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

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

10.00 horas. 
 

 

 

Deliberações Tomadas 
 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE JANEIRO DE 

DOIS MIL E QUINZE: – 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 vinte e sete de 

janeiro de dois mil e quinze. --------------------------------  
 

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 sétima Modificação às Atividades mais Relevantes – 
AMR e na trigésima Modificação ao Orçamento para o ano dois mil e 

quinze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------  
 

II – Gestão Financeira, Administração Geral e Recursos Humanos 
 

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

Resumo Diário da Tesouraria do dia nove de fevereiro de dois mil e 

quinze, do qual a Câmara tomou conhecimento. -------------------  

PONTO DOIS – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------  
PONTO DOIS PONTO UM – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, 

da qual a Câmara tomou conhecimento: ------------------------  

DECRETO-LEI número dois barra dois mil e quinze – Diário da República 

número três, Série I, de seis de janeiro, do Ministério da Economia, que 

procede à segunda alteração ao Decreto-Lei número cento e noventa e 

cinco barra noventa e nove, de oito de junho, prorrogando o prazo para a 

apresentação dos pedidos de restituição aos consumidores do valor das 

cauções de determinados serviços públicos essenciais e criando para os 

https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/311254/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/311254/details/normal?l=1
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prestadores destes serviços obrigações adicionais de informação aos 

consumidores a quem aquelas cauções não foram ainda restituídas. -----  

DECRETO-LEI número quatro barra dois mil e quinze – Diário da República 

número quatro, Série I, de sete de janeiro, do Ministério da Justiça, que, 

no uso da autorização legislativa concedida pela Lei número quarenta e 

dois barra dois mil e catorze, de onze de julho, aprova o novo Código do 

Procedimento Administrativo. --------------------------------  

DECRETO-LEI número dez barra dois mil e quinze – Diário da República 

número onze, Série I, de dezasseis de janeiro, do Ministério da Economia, 

que, no uso da autorização legislativa concedida pela Lei número vinte e 

nove barra dois mil e catorze, de dezanove de maio, aprova o regime de 

acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, serviços e 

restauração e estabelece o regime contraordenacional respetivo. -------  

DECRETO-LEI número dezassete barra dois mil e quinze – Diário da 

República número vinte e dois, Série I, de vinte e seis de janeiro, do 

Ministério da Economia, que procede à terceira alteração ao Decreto-Lei 

número cento e nove barra dois mil e dez, de catorze de outubro, que 

estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício à atividade 

funerária, prorrogando o período de transição para a habilitação dos 

responsáveis técnicos. ------------------------------------  

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS número seis-B barra dois mil e 

quinze – Diário da República número vinte e quatro barra dois mil e quinze, 

primeiro suplemento, Série I, de quatro de fevereiro, da Presidência do 

Conselho de Ministros, que aprova a Estratégia Nacional para as Florestas, 

que constitui a primeira atualização da Estratégia aprovada pela Resolução 

do Conselho de Ministros quinze de setembro de dois mil e seis. -------  

DECRETO-LEI número vinte e cinco barra dois mil e quinze – Diário da 

República número vinte e seis, Série I, de seis de fevereiro, do Ministério 

das Finanças, que explicita as obrigações ou condições específicas que 

podem fundamentar a atribuição de suplementos remuneratórios aos 

trabalhadores abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

bem como a forma da sua integração na Tabela Única de Suplementos. --  

PONTO DOIS PONTO DOIS PONTO DOIS – FLORINDO & DUARTE, LDA: – Foi 

apresentada a carta datada de quatro de dezembro de dois mil e catorze, 

em que a firma Florindo & Duarte, Lda, proprietária do Restaurante “O Zé”, 
vem fazer a oferta ao município de dez floreiras que se encontram junto ao 

referido estabelecimento, sito na Praia do Monte Clérigo. ------------  

https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345899/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345899/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25343709/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25343709/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/66047086
https://dre.pt/application/file/66047086
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta valorizando cada 

uma das floreiras em vinte euros. -----------------------------  
PONTO DOIS PONTO DOIS PONTO TRÊS – PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROPOSTA: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

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

PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ----------------------------------------------  

Tendo em consideração que: --------------------------------  

a) – A Lei número oitenta e dois-B barra dois mil e catorze, de trinta e um 

de dezembro (Orçamento de Estado para dois mil e quinze – LOE dois mil e 

catorze), através do seu artigo setenta e cinco, números cinco e doze, 

impõe a emissão de um parecer prévio, da competência do órgão 

executivo, para a celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, independentemente da natureza da contraparte; ------------  

b) – A emissão desse parecer depende da verificação dos requisitos 

previstos nas alíneas a), b) e c), do número seis, do mesmo número, ou 

seja: -------------------------------------------------  

i. Verificação do disposto no número dois, do artigo trinta e dois, da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei número 

trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho e, no Decreto-Lei 

número quarenta e sete barra dois mil e treze, de cinco de abril, alterado 

pela Lei número sessenta e seis barra dois mil e treze, de vinte e sete de 

agosto, e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto 

para o desempenho das funções subjacentes para a contratação em causa, 

cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma 

que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas (execução de trabalho não subordinado, para a qual se 

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica 

de emprego público; seja observado o regime legal da aquisição de 

serviços; o contratado comprove ter regularizadas as suas obrigações 

fiscais e com a segurança social); ----------------------------  

ii. Confirmação de declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, 

serviço ou entidade requerente, neste caso, pelos serviços da área de 

gestão financeira; ----------------------------------------  
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iii. Verificação do cumprimento do disposto no número um, do referido 

artigo setenta e cinco, da Lei número oitenta e dois-B barra dois mil e 

catorze, de trinta e um de dezembro (LOE dois mil e quinze), ou seja, a 

redução remuneratória (se aplicável); --------------------------  

c) – Os termos e a tramitação destes pareceres deveriam ser regulados por 

portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

Autarquias Locais, Finanças e Administração Pública, o que até à presente 

data não se verificou, sendo que no ano de dois mil e onze, dois mil e 

doze, dois mil e treze e dois mil e catorze, onde já foi obrigatória a 

emissão de pareceres favoráveis para a contratação de serviços, tal 

portaria nunca chegou a ser publicada. -------------------------  

d) – É necessário assegurar o regular funcionamento dos serviços, o que 

muitas vezes não se coaduna com a emissão de um parecer prévio 

específico para cada contrato de prestação de serviços a celebrar, uma vez 

que o órgão executivo reúne, em regra, duas vezes por mês. ---------  

PROPONHO QUE: ------------------------------------------  

Atento o disposto no número cinco, conjugado com o número vinte e um e 

com o número onze, do artigo setenta e cinco, da LOE dois mil e quinze e, 

nos termos do número dois, do artigo seis, do Decreto-Lei número 

duzentos e nove barra dois mil e nove, de três de setembro e respetivas 

alterações:---------------------------------------------  

I – Seja concedido parecer genérico favorável à celebração de contratos de 

prestação de serviços, desde que não seja ultrapassado o montante anual 

de cinco mil euros (valor sem IVA), a contratar com a mesma contraparte.  

