
  

M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  
 

Ata nº 27/15 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  06 de outubro de 2015 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.30 horas  

Aprovada em:  13 de outubro de 2015 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

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

 
 

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

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

10.00 horas. 
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Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – O Senhor Vereador 

Vítor Vicente, apelou a uma reflexão acerca do Festival da Batata doce, 

nomeadamente quanto à possibilidade de futuramente o festival crescer no 

ponto de vista da qualidade, já bastante elevada, atendendo à imensa 

procura que se gerou em torno deste produto, dando também palco a mais 

atividades económicas, muito particularmente as concelhias. Em suma 

refletir sobre a possibilidade de fazer crescer o festival de forma 

sustentável em próximas edições. ----------------------------  

O Senhor Presidente concordou com a proposta de reflexão do senhor 

Vereador Vítor Vicente, salientando que estaremos disponíveis, como 

sempre para fazer este tipo de trabalho, de resto a análise critica que deve 

estar sempre presente, na atividade municipal, sendo que no caso em 

apreço é essencial que o associativismo agrícola em torno deste produto 

se consolide cada vez mais, devendo o certame mostrar todas as 

atividades económicas ligadas ao produto de forma direta ou indireta, facto 

que já acontece, bem como potenciar novas atividades económicas de 

outros setores que, diga-se em bom da verdade ao longo das varias 

edições também já temos vindo a acolher. No caso em apreço o senhor 

Presidente salientou por força da reflexão do senhor Vereador Vítor 

Vicente a possibilidade de estabelecer parcerias mais aprofundadas 

capazes de gerar mais valias para o evento, nomeadamente como o 

Ministério da Agricultura através da Direção Regional Agricultura Pescas 

do Algarve. Finalmente, ambos concordaram sem prejuízo desta reflexão 

dever ser feita, podermos crescer de forma sustentável e daí retirarmos o 

importante retorno em todos os níveis que este festival gera para o 

concelho a região e o país. ---------------------------------  
 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------  

UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois de ter 

sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião 

ordinária de oito de setembro de dois mil e quinze. ----------------  
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Não participaram na aprovação da ata, os Senhores José Manuel Velhinho 

Amarelinho e António José Monteiro de Carvalho, por não terem estado 

presentes na referida reunião. -------------------------------  

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Depois 

de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 

reunião ordinária de vinte e dois de setembro de dois mil e quinze. -----  

Não participou na aprovação da ata, o Senhor Vereador Vitor Vicente, por 

não ter estado presente na referida reunião. ---------------------  

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas décima quarta e décima quinta Modificações às Grandes 

Opções do Plano – PPI, nas décima sexta, décima sétima e décima oitava 

Modificações às Atividades mais Relevantes – AMR e nas décima sexta, 

décima sétima e décima oitava Modificações ao Orçamento para o ano dois 

mil e quinze, cujos documentos depois de devidamente rubricados, ficam 

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

Igualmente a Câmara tomou conhecimento da Informação prestada à 

Assembleia Municipal, pelo Senhor Presidente da Câmara em sessão 

realizada no passado dia trinta de setembro. ---------------------  

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação neste 

ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------  

UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 

a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 

como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE – 
LUGARES DA PRIMEIRA GLOBALIZAÇÃO – CANDIDATURA A INTEGRAÇÃO NA 

LISTA INDICATIVA: – Foi apresentado o email datado de vinte e nove de 

setembro do corrente ano, enviando Cartas de Suporte à Candidatura à 

Lista Indicativa da UNESCO: “Lugares da Primeira Globalização”. -------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a Candidatura à Lista 

Indicativa da UNESCO: “Lugares da Primeira Globalização”. ----------  

 

 
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ – 
AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE ALJEZUR, POR PARTE DA IGF: – Foi apresentado 

o ofício número duzentos e quarenta e dois, datado de quinze de setembro 

do corrente ano, comunicando o teor do despacho de arquivamento, 
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proferido em catorze de setembro do corrente ano e relativo à Auditoria ao 

