlo de assiduidade e submeter a mesma à 

consideração dos trabalhadores do município e aos sindicatos, STAL e 

SINTAP, por forma a cumprir os preceitos legais em vigor. -----------  

Foram efetuadas as consultas previstas no artigo cento e trinta e cinco, do 

regime aprovado pela Lei número cinquenta e nove barra dois mil e oito, 

de onze de setembro, em vigor à data, tendo sido recebidos contributos de 

uma trabalhadora do Município e dos sindicatos STAL e SINTAP, os quais 

constam no processo anexo. --------------------------------  

Das participações acima referidas, a da trabalhadora, por questão de 

eficiência dos serviços, considera-se não oportuno a sua aceitação. 

Quanto à discordância de aplicabilidade a todos os trabalhadores da 

jornada contínua por parte do STAL e SINTAP, considera-se que por 

defesa do princípio da igualdade entre todos os trabalhadores, não se 

vislumbrando que a sua aplicação possa prejudicar o interesse municipal, 

e que tem sido apanágio do Município na relação com os seus 

trabalhadores e munícipes, deverá manter-se plasmado no Regulamento.-  

Assim sendo, propõe-se: ----------------------------------  

– À Câmara a aprovação da Proposta do Regulamento de Horário de 

Trabalho e Controlo de Assiduidade para o Município de Aljezur, anexa.” -  

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

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA 

PAISAGEM OCEANO: – No âmbito do teor constante na informação número 

cento e oitenta e nove/FA barra dois mil e catorze, datada de dez de 

novembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a solicitação de alteração ao plano de 

pagamentos, conforme solicitado pela empresa António Marques – 
Arquitetura e Planeamento, Lda. ------------------------------  

UM PONTO DOIS – TERMOS DE REFERÊNCIA – ALTERAÇÃO AO PDM DE ALJEZUR: – 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Termos de Referência – 
Alteração ao PDM de Aljezur, bem como promover a tramitação legal, nos 

termos dos mesmos. --------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade: --------------------------  
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a) – Estabelecer o prazo de quinze dias para a formulação de sugestões e 

para a apresentação de informações sobre quaisquer questões que possam 

ser consideradas, no âmbito do respetivo procedimento de elaboração 

(participação pública). -------------------------------------  

b) – Estabelecer o prazo de trinta dias para elaboração da quarta alteração 

ao PDM de Aljezur. --------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – INFORMAÇÃO ACERCA DA ISENÇÃO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA: – No âmbito do teor constante na informação número setenta 

e nove/JD barra dois mil e catorze, datada de dezanove de novembro, do 

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

unanimidade, determinou que a Alteração ao PDM de Aljezur está isenta 

de Avaliação Ambiental Estratégica, tal como estabelecido no número um, 

do artigo quatro, do Decreto-Lei número duzentos e trinta e dois barra dois 

mil e sete, de quinze de junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei número cinquenta e oito barra dois mil e onze, de quatro de 

maio. ------------------------------------------------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  
DOIS PONTO UM – STAP – REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE 

ESTRUTURAS, SA – ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE ENTRE A RUA DA 

LADEIRA/TRAVESSA DE SANTO ANTÓNIO – ALJEZUR – PEDIDO DE LIBERTAÇÃO 

DE QUINZE PORCENTO DO VALOR DA CAUÇÃO: – Face ao teor constante na 

informação número cento e três/JC barra dois mil e catorze, datada de dez 

de novembro, 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 pela 

empresa STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, 

S.A, referente Empreitada de Estabilização do Talude entre a Rua da 

Ladeira/Travessa de Santo António – Aljezur, procedendo à redução de 

duas garantias bancárias, emitidas pelo Banco BPI, ambas no valor de 

novecentos e setenta e dois euros e setenta e cinco cêntimos e, 

correspondentes a quinze porcento dos seus valores atuais, não existindo 

reforço de garantia prestado em dinheiro. -----------------------  
DOIS PONTO DOIS – HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES E FILHOS, LDA. – 
REMODELAÇÃO DA REDE DE BT E IP – CARRASCALINHO – ABERTURA E 