II – De acordo disposto nos números doze e seis, do artigo setenta e cinco, 

da LOE dois mil e quinze e, no número dois, do artigo seis, do Decreto-Lei 

número duzentos e nove barra dois mil e nove, de três de setembro e 

respetivas alterações, conjugado com o número dois, do artigo trinta e 

dois, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 

Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho, e 

respetivas alterações, os procedimentos relativos à celebração dos 

contratos de prestação de serviços abrangidos pelo presente parecer não 

possam exceder os prazos contratuais inicialmente previstos e sejam 

instruídos com os seguintes elementos: -------------------------  

a) – Descrição do contrato a celebrar e seu objeto, demonstrando não se 

tratar de trabalho subordinado, bem como a inconveniência do recurso a 

modalidade de relação jurídica de emprego público; ----------------  
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b) – Informação sobre a inexistência de pessoal em situação de 

requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa; ------------------------------------  

c) – Declaração de confirmação de cabimento orçamental e respetiva 

rubrica, emitida pelos serviços da área da gestão financeira; ----------  

d) – Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação 

do contrato; --------------------------------------------  

e) – Informação sobre a aplicação ou não da redução remuneratória 

prevista no número um, do artigo setenta e cinco, da LOE dois mil e quinze 

e, em caso afirmativo, demonstração do seu cumprimento e aplicação, 

juntando os cálculos relevantes, face ao contrato anteriormente celebrado;  

f) – Demonstração de que o prestador de serviços tem as suas obrigações 

fiscais e para com a segurança social regularizadas. ---------------  

III – O presente parecer produza efeitos para o ano dois mil e quinze. ----  

IV – Seja apresentada mensalmente à Câmara Municipal uma relação 

mensal dos contratos celebrados ao abrigo do presente parecer.” ------  

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

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

seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – TERTÚLIA – ASSOCIAÇÃO SÓCIO/CULTURAL DE 

ALJEZUR: – Foi apresentada a carta datada de dezanove de janeiro do 

corrente ano, enviando informação sobre novos corpos gerentes e novos 

números de identificação fiscal e social. ------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE 

ALGARVE: – Foi apresentado o fax datado de vinte e dois de janeiro do 

corrente ano, enviando cópia do Protocolo de Cooperação assinado no 

âmbito da Rede de Acolhimento de Autocaravanismo da Região do 

Algarve. ----------------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO TRÊS – PARES ADVOGADOS: – Foi apresentada a carta 

datada de vinte e três de janeiro do corrente ano, enviando proposta para 

aquisição/arrendamento de Escolas Primárias encerradas no Município, 

com vista à sua reativação. ---------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à firma Pares Advogados 

que não é sua intensão alienar os edifícios em causa, tão pouco arrendar.  
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DOIS PONTO TRÊS PONTO QUATRO – MUNICÍPIO DE ODEMIRA: – Foi apresentado o 

ofício número quinhentos e quatro, datado de vinte e três de janeiro do 

corrente ano, enviando cópia de Moção “Reforma da Fiscalidade Verde” – 
Um novo regime de agravamento de impostos e desrespeito pelas 

Autarquias Locais. ---------------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO CINCO – DELEGAÇÃO MARÍTIMA DE SAGRES: – Foi 

apresentado o ofício número seis, datado de dezasseis de janeiro do 

corrente ano, solicitando a colaboração do Município, no âmbito da 

realização do Curso de Nadador Salvador, em Aljezur. --------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente as instalações 

solicitadas no complexo desportivo de Aljezur, para a realização do Curso 

de Nadador Salvador, no período de quinze de abril a quinze de maio do 

ano em curso. ------------------------------------------  

Mais foi deliberado, por unanimidade, garantir a logística necessária à 

realização do mesmo. -------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO SEIS – UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – INSTITUTO DE 

ARQUEOLOGIA E PALEOCIÊNCIAS: – Foi apresentada a carta datada de vinte 

e oito de janeiro do corrente ano, solicitando o apoio do Município com 

vista à publicação de uma monografia sobre a escavação da Necrópole da 

Idade do Bronze do Vale da Telha, através da aquisição de cinquenta 

exemplares, pelo preço unitário de quinze euros, mais IVA. -----------    

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que estará disponível 

para adquirir os exemplares propostos, logo que a monografia seja 

publicada em língua portuguesa. -----------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO SETE – ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA: – Foi apresentado o 

ofício número dois mil trezentos e sessenta e sete, datado de vinte e um 

de janeiro do corrente ano, enviando para conhecimento cópia do 

documento “Tricota esta ideia – Uma manta pelos direitos dos idosos”. ---  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o 

documento à rede social do Município. -------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO OITO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR: – Foi apresentado o ofício número vinte e 

quatro, datado de dois de fevereiro do corrente ano, solicitando a 

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

apoiar a realização do encontro dos Comandantes dos Bombeiros do 

Algarve. ----------------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de mil euros. ------------------------------------   
DOIS PONTO TRÊS PONTO NOVE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES: – Foi apresentada a circular número catorze, datada de 

vinte e nove de janeiro do corrente ano, acerca do financiamento dos 

Corpos de Bombeiros Voluntários. ----------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZ – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA: – Foi 

apresentado o email datado de dois de fevereiro do corrente ano, enviando 

cadastro de iluminação pública em suporte informático, no âmbito de 

levantamento georreferenciado feito recentemente. -----------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o levantamento 

georreferenciado e rubricar o respetivo termo de responsabilidade. -----  

DOIS PONTO TRÊS PONTO ONZE – CLÍNICA MÉDICA CAPITALIS: – Foi apresentada a 

carta datada de janeiro do corrente ano, enviando proposta de parceria 

para combate ao tabagismo – Campanha “Agora é fácil deixar de fumar. --  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o 

documento aos Serviços Sociais das Autarquias do Município. ---------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOZE – SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESCLEROSE 