Município de Aljezur, por parte da IGF. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – MUNICÍPIO DE LAGOA – CANDIDATURA DO 

MUNICÍPIO DE LAGOA A “CIDADE DO VINHO 2016”: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e sete de setembro do corrente ano, enviando 

documentação relativa à candidatura do Município de Lagoa a “Cidade do 
Vinho 2016”. -------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar a candidatura do Município 

de Lagoa a “Cidade do Vinho 2016”. --------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 

DAS FLORESTAS – INÍCIO DE FUNÇÕES DA SENHORA ENGENHEIRA VALENTINA 

CALIXTO COMO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E FLORESTAS DO ALGARVE – APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS: – 
Foi apresentado o ofício número cinquenta mil setecentos e sessenta e 

cinco, datado de vinte e um de setembro do corrente ano, procedendo à 

apresentação de cumprimentos da Senhora Engenheira Valentina Calixto, 

ao iniciar funções como Diretora do Departamento da Conservação da 

Natureza e Florestas do Algarve. -----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – FUNDAÇÃO IRENE ROLO – CONTRIBUTO PARA 

ALOJAMENTO DE EMERGÊNCIA SOCIAL (AES) DO ALGARVE: – Foi apresentado 

o ofício número quatrocentos e vinte e nove, datado de três de setembro 

do corrente ano, solicitando resposta referente ao contributo para 

Alojamento de Emergência Social (AES) do Algarve. ---------------  

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

de trabalhos. -------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL – 
PORTARIA NÚMERO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E 

SETE, DE ONZE DE DEZEMBRO – PEDIDO DE PARECER: – Foi apresentado o 

ofício número seis mil e cinquenta e dois, datado de catorze de setembro 

do corrente ano, enviando informação acerca do parecer favorável emitido 

quanto ao projeto de remodelação e ampliação do edifício operacional do 

Corpo de Bombeiros Voluntários de Aljezur. ---------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE CATORZE DE 
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SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE – INFORMAÇÕES: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FARO – ENVIO DE MOÇÕES 

APROVADAS EM SESSÃO DE OITO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi 

apresentado o email datado de dezoito de setembro do corrente ano, 

enviando cópia de duas Moções aprovadas na sua sessão ordinária, 

realizada no passado dia oito de setembro. ----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – UNIR – ASSOCIAÇÃO DE DOENTES MENTAIS 

FAMÍLIAS – UNIDADE SÓCIO OCUPACIONAL DO BARLAVENTO ALGARVIO – INÍCIO 

DAS OBRAS DE REMODELAÇÃO: – Foi apresentado o email datado de vinte e 

um de setembro do corrente ano, enviando informação acerca do Início das 

obras de remodelação/adaptação da Unidade Sócio Ocupacional do 

Barlavento Algarvio. --------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – PROPOSTA DE INSCRIÇÃO DA “COSTA SUDOESTE” 
NA LISTA INDICATIVA DE PORTUGAL – CARTA DE INTENÇÃO – RATIFICAÇÃO: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a Carta de Intenção, 

manifestando o interesse do Município em manter a “Costa Sudoeste” na 
Lista Indicativa de Portugal, remetida pelo Senhor Presidente da Câmara 

ao Município de Odemira, em vinte e cinco de setembro transato. ------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – POLIS LITORAL SUDOESTE – RELATÓRIO E CONTAS 

DOIS MIL E CATORZE E RELATÓRIO DO GOVERNO SOCIETÁRIO DOIS MIL E 

CATORZE: – Foi apresentado o ofício número duzentos e três, datado de 

vinte e um de setembro do corrente ano, procedendo ao envio do Relatório 

e Contas de dois mil e catorze e Relatório do Governo Societário de dois 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES – QUOTA DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email 

datado de vinte e três de setembro do corrente ano, enviando informação 

acerca do valor da quota anual para dois mil e dezasseis. ------------  

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

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGUROS – ALTERAÇÃO ÀS PEÇAS DO PROCEDIMENTO: – No âmbito do teor 

constante na informação número cinco mil e quarenta e um, do Serviço de 
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Contratação Pública da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 

datada de um de outubro de dois mil e quinze, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a alteração às peças do procedimento do Concurso 