TAPAMENTO DE VALAS PARA INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS – VISTORIA PARA 

EFEITOS DE RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do teor constante na 

informação número cento e seis/JC barra dois mil e catorze, datada de 



REUNIÃO DE 25.11.14 

Pág.  13 

doze de novembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – 
Obras Municipais, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

homologação do auto de receção definitiva assim como à restituição da 

quantia retida em dinheiro, na importância de seiscentos e dezanove euros 

e vinte e cinco cêntimos. -----------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS – HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES E FILHOS, LDA. – 
ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALJEZUR E RUA DO DEGOLADOURO – ALJEZUR – 
PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do teor constante na 

informação número cento e cinco/JC barra dois mil e catorze, datada de 

doze de novembro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – 
Obras Municipais, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à 

homologação do auto de receção definitiva assim como ao cancelamento 

total da caução prestada pela HPE-Humberto Pimentel Esteves e Filhos, 

Lda, no valor total de novecentos e cinquenta e cinco euros e setenta 

cêntimos, correspondendo ao remanescente de vinte e cinco porcento do 

valor da garantia bancária emitida pela CGD, na importância de novecentos 

e dezasseis euros e dez cêntimos e, ao remanescente de vinte e cinco 

porcento do valor retido em dinheiro para reforço de caução, na 

importância de trinta e nove euros e sessenta cêntimos. -------------  
DOIS PONTO QUATRO – HPE – HUMBERTO PIMENTEL ESTEVES E FILHOS, LDA. – 
AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DO ROGIL – PEDIDO DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA: – No âmbito do teor constante na informação número 

cento e quatro/JC barra dois mil e catorze, datada de doze de novembro, 

do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras Municipais, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à homologação do auto de 

receção definitiva assim como à liberação de dez porcento da caução 

prestada pela HPE-Humberto Pimentel Esteves e Filhos, Lda, no valor de 

mil trezentos e vinte e seis euros e setenta quatro cêntimos, 

correspondendo ao remanescente de dez porcento do valor da garantia 

bancária emitida pela CGD. ---------------------------------  
TRÊS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM – ASTRID JULIETTE BLUM E AXEL BAMBERGER – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO, NA TIPOLOGIA DE PARQUE DE CAMPISMO – VALE DA MAIA – 
ALJEZUR: – No seguimento da deliberação de vinte e oito de outubro do 

corrente ano, foi novamente apresentado o requerimento em que Foi 

apresentado o requerimento em que Astrid Juliette Blum e Axel Bamberger, 

na qualidade de promitentes-compradores de um prédio misto sito em Vale 
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da Maia, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo quatrocentos e doze, da Seção AR e a parte urbana 

sob o artigo sete mil cento e sessenta e seis, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número cinquenta e seis, vêm solicitar a 

prorrogação do prazo para apresentação de pareceres das entidades 

competentes, relativamente ao pedido de informação prévia acerca da 

possibilidade de levar a efeito a implementação de um empreendimento 

turístico, na tipologia de Parque de Campismo, no local acima identificado.  

No âmbito do teor constante na informação número cento e noventa/FA 

barra dois mil e catorze, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo 

e face aos pareceres desfavoráveis, do ICNF, constante no ofício número 

quarenta e oito mil duzentos e trinta e dois barra dois mil e catorze/DCNF-

ALG/DLAP, e, da CCDR, constante no ofício número S zero quatro mil 

trezentos e dezassete, datado de vinte e nove de setembro de dois mil e 

catorze, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 

indeferir a pretensão dos requerentes. -------------------------   

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos requerentes que 

poderão pronunciar-se, por escrito, no prazo de trinta dias, nos termos do 

artigo cento e um do Código do Procedimento Administrativo. ---------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – SPACECON – CONSULTORIA, LDA. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE 