MÚLTIPLA: – Foi apresentada a carta datada de vinte de janeiro do corrente 

ano, solicitando a colaboração do Município, através de apoio financeiro ou 

oferta de um objeto/peça para leilão, no segundo Jantar de Gala de Baile 

de Máscaras/dois mil e quinze. ------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO TREZE – MUNICÍPIO DO SEIXAL: – Foi apresentado o email 

datado de trinta de janeiro do corrente ano, dando conhecimento da 

tomada de posição daquele Município contra o regime jurídico de 

transferência de competências para os Municípios. -----------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO CATORZE – ALMARGEM: – Foi apresentado o email datado 

de vinte e dois de janeiro do corrente ano, solicitando apoio para a 

publicação da revista Madressilva. ----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que de momento não tem 

disponibilidade financeira para o efeito. ------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO QUINZE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi 

apresentada a circular número quarenta e nove, datada de vinte e seis de 



REUNIÃO DE 10.02.15 

Pág.  8 

janeiro do corrente ano, enviando cópia da moção “Fim dos Contratos 

Emprego-Inserção (CEI)”. ----------------------------------  

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSEIS – PROGRAMA NOVOS POVOADORES: – Foi 

apresentado o email datado de vinte de janeiro do corrente ano, acerca da 

Certificação ES+ no âmbito do Mapa de Inovação e Empreendedorismo 

Social. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE 

ALGARVE: – Foi apresentada a Ata número um, referente à reunião do 

Conselho Intermunicipal, realizada no dia nove do passado mês de janeiro.  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZOITO – TROPOSFERA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

METEOROLOGIA AMADORA: – Foi apresentado o email datado de vinte e seis 

de janeiro do corrente ano, enviando documentação acerca do Projeto “No 
Caminho dos Tornados”. -----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que de momento não tem 

disponibilidade financeira para o efeito. ------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZANOVE – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS: – Foi 

apresentada a circular número quarenta e cinco, datada de vinte e três de 

janeiro do corrente ano, enviando cópia da moção “Em defesa da água 

como direito humano fundamental e serviço público essencial”. 
Tomado conhecimento. ------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO VINTE – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: --  

DOIS PONTO TRÊS PONTO VINTE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o ofício número quarenta e quatro, datado de vinte e nove 

de dezembro de dois mil e catorze, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de oito mil e dezoito euros e oitenta e nove 

cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes à execução das 

infraestruturas de eletricidade na envolvente do Moinho de Odeceixe. ---  

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 

Odeceixe a verba solicitada, no montante de oito mil e dezoito euros e 

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO VINTE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – 
Foi apresentado o ofício número quarenta e sete, datado de vinte e nove 
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de dezembro de dois mil e catorze, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de mil setecentos e setenta e um euros e vinte 

cêntimos, destinado a fazer face a despesas inerentes à aquisição de 

calçada branca para obras nos espaços exteriores do edifício da E.B Um 

de Odeceixe. -------------------------------------------  

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 

Odeceixe a verba solicitada, no montante de mil setecentos e setenta e um 

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

DOIS PONTO TRÊS PONTO DEZASSETE PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: 

– Foi apresentado o ofício número quarenta e oito, datado de vinte e nove 

de dezembro de dois mil e catorze, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro, no montante de três mil trezentos e trinta euros, destinado a 

fazer face a despesas inerentes ao assentamento de pedra de calçada nos 

espaços exteriores do edifício da E.B Um de Odeceixe. -------------  

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 

Odeceixe a verba solicitada, no montante de três mil trezentos e trinta 

euros, por se considerar conforme. ----------------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO VINTE E UM – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS 

DE FREGUESIA: ------------------------------------------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO VINTE E UM PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Foi 

apresentado o email datado de cinco de janeiro do corrente ano, enviando 

relatório referente ao mês de dezembro de dois mil e catorze e solicitando 

a transferência de uma verba, no montante de dois mil quinhentos e 

quarenta e oito euros e noventa e oito cêntimos. ------------------  

A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de dois mil 

quinhentos e quarenta e oito euros e noventa e oito cêntimos. ---------  

DOIS PONTO TRÊS PONTO VINTE E UM PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: 

– Foi apresentado o ofício número um, datado de sete de janeiro do 

corrente ano, enviando relatório referente ao quarto trimestre de dois mil e 

catorze e, solicitando a transferência de uma verba, no montante de quatro 

mil quinhentos e noventa e sete euros e oitenta cêntimos. ------------  
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A Câmara tomou conhecimento do referido relatório e deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba solicitada, no montante de quatro mil 

quinhentos e noventa e sete euros e oitenta cêntimos. --------------  
DOIS PONTO QUATRO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA -----------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE 

CONTROLO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ÁGUA DAS 

PISCINAS MUNICIPAIS: – No âmbito do teor constante na informação número 

quinhentos e cinquenta e quatro, do Serviço de Contratação Pública – 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, datada de quatro de 

fevereiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar 

a assunção de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida por parte da Assembleia Municipal, bem como emitir 

parecer prévio vinculativo favorável para prestação de serviços para 

realização de análises de controlo analítico da água para consumo humano 

e água das piscinas municipais, pelo preço base de quatro mil e setenta e 

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

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE 

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL – TROÇO DA POLDRA E DO CORGO – 
ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação número quinhentos 

e setenta e cinco, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de quatro de fevereiro do 

corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia genérica 

concedida por parte da Assembleia Municipal, bem como emitir parecer 

prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de instalação da 

Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível – Troço da Poldra e do 

Corgo – Aljezur, pelo preço base de quarenta e sete mil oitocentos e trinta 

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

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA DE 

FAIXAS DE GESTÃO DE COMBUSTÍVEL – TROÇO DO CORVO E DA CORTE 

CABREIRA – ALJEZUR: – No âmbito do teor constante na informação número 

quinhentos e setenta e seis, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de quatro de fevereiro do 

corrente ano, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a assunção 

de compromissos plurianuais ao abrigo da autorização prévia genérica 



REUNIÃO DE 10.02.15 

Pág.  11 

concedida por parte da Assembleia Municipal, bem como emitir parecer 

prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de instalação da 

Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível – Troço do Corvo e da 

Corte Cabreira – Aljezur, pelo preço base de sessenta e sete mil duzentos 

e quinze euros e catorze cêntimos, acrescido de IVA. ---------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO QUATRO – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS 

SISTEMAS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX”: – No âmbito do teor 

constante na informação número seiscentos e treze, do Serviço de 

Contratação Pública – Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de cinco de fevereiro do corrente ano, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, autorizar a assunção de compromissos plurianuais ao abrigo 

da autorização prévia genérica concedida por parte da Assembleia 

Municipal, bem como emitir parecer prévio vinculativo favorável para 

prestação de serviços de gestão e manutenção dos sistemas de impressão, 

digitalização, cópia e fax”, pela empresa Konica Minolta Business 

Solutions Portugal, Lda, até ao valor contratual de vinte e sete mil euros, 

acrescido de IVA. ----------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO CINCO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE 