Público para Prestação de Serviços na Área de Seguros – Aquisição de 

Serviços de Seguro, cuja decisão de contratar foi tomada na reunião de 

vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze. ---------------------  

UM PONTO SEIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA: -------------------------  
UM PONTO SEIS PONTO UM – BRIAN TREVOR PARISH – ROTURA NO SISTEMA PRIVADO 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – VALE DA TELHA – SETOR I – LOTE CENTO E 

SESSENTA E UM: – Foi apresentado o requerimento em que Brian Trevor 

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

mês de julho 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 no Lote 

cento e sessenta e um – Setor I – Vale da Telha – Aljezur. ------------  

Face ao teor constante na informação número quatro mil oitocentos e 

cinquenta e seis, datada de vinte e três de setembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos – Serviço de Águas e 

Saneamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir o montante 

total de setecentos e sessenta euros e seis cêntimos, referente a consumo 

de água (seiscentos e oitenta euros e setenta e oito cêntimos), IVA 

(quarenta euros e oitenta e cinco cêntimos)e resíduos sólidos variável 

(trinta e oito euros e quarenta e três cêntimos), relativamente ao 

processamento de julho de dois mil e quinze, de acordo com os cálculos 

em anexo à citada informação, 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. ----------------------  

UM PONTO SEIS – CEMITÉRIOS: ---------------------------------  

UM PONTO SEIS PONTO UM – MANUEL MARIA CANELAS – PEDIDO DE PERMUTA DE 

TERRENO DO CEMITÉRIO DE ALJEZUR COM O CEMITÉRIO DE ROGIL: – Foi 

apresentado o requerimento de Manuel Maria Canelas, solicitando a 

permuta de dois terrenos (sepulturas), com a área de quatro metros 

quadrados, situados no Cemitério Municipal de Aljezur, por um terreno no 

Cemitério Municipal de Rogil, com a mesma área, para construção de um 

jazigo. ------------------------------------------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da ordem 

de trabalhos.- ------------------------------------------  

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA CINCO DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E QUINZE: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do 

dia cinco de outubro de dois mil e quinze, do qual a Câmara tomou 

conhecimento. ------------------------------------------  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares 

e Ambiente 
 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  

UM PONTO UM – MARIA DUARTE ROCHA DE OLIVEIRA – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM BREJO DA MOITA – ROGIL – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e seis de agosto do 

corrente ano e exarado no parecer do Advogado desta autarquia, Dr. José 

Mendes de Morais, datado de vinte e seis de agosto do corrente ano, 

relativo ao pedido de parecer solicitado por Maria Duarte Rocha de 

Oliveira, cabeça de casal na herança de José Inês, no seu interesse e no 

de Álvaro Rocha Martins e de Fernanda Maria Nunes Cardeira, quanto à 

constituição de compropriedade entre os acima mencionados, em que 

Fernanda Maria Nunes Cardeira fica com dois quartos da propriedade, 

Maria Duarte Rocha de Oliveira fica com um quarto da propriedade e, 

Álvaro Rocha Martins fica com um quarto da propriedade, para efeitos de 

escritura de partilhas, em relação ao prédio rústico sito em Brejo da Moita, 

inscrito na matriz sob o artigo setenta e um, da seção M-M um-M dois, da 

freguesia de Rogil e Município de Aljezur e, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número cinco mil oitocentos e sessenta e 

um. --------------------------------------------------  
DOIS – OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------  

DOIS PONTO UM – EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESTRUTURA DO 

RESERVATÓRIO DO VALE DA TELHA – DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de catorze de setembro do corrente 

ano, sobre a seguinte repartição de encargos referente à Empreitada de 

reabilitação da Estrutura do Reservatório do Vale da Telha.- ---------   

- Ano de dois mil e quinze- cinquenta mil duzentos e trinta e dois euros e 

noventa e nove cêntimos;- ---------------------------------  
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- Ano de dois mil e dezasseis – noventa e sete mil setecentos e noventa e 

sete euros e onze cêntimos.- -------------------------------  
 

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  

UM PONTO UM – MERCADOS MUNICIPAIS ---------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – CESSAÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UMA BANCA 