MUNICIPAL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse 

municipal quanto a um projeto de construção de um Empreendimento 

Turístico em Espaço Rural – TER, denominado e localizado em Vale 

Palheiro, freguesia e Município de Aljezur, solicitado por SPACECON – 
Consultoria Imobiliária, Lda, de acordo com o teor constante na informação 

número setenta e cinco/PO barra dois mil e catorze, datada de vinte e um 

de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. -  
DOIS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  

DOIS PONTO UM – ATUALIZAÇÃO DE RENDAS HABITACIONAIS: -------------  
DOIS PONTO UM PONTO UM – FELICIDADE DA CONCEIÇÃO CÂNDIDO DE JESUS – RUA DO 

CENTRO DE SAÚDE, BLOCO A – R/C – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinquenta e dois/CD barra dois mil e catorze, datada de 

vinte de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
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Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda 

mensal em trinta e um euros e vinte e dois cêntimos, com início a um de 

janeiro de dois mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento à arrendatária.  
DOIS PONTO UM PONTO DOIS – IGREJA EVANGÉLICA DA ASSEMBLEIA DE DEUS – RUA 

MONSENHOR MANUEL FRANCISCO PARDAL – BLOCO UM – R/C – ESQ. – ALJEZUR: – No 

âmbito do teor constante na informação número cinquenta e três/CD barra 

dois mil e catorze, datada de vinte de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, fixar o valor da renda mensal em cento e vinte e dois euros e 

oitenta cêntimos, com início a um de janeiro de dois mil e quinze e, do 

mesmo dar conhecimento à arrendatária.------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO TRÊS – GRACIETE DE JESUS LOURENÇO – RUA JOÃO DIAS 

MENDES, QUARENTA E SEIS C – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinquenta e cinco/CD barra dois mil e catorze, datada 

de vinte de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda 

mensal em oitenta e cinco euros e trinta e três cêntimos, com início a um 

de janeiro de dois mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento à 

arrendatária. -------------------------------------------  

DOIS PONTO UM PONTO QUATRO – JOSÉ DE JESUS DA ROCHA DUARTE – RUA COSTA DO 

CASTELO, NÚMERO DEZASSEIS – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinquenta e seis/CD barra dois mil e catorze, datada de 

vinte de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda 

mensal em vinte e quatro euros e noventa e sete cêntimos, com início a um 

de janeiro de dois mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento ao 

arrendatário. -------------------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO CINCO – MARIA MADALENA DO ESPÍRITO SANTO RATO – RUA DO 

BAIRRO SOCIAL, NÚMERO TRINTA – ROGIL: – No âmbito do teor constante na 

informação número cinquenta e sete/CD barra dois mil e catorze, datada de 

vinte de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda 

mensal em cento e vinte e oito euros, com início a um de janeiro de dois 

mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento à arrendatária. ----------  
DOIS PONTO UM PONTO SEIS – CARLOS ALBERTO CORRIA ARNÊDO – RUA DO NORTE, 

NÚMERO TRÊS – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação 

número cinquenta e oito/CD barra dois mil e catorze, datada de vinte de 
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novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor da renda mensal em 

oitenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos, com início a um de 

janeiro de dois mil e quinze e, do mesmo dar conhecimento ao 

arrendatário. -------------------------------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURAS A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  

TRÊS PONTO UM PONTO UM – JOANA MARIA LOUÇÃO CUSTÓDIO: – Foi apresentado o 

ofício número mil trezentos e cinquenta e seis, datado de vinte e quatro de 

outubro do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando 

boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna Joana Maria Loução 

Custódio. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e doze/RF barra 

dois mil e catorze, datada de dez de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Joana Maria Loução Custódio. -  

TRÊS PONTO UM PONTO DOIS – TÂNIA MYRONYK: – Foi apresentado o ofício número 

mil trezentos e oitenta, datado de três de novembro do corrente ano, do 

Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a 

subsídio de estudo da aluna Tânia Myronyk. ---------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e dezoito/RF 

barra dois mil e catorze, datada de catorze de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Tânia Myronyk. -----------  