PNEU NA VIATURA NISSAN COM A MATRÍCULA ONZE-AQ-TRINTA – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, datado de quatro de fevereiro do 

corrente ano e exarado na informação número quatrocentos e vinte e nove, 

do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, o qual determinou a adjudicação da Prestação de Serviços – 
Reparação de pneu na viatura Nissan com a matrícula onze-AQ-trinta, 

pelo valor de nove euros e onze cêntimos, acrescido de IVA, à empresa 

HPE – Pneus e Serviços Auto, Lda. ----------------------------  

DOIS PONTO QUATRO PONTO SEIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REPARAÇÃO DE 

PEÇA DE RETROESCAVADORA KOMATSU – VINTE-OB-OITENTA E QUATRO – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, datado de dois de fevereiro do corrente 

ano e exarado na informação número quatrocentos e oitenta e cinco, do 

Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de Recursos 

Humanos, o qual determinou a adjudicação da Prestação de Serviços – 
Reparação de peça de retroescavadora Komatsu – vinte-OB-oitenta e 
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quatro, pelo valor de cento e vinte e seis euros e seis cêntimos, acrescido 

de IVA, à empresa José Matias d’Alvo & Irmão, Lda. ---------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO SETE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALINHAMENTO DE 

DIREÇÃO DA VIATURA PESADA IVECO COM A MATRÍCULA SETENTA E CINCO-

DOZE-UN – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de trinta de janeiro do 

corrente ano e exarado na informação número quatrocentos e setenta e 

nove, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, o qual determinou a adjudicação da Prestação de 

Serviços – Alinhamento de direção da viatura pesada Iveco com a matrícula 

setenta e cinco-doze-UN, pelo valor de cinquenta euros, acrescido de 

IVA, à empresa Anino Pneus, Lda. ----------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO OITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DO 

TRATOR LAMBORGHINE COM A MATRÍCULA OITENTA E DOIS-CINQUENTA-XN E 

REPARAÇÃO DE PNEU DA VIATURA PEUGEOT COM A MATRÍCULA TREZE-DE-

VINTE E QUATRO – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de dois de 

fevereiro do corrente ano e exarado na informação número quinhentos e 

dez, do Serviço de Contratação Pública – Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, o qual determinou a adjudicação da Prestação de 

Serviços – Manutenção do trator Lamborghine com a matrícula oitenta e 

dois-cinquenta-XN e reparação de pneu da viatura Peugeot com a 

matrícula treze-DE-vinte e quatro, pelo valor global de quarenta e sete 

euros e catorze cêntimos, acrescido de IVA, à empresa HPE – Pneus e 

Serviços Auto, Lda. --------------------------------------  
DOIS PONTO QUATRO PONTO NOVE – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À 

CÂMARA – PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – ANIMAÇÃO DE 

DESFILE DE CARNAVAL – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de cinco de fevereiro do corrente ano e exarado na informação 

número quinhentos e sessenta e nove, do Serviço de Contratação Pública – 
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, o qual determinou a 

adjudicação da Prestação de Serviços – Animação de desfile de Carnaval, 

pelo valor de mil seiscentos e noventa e cinco euros, acrescido de IVA, à 

empresa My Dynamic – Sociedade Unipessoal, Lda. ----------------  
DOIS PONTO CINCO – ÁGUA E SANEAMENTO --------------------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO UM – CATARINA CORREIA BARROS VAZ RAPOSO 

BARBOSA: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 



REUNIÃO DE 10.02.15 

Pág.  13 

Senhor Presidente da Câmara, datado de trinta de janeiro do corrente ano 

e exarado na informação número quatrocentos e quarenta e dois, datada 

de vinte e nove de janeiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, o qual determina que seja emitida nota de crédito no 

valor total de duzentos e dezanove euros e cinquenta e três cêntimos, 

correspondente a água (cento e noventa e um euros e seis cêntimos), IVA 

(onze euros e quarenta e seis cêntimos) e resíduos sólidos variáveis 

(dezassete euros e um cêntimo), 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 – JOSÉ BARROSO: – Foi apresentado o 

requerimento em que Maria Cristina B. Barroso, na qualidade de nora de 

José Barroso (entretanto falecido) vem solicitar o pagamento da fatura do 

consumo de água, referente ao mês de novembro de dois mil e catorze, em 

prestações de vinte/vinte e cinco euros cada, por não lhe ser possível 

proceder ao pagamento integral da mesma. ----------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e catorze, 

datada de vinte e oito de janeiro do corrente ano, da Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar 

a intenção de indeferir a pretensão da requerente, visto que não existem 

razões de fato e de direito para atender ao solicitado pela requerente uma 

vez que: ----------------------------------------------  

a) – Não é titular do contrato de abastecimento de água, nem apresentou 

documento que prove legitimidade para apresentar o pedido; ----------  

b) – O processo não foi instruído com prova de que a situação económica 

não permite o pagamento integral do valor da taxa, tarifa ou preço dentro 

do prazo fixado para pagamento voluntário, de acordo com o estipulado no 

número um, do artigo quinze, do Regulamento Geral de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur. -----------------------------------  

c) – O valor proposto para cada prestação é inferior ao valor da unidade de 

conta em vigor (cento e dois euros), de acordo com o mencionado no 

número um, do artigo quinze, do Regulamento Geral de Taxas e Licenças 

do Município de Aljezur. -----------------------------------  

Igualmente, foi deliberado, por unanimidade, informar a requerente que 

deverá regularizar a situação contratual nos termos do número três, do 
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artigo trinta e quatro, do Regulamento de Abastecimento de Água do 

Concelho 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. --------------  

DOIS PONTO CINCO PONTO TRÊS – VILSON DUARTE GASPAR: – Foi apresentada a 

reclamação de Vilson Duarte Gaspar, quanto à fatura referente ao consumo 

de água do mês de outubro de dois mil e catorze, verificado da sua 

moradia sita em Rua da Liberdade – Odeceixe. -------------------  

Sem prejuízo da informação do Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, atendendo à conclusão da informação número 

oitocentos e quarenta e sete, datada de dezanove de dezembro de dois mil 

e catorze, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a importância 

total de vinte e dois euros e quinze cêntimos, correspondente a água (vinte 

euros e oitenta e nove cêntimos) e IVA (um euro e vinte e seis cêntimos), 

de acordo com os cálculos anexos à informação acima identificada. -----  
DOIS PONTO CINCO PONTO QUATRO – JOSÉ RAIMUNDO – FATURAÇÃO INDEVIDA NO 