PARA VENDA DE FRUTAS E LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE – 
TERRA SECULAR UNIPESSOAL, LDA: – No âmbito do teor constante na 

informação número quatro mil setecentos e sessenta e dois, datada de 

dezassete de setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

comunicar à concessionária que é sua intenção fazer cessar o direito de 

ocupação, da banca destinada a venda de fruta, legumes e hortaliças, no 

Mercado Municipal de Odeceixe, por violação do artigo trinta e seis do 

Regulamento de Funcionamento e Ocupação de Espaços Comerciais no 

Mercado de Odeceixe, pois não ocupa o espaço há mais de seis meses 

seguidos ou interpolados.----------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar à concessionária que 

poderá pronunciar-se, por escrito, no prazo de dez dias, nos termos dos 

artigos cento e vinte e um e cento e vinte e dois do Código do 

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

-  
DOIS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE TAVIRA – PARCERIA PARA A 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO: – Foi apresentado o 

email datado de vinte e três de setembro do corrente ano, enviando 

proposta de parceria para a Educação em Ciência, a estabelecer entre o 

Centro Ciência Viva de Tavira e este Município, para o próximo ano letivo.  

A Câmara deliberou, por unanimidade, informar o Centro de Ciência Viva 

de Tavira que aceita a proposta de parceira para a Educação em Ciência, 

de acordo com o que vier a ser solicitado pelo Agrupamento de Escolas de 

Aljezur e mediante a disponibilidade de transportes da rede escolar.-----

--------------------------------------- 
DOIS PONTO DOIS – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO DE DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatro mil novecentos e noventa e oito, datada de vinte e nove de 
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setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, fixar em trinta e cinco, 

o número de Bolsas de Estudo a atribuir no ano letivo de dois mil e 

quinze/dois mil e dezasseis, assim como fixar o prazo para apresentação 

de candidaturas, entre o dia quinze de outubro e o dia dezasseis de 

novembro de dois mil e quinze. ------------------------------  
TRÊS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: ----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO UM – ISA VALÉRIO POLÓNIA – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatro mil novecentos e quarenta e oito, datada de vinte e oito de setembro 

do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à 

aluna Isa Valério Polónia. ----------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO DOIS – TIAGO DOMINGOS DE SOUSA SILVA – CANDIDATURA A 

APOIO SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação 

número quatro mil oitocentos e quarenta e cinco, datada de vinte e três de 

setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, 

ao aluno Tiago Domingos de Sousa Silva. -----------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO TRÊS – POLINA BARDAKOVA – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatro mil novecentos e cinquenta e três, datada de vinte e oito de 

setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à 

aluna Polina Bardakova. -----------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO QUATRO – MATILDE NUNES PARRINHA – CANDIDATURA A 

APOIO SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação 

número quatro mil novecentos e cinquenta e quatro, datada de vinte e oito 

de setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à 

aluna Matilde Nunes Parrinha. -------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO CINCO – CRISTINA KARBOVNISIN – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO/EDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na informação número 

quatro mil novecentos e noventa e nove, datada de vinte e nove de 

setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 
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Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, à 

aluna Cristina Karbovnisin. ---------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO SEIS – SANDRA MARA DE ARAÚJO LIMA PACHECO – PEDIDO 