TRÊS PONTO UM PONTO TRÊS – ALEXANDRE HRABOVSKYY: – Foi apresentado o 

ofício número mil trezentos e oitenta e oito, datado de cinco de novembro 

do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim 

de candidatura a subsídio de estudo do aluno Alexandre Hrabovskyy. ----  

No âmbito do teor constante na informação número cento e dezanove/RF 

barra dois mil e catorze, datada de dezoito de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Alexandre Hrabovskyy. -----  

TRÊS PONTO UM PONTO QUATRO – BENJAMIM AREIAS: – Foi apresentado o ofício 

número mil trezentos e noventa e nove, datado de doze de novembro do 

corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, enviando boletim de 

candidatura a subsídio de estudo do aluno Benjamim Dias Areias. ------  
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No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte e um/RF 

barra dois mil e catorze, datada de vinte de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Benjamim Dias Areias. -----  

TRÊS PONTO UM PONTO CINCO – CAROLINA MARIA DOS SANTOS BONINA DA SILVA: – 
Foi apresentado o ofício número mil trezentos e oitenta e nove, datado de 

onze de novembro do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, 

enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna Carolina 

Maria dos Santos Bonina da Silva. ----------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número cento e vinte/RF barra 

dois mil e catorze, datada de vinte de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Carolina Maria dos Santos 

Bonina da Silva. -----------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS – CELESTE BATISTA SILVA MATOS – CANDIDATURA AO CARTÃO 

SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Foi apresentada a candidatura ao 

Cartão Social do Município de Aljezur, referente à munícipe Celeste Batista 

Silva Matos, residente em Sitio da Queijeira, Rogil. ----------------  

No âmbito do teor constante na informação número dezassete/MV barra 

dois mil e catorze, datada de catorze de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o pedido de concessão do 

Cartão Social do Município de Aljezur. -------------------------  

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. --------------  
TRÊS 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; ----------------------  
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– 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 outubro de dois mil e catorze, 

em anexo; ---------------------------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de setecentos e noventa 

e nove euros e vinte e três cêntimos, relativa ao mês em causa, de acordo 

com o definido em protocolo.” -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
QUATRO – CULTURA ----------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – LIVRO DE POEMAS INÉDITOS DE JOSÉ CERCAS – CÁLCULO DO 

VALOR DO LIVRO PARA VENDA AO PÚBLICO: – No âmbito do teor constante na 

informação número setenta e dois/PO barra dois mil e catorze, datada de 

cinco de novembro, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar o valor do Livro 

“Poemas Inéditos de José Cercas”, para venda ao público, em dois euros 
e oitenta e quatro cêntimos, acrescido de IVA. --------------------  
CINCO – EDUCAÇÃO ----------------------------------------  
CINCO PONTO UM – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO: 

– No âmbito do teor constante na informação número cento e catorze/RF 

barra dois mil e catorze, datada de dez de novembro, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Adenda ao Contrato-programa relativo ao 

financiamento do Programa de Generalização do fornecimento de 

Refeições Escolares aos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – ano 

letivo de dois mil e treze/dois mil e catorze, cujos documentos, depois de 

devidamente rubricados, ficam apensos à presente ata. -------------  
SEIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
SEIS PONTO UM – REAPRECIAÇÃO DO APOIO CONCEDIDO AO BTT – PEDAL`AR LIVRE 

“ROTA DO FOLAR”: – Foi apresentada a carta datada de dezasseis de 

outubro do corrente ano, em que BTT Pedal`Ar Livre solicita a 

reapreciação do apoio financeiro em mais mil euros, em relação ao 

anteriormente concedido no valor de quinhentos euros, com vista à 

realização do “II Passeio Rota Batata-Doce”. --------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, reforçar a apoio financeiro em mais 

mil euros. ---------------------------------------------  
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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 treze 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, 
 

_____________________________ 

 
 