PROCESSAMENTO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE, DEVIDO A 

OCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA NO PROCESSAMENTO DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E CATORZE: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado trinta de janeiro do 

corrente ano e exarado na informação número quatrocentos e dezanove, 

datada de vinte e oito de janeiro de dois mil e quinze, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, o qual determina que seja emitida 

nota de crédito no valor total de um euro e setenta e três cêntimos, 

referente a consumo de água (oitenta e quatro cêntimos), IVA (cinco 

cêntimos) e resíduos sólidos variáveis (oitenta e quatro cêntimos), 

relativamente ao processamento de dezembro de dois mil e catorze, de 

acordo com os cálculos anexos à informação acima identificada. -------  
 

III – Ordenamento do Território, Obras Municipais e Obras Particulares 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
UM PONTO UM – JSV – JOAQUIM SEQUEIRA VIEIRA, LDA. PAVIMENTAÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NA RUA “13 DE JANEIRO”, RUA MAJOR CUNHA E RUA DR. JOSÉ 

MANUEL CARRILHO MADEIRA – LIBERAÇÃO PARCIAL DE CAUÇÃO: – Face ao 

teor constante na informação número quatrocentos e cinco, datada de vinte 

e oito de janeiro, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Obras 

Municipais e, ao abrigo do Decreto-Lei número cento e noventa barra dois 
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mil e doze, de vinte e dois de agosto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à redução de noventa porcento da caução, 

correspondente ao valor de dois mil quatrocentos e sessenta e três euros e 

trinta e quatro cêntimos. -----------------------------------  
UM PONTO DOIS – STAP, SA – IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO 

DOS PAÇOS DO CONCELHO – LIBERAÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO: – Face ao teor 

constante na informação número quatrocentos e setenta e seis, datada de 

vinte e sete de janeiro, 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 redução de trinta porcento, correspondente ao 

valor de quatrocentos e onze euros e oitenta e sete cêntimos em cada uma 

das garantias bancárias apresentadas pela firma e identificadas na 

informação acima identificada. -------------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  
DOIS PONTO UM – JORGE MANUEL BATISTA – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – 
RUA DO FORNO EM ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento em que 

Jorge Manuel Batista, vem solicitar a legalização de um estrado colocado 

no espaço público, junto ao estabelecimento comercial sito na Rua do 

Forno, número doze, em Odeceixe. ---------------------------  

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

de Trabalhos. -------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – MOVILOP – IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – PROJETO 

DE LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO – HABITAÇÃO – LOTEAMENTO 

“PARCELA 22” – LOTE DOIS – ROGIL: – Foi apresentado o requerimento em que 

Movilop – Imobiliária e Construção Civil, Lda, vem apresentar projeto de 

alteração simplificada ao Loteamento denominado “Parcela 22”, titulado 

pelo Alvará número dois barra dois mil e quatro, constando apenas da 

alteração dos índices urbanísticos referentes ao lote dois, mais 

exatamente, respeitantes à moradia número seis – Fração B. ----------  

Face ao teor constante na informação número vinte e quatro/FR, datada de 

vinte e oito de janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras 

e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração 

proposta ao Loteamento denominado “Parcela 22”, conforme memória 

descritiva e justificativa e, quadro síntese anexo ao processo e 

devidamente rubricado pelos membros do executivo. ---------------  
DOIS PONTO TRÊS – MARIA CELINA CORREIA FERNANDES LEAL – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE SERVIÇO – PARQUE DE 
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AUTOCARAVANAS – BOAVISTA – ODECEIXE: – Foi apresentado o requerimento 

em que Maria Celina Correia Fernandes Leal, na qualidade de proprietária 

de um prédio sito em Boavista, freguesia de Odeceixe e Município de 

Aljezur, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo cento e sessenta e 

dois, da seção P e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur 

sob o número mil duzentos e trinta, vem solicitar informação prévia acerca 

da possibilidade de levar a efeito a construção de uma área serviço de 

apoio a Parque de Autocaravanas, no local acima identificado. --------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação 

prévia, condicionada ao cumprimento do teor constante na informação 

número vinte e sete/FR, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu ponto sete. --------------  
DOIS PONTO QUATRO – BÁRBARA DANIELLE LUCY DE VOS - PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE USO – EMPREENDIMENTO 

TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL – PORTO DA SILVA – BORDEIRA: – No 

seguimento da deliberação de onze de novembro de dois mil e catorze, foi 

novamente apresentado o requerimento em que Barbara Danielle Lucy de 

Vos, na qualidade de promitente compradora de um prédio misto sito em 

Porto da Silva, freguesia de Bordeira e Município de Aljezur, inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo cento e treze, da Secção C e a parte 

urbana sob o artigo novecentos e noventa e um, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Aljezur sob o número noventa e três, vem solicitar 

informação prévia acerca da possibilidade de levar a efeito a alteração do 

uso de um alpendre destinado a apoio agrícola, transformando-o numa 

segunda habitação, no local acima identificado. -------------------   

No âmbito do teor constante nas informações número cento e oitenta/FA 

barra dois mil e catorze, datada de vinte e um de outubro e, número 

três/FA, datada de sete de janeiro do corrente ano, ambas do 

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

unanimidade, indeferir a pretensão da requerente. -----------------   
DOIS PONTO CINCO – PORTUCELSOPORCEL, SA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

PARA AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO – CORTE SOBRO: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e sete de janeiro do corrente ano, enviando com vista à 

emissão do competente parecer referente à autorização para a 

rearborização de Portucel/Soporcel, SA, que foi submetido ao Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) para autorização. -----  
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No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e noventa 

e nove, datada de dois de fevereiro do corrente ano, do Departamento 

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

comunicar que, relativamente às parcelas de gestão florestal com 

eucaliptos (folhosa de crescimento rápido) que sejam abrangidas por 

“Áreas Florestais de Proteção” é emitido parecer desfavorável. 