DE REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO – CAROLINA E RAFAEL PACHECO: – Foi 

apresentada a exposição de Sandra Mara de Araújo Lima Pacheco, na 

qualidade de encarregada de educação e solicitando a revisão do escalão 

atribuído aos alunos Carolina Lima Pacheco e Rafael Lima Pacheco. ----  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil novecentos 

e setenta e um, datada de vinte e oito de setembro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, reposicionar os alunos Carolina Lima Pacheco 

e Rafael Lima Pacheco, no escalão A. -------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO SETE – FÁTIMA CRISTINA LOURENÇO DUARTE – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO – AFONSO, DIEGO E ELIANA CUSTÓDIO: – Foi 

apresentada a exposição de Fátima Cristina Lourenço Duarte, na qualidade 

de encarregada de educação e solicitando a revisão do escalão atribuído 

aos alunos Afonso Custódio, Diego Custódio e Eliana Custódio.--------  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil setecentos e 

trinta e um, datada de dezasseis de setembro do corrente ano, da Divisão 

de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar os alunos Afonso Custódio, Diego Custódio e 

Eliana Custódio, no escalão A. -------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO OITO – ANA CATARINA DE OLIVEIRA RAMOS – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO – LEONOR RAMOS DO TIRO: – Foi apresentada a 

exposição de Ana Catarina de Oliveira Ramos, na qualidade de 

encarregada de educação e solicitando a revisão do escalão atribuído à 

aluna Leonor Ramos do Tiro. --------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna Leonor Ramos 

do Tiro, no escalão A. -------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO NOVE – NAIR SELENE FRANCISCO – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO – ÂNIA OLIVEIRA: – Foi apresentada nova 

exposição de Nair Oliveira, na qualidade de encarregada de educação, 

acompanhada de documentos comprovativos da situação socioeconómica 

do agregado familiar e, solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna 

Ânia Filipa Oliveira. --------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil oitocentos e 

cinquenta e oito, datada de vinte e três de setembro do corrente ano, da 
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Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Ânia Filipa 

Oliveira. ----------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO DEZ – ANDREIA SOFIA PEREIRA PINTO – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO – MATILDE GORGULHO: – Foi apresentada a 

exposição de Andreia Sofia Pereira Pinto, na qualidade de encarregada de 

educação e solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Matilde Pinto 

Gorgulho. ---------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil setecentos e 

quarenta, datada de dezasseis de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, reposicionar a aluna Matilde Pinto Gorgulho, no escalão A. -  
TRÊS PONTO UM PONTO ONZE – OXANA CAZACU – PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE 

PROCESSO – EDUARDO ALEXANDRE NOUR: – Foi apresentada a exposição de 

Oxana Cazacu, na qualidade de encarregada de educação e solicitando a 

revisão do escalão atribuído ao aluno Eduardo Alexandre Nour. --------  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil novecentos 

e oitenta e sete, datada de vinte e nove de setembro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, reposicionar o aluno Eduardo Alexandre Nour, 

no escalão A. -------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO DOZE – ANA CAROLINA FERNANDES – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DE PROCESSO: – No âmbito do teor constante na informação 

número quatro mil setecentos e noventa e nove, datada de vinte e um de 

setembro do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão B, à 

aluna Ana Carolina Fernandes. ------------------------------  
TRÊS PONTO UM PONTO TREZE – SARA CRISTINA SILVA FRANCISCO – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO – BEATRIZ SILVA: – Foi apresentada a 

exposição de Sara Cristina Silva Francisco, na qualidade de encarregada 

de educação e solicitando a revisão do escalão atribuído à aluna Beatriz 

Alexandra Gonçalves Francisco. -----------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número quatro mil novecentos 

e sessenta e quatro, datada de vinte e oito de setembro do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, reposicionar a aluna Beatriz Alexandra 

Gonçalves Francisco, no escalão A. ---------------------------  
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TRÊS PONTO DOIS – MEDIDA CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTARES NO ÂMBITO DA 

AÇÃO SOCIAL – CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D`ALVA – RELATÓRIOS DOS 

MESES DE JULHO E AGOSTO – PROPOSTA: – Pela Senhora Vereadora Fátima 

Neto foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: ----------  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CONFERÊNCIA DE NOSSA SENHORA D’ALVA NO 

ÂMBITO DO APOIO ÀS FAMÍLIAS SOCIAL E ECONOMICAMENTE DESFAVORECIDAS E MEDIDA 

CINCO DAS AÇÕES SUPLEMENTAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL --------------  