Relativamente a ações de florestação que envolvam sobreiros ou ações 

que decorram em áreas florestais, não se vê qualquer inconveniente na 

pretensão do requerente. -----------------------------------  
DOIS PONTO SEIS – DCNF ALGARVE – PEDIDO DE PARECER – PLANO DE GESTÃO 

FLORESTAL “VALE DA ÁGUA”: – Foi apresentado o email datado de dezoito 

de janeiro do corrente ano, em que o DCNF Algarve envia Plano de Gestão 

Florestal (PGF) referente à exploração “Vale de Água”, sita na freguesia e 
concelho de Aljezur, com vista à emissão de parecer. ---------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatrocentos e quatro, 

datada de vinte e oito de janeiro do corrente ano, do Departamento 

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

comunicar que não vê inconveniente na implementação do Plano de 

Gestão Florestal apresentado, à exceção das ações de florestação com 

eucaliptos (folhosa de crescimento rápido) previstas na parcela um, na 

área correspondente a “Áreas Florestais de Proteção”. --------------  
 

IV – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – REGULAMENTO DE APOIO ÀS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DOS 

MUNÍCIPES CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO DE ATA: – Pela Senhora 

Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  

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

REGULAMENTO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNÍCIPES 

CARENCIADOS – HOMOLOGAÇÃO DA ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE DE CANDIDATURAS  

Decorrido que foi o processo de análise das candidaturas aos apoios para 

melhoria das habitações de munícipes carenciados, deliberado em reunião 

de Câmara de oito de julho de dois mil e catorze, de acordo com o 

regulamento municipal em vigor, propõe-se que a Câmara Municipal de 
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Aljezur proceda à homologação da respetiva ata e aprove as propostas de 

apoio a conceder.” ---------------------------------------  

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

Após a análise da ata da reunião realizada no dia dezasseis de dezembro 

de dois mil e catorze, da Comissão de Análise das Candidaturas, 

referentes às candidaturas apresentadas para Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, a Câmara deliberou 

igualmente, por unanimidade, homologar a mesma como a seguir se indica:  

FLORENTINO FRANCISCO ALVES – Face às precárias condições de 

habitabilidade, confirmadas quer em Relatório Social, quer na Informação 

do DTOU, apontando ambos para a necessidade da intervenção, a 

Comissão entende que deve ser atribuído auxílio económico de dois mil e 

quinhentos euros, para materiais de construção e dois mil euros para mão-

de-obra, cabendo ao candidato a responsabilidade de assegurar o valor 

remanescente do custo total da obra, condicionado no entanto este auxílio, 

ao cumprimento do ponto cinco da Informação número cinquenta/SO barra 

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

Não obstante a atribuição de auxílio estar condicionada ao cumprimento do 

atrás enunciado e carecer de nova apreciação por parte da DTOU, e 

mereça concordância, deverá ser celebrado o contrato entre o beneficiário 

e o Município de Aljezur, de acordo com o número um, do artigo nove do 

Regulamento. Deverá ainda o candidato entregar os documentos de 

habilitação do empreiteiro e respetivo seguro de acidentes de trabalho e 

ainda no final da obra, documento comprovativo de entrega dos resíduos 

de obras em recetor devidamente habilitado. ---------------------  

JÚLIA LEONOR DA SILVA – A Comissão entende propor o indeferimento, com 

base no Relatório Social número nove barra dois mil e catorze, do Técnico 

Superior Márcio Viegas, cujo cálculo do Rendimento per capita indica um 

valor superior ao estipulado pelo Regulamento em vigor e, na da 

Informação número cinquenta e um/SO barra dois mil e catorze, do DTOU.  

MARIA IVONE DA SILVA VILHENA ARAÚJO – A Comissão entende propor o 

indeferimento com base no Relatório Social número dez barra dois mil e 

catorze, do Técnico Superior Márcio Viegas, cujo cálculo do Rendimento 

per capita indica um valor superior ao estipulado no Regulamento em vigor.  
UM PONTO DOIS – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

CATORZE/DOIS MIL E QUINZE – CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO: -----  
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UM PONTO DOIS PONTO UM – MARGARIDA ALEXANDRA JESUS MACHADO: – Foi 

apresentado o ofício número novecentos e setenta e oito, datado de dois 

de fevereiro do corrente ano, do Agrupamento de Escolas de Aljezur, 

enviando boletim de candidatura a subsídio de estudo da aluna Margarida 

Alexandra Jesus Machado. ---------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e trinta e 

quatro, datada de três de fevereiro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir o escalão B, à aluna Margarida Alexandra Jesus 

Machado. ---------------------------------------------  

UM PONTO DOIS PONTO DOIS – SIMÃO RODRIGUES PALMINHA: – Foi apresentado o 

requerimento de José Palminha, na qualidade de encarregado de 

educação, solicitando a revisão do escalão atribuído ao aluno Simão 

Rodrigues Palminha. --------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quinhentos e oitenta e 

seis, datada de cinco de fevereiro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar o aluno Simão Rodrigues Palminha, no escalão 

A. ---------------------------------------------------  
DOIS – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ---------------------------  

DOIS PONTO UM – APOIO AO ASSOCIATIVISMO – CANDIDATURAS: – Pelo Senhor 

Vereador António Carvalho foi apresentada a proposta que a seguir se 

transcreve: --------------------------------------------  
PROPOSTA --------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E 

RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR ---------------------------  

A Câmara Municipal de Aljezur aprovou em reunião de vinte e oito de 

Agosto de dois mil e sete, regulamentação para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do concelho de 

Aljezur, esta mesma proposta foi submetida à apreciação da Assembleia 

em sessão realizada a vinte e oito de Setembro de dois mil e sete entrou 

em vigor em nove de Novembro de dois mil e sete.  

A presente proposta centra-se exclusivamente nas atividades que foram 

melhor classificadas, acedendo assim ao apoio financeiro, mas os apoios 

que o Município de Aljezur irá conceder terão também incidências nos 

apoios técnicos e logísticos, como ficará refletido nas fichas de 
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candidatura. Perante o atrás exposto proponho que sejam aprovados os 

seguintes apoios: ----------------------------------------  
JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE------------------------------  

– Departamento Futebol Juvenil ------------------------------  

a) Escalão Juniores – Sete mil euros. A ser pago mensalmente pelo período 

de oito meses, com efeitos a setembro de dois mil e catorze. ---------  

Apoio logístico e/ou deslocações a serem solicitadas pela entidade e 

mediante disponibilidade dos serviços do Município. ----------------  

b) Escalão Traquinas – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e catorze. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------   

c) Escalão Benjamins A – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e catorze. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

d) Escalão infantil – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo período 

de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e catorze. Apoio 

logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Seção de Petanca – Subsidio no valor de quinhentos euros para apoio à 

modalidade. Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Seção de Motociclismo – Concentração Motard – Subsídio no valor de dois 

mil euros destinado a apoiar a realização da Concentração Motard e apoio 

logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Festa de Verão (sete, oito e nove de agosto) – Subsidio no valor de 

duzentos e cinquenta euros por noite de animação, no caso três noites 

valor do subsídio de setecentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser 

solicitado aquando da realização do evento e mediante a disponibilidade 

do Município. -------------------------------------------  

– Seção de cicloturismo – Subsidio no valor de quinhentos euros para apoio 

à modalidade. ------------------------------------------  

– Seção de Patinagem – valor total de oito mil euros a ser pago 

mensalmente oitocentos euros, no período compreendido de janeiro a 



REUNIÃO DE 10.02.15 

Pág.  21 

outubro de dois mil e quinze. Apoio logístico e transportes a ser solicitado 

pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---  
TERTULIA – ASSOCIAÇÃO SOCIO CULTURAL DE ALJEZUR ---------------  

– Feira de Natal – Subsidio no valor de mil e quinhentos euros e apoio 

logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Conversas sobre cinema – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta 

euros. ------------------------------------------------  

– Borboletras – Subsidio no valor de cento e cinquenta euros.----------  

– Oficina Experimental de desenho – Subsidio no valor de cento e cinquenta 

euros. ------------------------------------------------  

– Feira do Livro – Subsidio no valor de mil euros e apoio logístico a ser 

solicitado aquando da realização do evento e mediante disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  
GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE ----------------------------  

– Departamento Futebol Juvenil ------------------------------  

a) Escalão Traquinas – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e catorze. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------   

b) Escalão Benjamins A – Seis mil euros. A ser pago mensalmente pelo 

período de oito meses, com efeitos a Setembro de dois mil e catorze. 

Apoio logístico e/ou deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante 

a disponibilidade dos serviços do Município. ---------------------  

– Ténis de Mesa - Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros e 

apoio logístico, a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

– Jogos Tradicionais – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros. --  

– Jogos de Salão – Subsidio no valor de cem euros. ----------------  

– Snooker – Apoio à modalidade com subsídio no valor de quatro centos 

euros. ------------------------------------------------  

– Bodyboard – Apoio à realização de etapa na Praia de Odeceixe no âmbito 

das Festas anuais da Praia no valor de quinhentos euros e apoio logístico 

a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  

– Ginástica – Subsidio no valor de trezentos euros. -----------------  

– Dança Infantil – Subsidio no valor de setecentos e cinquenta euros. ----  
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– Zumba – Subsidio no valor de trezentos euros. -------------------  

– Marchas Passeio – Subsidio no valor de trezentos euros. Apoio logístico 

em deslocações, a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Noite de Fados – Subsidio no valor de quinhentos euros e apoio logístico 

a ser solicitado aquando da realização do evento e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Santos Populares – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros por 

noite de animação (num máximo de três noites), acrescido de até mil e 

quinhentos euros, para a organização do evento e apoio logístico a ser 

solicitado aquando da realização do evento, mediante a disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  

– Festas de Agosto – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros por 

noite de animação (num máximo de quatro noites) e apoio logístico a ser 

solicitado aquando da realização do evento, mediante a disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  
ASSOCIAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR ---  

– Projecto de valorização do Sitio da Barrada – Subsidio no valor de dez mil 

euros. ------------------------------------------------  

– Hipogeu da Barrada - Subsidio no valor de três mil e duzentos euros. --  

– Restauro Cerâmico – Subsidio no valor de mil seiscentos e oitenta e sete 

euros e cinquenta cêntimos. --------------------------------  
CLUBE DE PRATICANTES - BTT PEDAL’AR LIVRE --------------------  

– IV Passeio Rota do Folar – Subsidio no valor de mil duzentos e cinquenta 

euros, apoio logístico a ser solicitado aquando da realização do evento e 

mediante disponibilidade dos serviços do Município. ----------------   

– III Passeio Família – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros. --  

– IV Passeio noturno – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros. --  

– Escolinha de BTT – Subsidio no valor de mil euros. ---------------  

– III Raid Foia – Odeceixe (praia) – Subsidio no valor de mil euros. ------   

– III Passeio Rota Batata-Doce – Subsidio no valor de mil e quinhentos 

euros e apoio logístico, a ser solicitado aquando da realização do evento, 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA 

D’ALVA DE ALJEZUR ---------------------------------------  
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– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de 

transporte, apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
CASA DA CRIANÇA DO ROGIL ---------------------------------  

– Manhã de praia Ludotecas – Cedência de um autocarro, apoio logístico em 

deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

– Passeios Ludotecas e CATL do Rogil – Cedência de um autocarro, apoio 

logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Transporte para recolha de alimentos – Cedência de transporte, apoio 

logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  

– Transporte de água das Caldas de Monchique para a UCC de Aljezur – 
Cedência de transporte, apoio logístico em deslocações a ser solicitado 

pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---  

– Transporte de utentes da UCC de Aljezur para saídas no exterior – 
Cedência de transporte, apoio logístico em deslocações a ser solicitado 

pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---  

– Apoio ao desenvolvimento de atividades – Apoio logístico a ser solicitado 

pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ---  

– Apoio para a dinamização de atelier/oficina nos períodos de interrupção 

letiva nas valências e CATL Rogil – Apoio financeiro no valor de trezentos 

euros. ------------------------------------------------  

– Apoio para aquisição de materiais e equipamentos – Apoio financeiro no 

valor de dois mil e quinhentos euros. --------------------------  
IGREJA EVANGÉLICA DE ALJEZUR ------------------------------  

– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de 

transporte, apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
CLUBE DE CAÇA E PESCA DO CONCELHO DE ALJEZUR ----------------  

– Realização e participação na prova de S. Huberto do Campeonato 

Regional do Algarve – Subsidio no valor de quinhentos euros. ---------  

– Realização e participação na prova de S. Huberto – Taça Luís Albano – 
Subsídio no valor de trezentos euros. --------------------------  
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– Participação no Campeonato Regional de tiros aos pratos – Subsídio no 

valor de trezentos e cinquenta euros e apoio logístico a ser solicitado pela 

entidade e mediante disponibilidade dos serviços do Município. --------  

– Torneio de sueca – Subsídio no valor de cem euros. ---------------  

– Reparação da cobertura da Prancha de Tiro – Subsidio no valor de 

novecentos euros. ---------------------------------------  

– Pintura da sede – Subsídio no valor de quinhentos euros. -----------  

– Organizar duas Montadas ao Javali – Subsidio no valor de mil euros, por 

montada, e apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município.-----------------------  
MÃOZORRA, ASSOCIAÇÃO CULTURAL ----------------------------  