– Considerando o valor mensal aprovado para a prestação de apoios 

sociais às pessoas e famílias carenciadas; ----------------------  

– Considerando que a atribuição do subsídio implica a apresentação de um 

relatório mensal dos apoios prestados; -------------------------  

Proponho: ---------------------------------------------  

UM – Que sejam aprovados os relatórios dos apoios prestados pela 

Conferência de Nossa Senhora d’Alva, relativos aos meses de julho e 

agosto de dois mil e quinze, em anexo; -------------------------  

DOIS – Que seja aprovada a transferência da verba de mil quinhentos e 

oitenta e oito euros e dois cêntimos, relativa aos meses em causa, de 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
QUATRO – CULTURA ----------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO 

PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR: – Pelo Senhor 

Vereador Gonçalves foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

“PROPOSTA --------------------------------------------  
PROTOCOLO COM ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO DE ALJEZUR--  

Considerando que no âmbito das competências e atribuições, compete à 

Câmara Municipal de Aljezur promover, divulgar, preservar e recuperar os 

valores culturais, históricos, arqueológicos, arquitetónicos e etnográficos 

do concelho. -------------------------------------------  

No sentido do aprofundamento da parceria com a Associação Defesa do 

Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, proponho que se aprove o 

protocolo, entre as duas instituições”.------------------ 

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

como o protocolo a estabelecer com a Associação Defesa do Património 

Histórico Arqueológico de Aljezur, o qual depois de rubricado fica apenso à 

presente ata. -------------------------------------------  
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CINCO – ASSOCIATIVISMO ------------------------------------  
CINCO PONTO UM – JUVENTUDE CLUBE ALJEZURENSE – “PASSEIO DE 
PASTELEIRAS” – PEDIDO DE REFORÇO DO APOIO ATRIBUÍDO: – Foi apresentado 

o email datado de vinte e cinco de setembro do corrente ano, justificando o 

pedido de reforço do apoio atribuído, destinado a apoiar a organização do 

“Passeio de Pasteleiras”, que teve lugar no dia vinte e sete do mês de 

setembro do corrente ano. ----------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no 

montante setecentos e cinquenta euros, mediante apresentação relatório da 

atividade e documentos comprovativos da despesa.------------ 
CINCO PONTO DOIS – PLANO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DOIS MIL E 

QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: – A Câmara tomou conhecimento da 

informação número cinco mil e vinte e cinco, datada de trinta de setembro 

do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a qual propõe o calendário das atividades desportivas a 

serem desenvolvidas fora e dentro do Complexo Desportivo, durante a 

época desportiva de dois mil e quinze/dois mil e dezasseis. ----------  
CINCO PONTO TRÊS – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR – 
ADENDA AO PROTOCOLO ESTABELECIDO – PROPOSTA: – Pelo Senhor Vereador 

António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -  

“PROPOSTA --------------------------------------------  
ADENDA AO PROTOCOLO ESTABELECIDO- -------------------------------  

Vem a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, 

solicitar a manutenção da verba atribuída por esta Câmara, no valor de 

oitocentos euros mensais, sugerindo porém a alteração aos pressupostos 

/obrigações para atribuição desse apoio, devendo para o efeito serem 

alteradas as respetivas cláusulas do protocolo em vigor.- ------------  

Porque a proposta apresentada visa uma garantia de continuidade da 

Banda e o seu melhor enraizamento na Sociedade Local, propõe-se a 

Adenda ao Protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Aljezur, onde são acolhidas as sugestões da referida 

Associação e cuja proposta se anexa”.- ------------------------   

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

como a adenda ao respetivo protocolo, o qual depois de rubricado fica 

apenso à presente ata. ------------------------------------  

CINCO PONTO QUATRO – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALJEZUR 

– PISCINAS MUNICIPAIS – PROPOSTA DE PROTOCOLO A ESTABELECER: – A 
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Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  

PERÍODO DE 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 doze horas e trinta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

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

 
     

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretario, 
 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