– E.S.T.A.R em Odeceixe dois mil e quinze – Subsídio financeiro no valor 

de três mil euros, apoio logístico a ser solicitado pela entidade e 

previamente acordado com a mesma e mediante a disponibilidade dos 

serviços do Município.-------------------------------------  

O Município de Aljezur constitui-se como parceiro desta iniciativa, o 

subsídio agora aprovado só será efetivado após uma definição conjunta do 

projeto e deverá a associação Mãozorra, manter constante diálogo sobre 

as iniciativas a promover no âmbito deste projeto. -----------------  
ASSOCIAÇÃO PESCADORES DO PORTINHO DA ARRIFANA E COSTA VICENTINA -  

– Festa dos Pescadores do Portinho da Arrifana em Julho – Subsidio no 

valor de mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado pela 

entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------  
ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALJEZUR ----  

– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO VALE DA TELHA ---------------------  

– Secção de Petanca – Subsídio no valor de quinhentos euros. ---------  

– Festa Anual – Subsidio no valor de duzentos e cinquenta euros por noite 

de animação (num máximo de quatro) e apoio logístico a ser solicitado pela 

entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------  
ACD FERRAGUDO -----------------------------------------  

– Miguel Queiroz Basquetebol Campus – Cedência de espaços para 

desenvolvimento da atividade pelo interesse da mesma e movimentação 

criada em torno da indústria hoteleira e de restauração local. A cedência 

devera ser coordenada com os serviços competentes. --------------  
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SURFISTAS --------------------------  

– Etapa Algarve do circuito Moche/Praia do Amado – Subsídio no valor de 

oito mil e quinhentos euros e apoio logístico a ser solicitado pela entidade 

e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. -------------  
AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE ALJEZUR -----------------  

– Arraial de fim de ano – Subsídio no valor de duzentos e cinquenta euros e 

apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

– Sarau Gímnico dois mil e quinze – Apoio logístico a ser solicitado pela 

entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do Município. ------  
SERVIÇOS SOCIAIS DAS AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE ALJEZUR ---------  

– Organização de eventos diversos para angariação de fundos para a 

associação – Apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a 

disponibilidade dos serviços do Município, atividades de animação musical 

apoio no valor de duzentos e cinquenta euros por noite de animação (num 

máximo de quatro). ---------------------------------------  
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DO SEROMINHEIRO -------------------  

– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
SANTA CASA DA MESERICORDIA DE ALJEZUR ----------------------  

– Festas Rainha Santa Isabel – Subsídio no valor de duzentos e cinquenta 

euros por noite de animação (num máximo de quatro) e apoio logístico a 

ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade dos serviços do 

Município. ---------------------------------------------  

– Deslocações no âmbito das atividades desenvolvidas – Cedência de 

transporte apoio logístico em deslocações a ser solicitado pela entidade e 

mediante a disponibilidade dos serviços do Município. --------------  
RANCHO FOLCLORICO AMADOR DO ROGIL ------------------------  

– Festival das Sopas – Subsídio no valor mil duzentos e cinquenta euros e 

apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  
ASSOCIAÇÃO ROTA VICENTINA --------------------------------  

– Apoio, promoção e manutenção – Subsídio no valor de sete mil euros e 

apoio logístico a ser solicitado pela entidade e mediante a disponibilidade 

dos serviços do Município.----------------------------------  

Proponho ainda que, na comunicação desta deliberação se alerte os 

Clubes/Associações que o aprovado representa a manifesta intenção de 
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apoio ficando da responsabilidade da entidade promotora o pedido 

especifico para cada uma das propostas/necessidades aqui apresentadas. 

Esse pedido deverá ser formulado de forma clara quantificando sempre os 

itens solicitados, descritivo da composição de elementos como 

aparelhagem sonora com a quantificação dos elementos necessários e 

área de palco, existência de cobertura etc. ----------------------  

Relembra-se ainda que as transferências de verbas só serão feitas após a 

comunicação da realização do evento e respetivo relatório de acordo com o 

regulamentado.” -----------------------------------------  

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

como a minuta do protocolo a celebrar com cada uma das associações, 

para atribuição dos referidos apoios. --------------------------  
DOIS PONTO DOIS – ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE DUAS BANCAS PARA VENDA 

DE FRUTAS E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o email datado de vinte e um de janeiro do corrente ano, em 

que a empresa Terra Secular, Unipessoal, Lda, vem solicitar informação 

sobre a possibilidade de alteração da titularidade de  bancas nos 

Mercados. ---------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número trezentos e sessenta e 

sete, datada de vinte e sete de janeiro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, comunicar que de acordo com o artigo quinto do Decreto-Lei 

número trezentos e quarente barra oitenta e dois, transcrito para o artigo 

décimo do Regulamento dos Mercados Municipais, poderá ser autorizada a 

cedência a terceiros dos respetivos lugares desde que ocorra um dos 

seguintes fatos: a) Invalidez do titular; b) Redução a menos de cinquenta 

por cento da capacidade física normal do mesmo; c) Outros motivos 

ponderosos e justificados verificados caso a caso. -----------------  
TRÊS – HABITAÇÃO ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – FERNANDA MARIA DE JESUS MARQUES – REQUALIFICAÇÃO DO 

BAIRRO CAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO: – No âmbito da deliberação da 

Assembleia Municipal de quinze de dezembro de dois mil e catorze, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, comparticipar em cinquenta porcento 

dos custos com os trabalhos de remoção da cobertura em fibrocimento 

que, face à fatura apresentada pela requerente, totaliza a importância de 

oitocentos e noventa e um euros e setenta e cinco cêntimos, a transferir 

para a requerente, Fernanda Maria de Jesus Marques. --------------  
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QUATRO – CULTURA ----------------------------------------  

QUATRO PONTO UM – MANUELA MARIA ALVES MORAIS: – Foi apresentada a carta 

datada de quinze de janeiro do corrente ano, em que Manuela Maria Alves 

Morais, vem apresentar proposta para possível aquisição da obra “A Culpa 
de Deus, para um ensaio sobre o livre arbítrio, pelo preço unitário de vinte 

euros. ------------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que de momento não tem 

disponibilidade financeira para o efeito. ------------------------  

QUATRO PONTO DOIS – AL TEATRO: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

dois de janeiro do corrente ano, procedendo à apresentação de atividades 

e solicitando lhe seja emitida uma declaração que demonstre a importância 

do AL Teatro para o desenvolvimento cultural regional, a sua importância 

como representante da criação artística algarvia a nível nacional e que 

o município de Aljezur prevê acolher espetáculos do AL Teatro no biénio 

dois mil e quinze/dois mil e dezasseis. -------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão solicitada. ------  

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, mandando 
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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, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


