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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 04/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  26 de janeiro de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  11.30 horas  

Aprovada em: 10 de fevereiro de 2016 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Lucas Gonçalves, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Ana Maria Ferreira dos Santos 

António José Monteiro de Carvalho  
 

Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 

compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vitor Manuel da 

Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de vinte e três de 

janeiro, a informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, 

devido a ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos 

termos dos art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará 

substituir pelo elemento seguinte na lista candidata do Partido Social 

Democrata, Ana Maria Ferreira dos Santos. 
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Verificou-se a ausência do seguinte membro:  
 

José Manuel Velhinho Amarelinho 
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório   
 

 
 

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

membros da Câmara, o Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião 

pelas 10.00 horas. 
 

 

 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que o Senhor 

Presidente da Câmara, José Manuel Velhinho Amarelinho, não pode estar 

presente na reunião por motivos profissionais, deliberou por unanimidade, 

considerar justificada a sua falta. -----------------------------  

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: –A Senhora Vereadora Ana 

Santos preguntou se estava prevista alguma intervenção com vista ao 

melhoramento da estrada de acesso à Praia de Vale Figueiras. --------  

O Senhor Vice-Presidente esclareceu que a intenção é ser feita uma 

intervenção no sentido de proceder ao seu melhoramento, com a 

possibilidade de continuar o trabalho de rega asfáltica. --------------   
 

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 DOZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de ter 

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

ordinária de doze de janeiro de dois mil e dezasseis. ---------------  
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEZANOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião extraordinária de dezanove de janeiro de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  
UM PONTO DOIS PONTO UM – REPOSIÇÃO DE LEGALIDADE – PROCESSO NÚMERO TREZENTOS E 

VINTE E NOVE BARRA QUINZE PONTO TRÊS T OITO LAG DO TRIBUNAL – COMARCA DE FARO – 
LAGOS: – A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício com data de saída 

de vinte e dois de janeiro do corrente ano, remetido ao Magistrado do 

Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, 

relativo ao pedido de reposição de legalidade – Processo número trezentos 

e vinte e nove barra quinze ponto três T oito LAG do Tribunal – Comarca 

de Faro – Lagos. -----------------------------------------  

– A Câmara tomou conhecimento dos Despachos do Senhor Presidente 

exarados nas vigésima segunda, vigésima terceira e vigésima quarta 

Modificações às Grandes Opções do Plano – PPI, nas vigésima quinta, 

vigésima sexta, vigésima sétima e vigésima oitava Modificações às 

Atividades mais Relevantes – AMR e nas vigésima quinta, vigésima sexta, 

vigésima sétima e vigésima oitava Modificações ao Orçamento para o ano 

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

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

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

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

DECRETO REGULAMENTAR REGIONAL número dois barra dois mil e 

dezasseis, publicado no Diário da República número catorze, Série I, de 

vinte e um de janeiro, da Região Autónoma da Madeira – Presidência do 

Governo, que fixa o Valor do Metro Quadrado de Construção para o Ano 

de dois mil e dezasseis. -----------------------------------  

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 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALJEZUR – 
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO DA BORDEIRA – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO: 

– Foi apresentado o ofício número um barra dois mil e dezasseis, datado de 

cinco de janeiro, solicitando a renovação de Protocolo estabelecido no 

âmbito de Serviço de Apoio Domiciliário da Bordeira. ---------------  
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A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar à Santa Casa da 

Misericórdia de Aljezur que o protocolo em causa se mantém em vigor até 

trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete.------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

ALGARVE – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE ONZE DE JANEIRO DE 

DOIS MIL E DEZASSEIS – INFORMAÇÕES: – Foram apresentadas as 

Informações relativas à Reunião do Conselho Intermunicipal, que teve 

lugar no passado dia onze de janeiro de dois mil e dezasseis. ---------  

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

ALGARVE – REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA CENTRAL DE 

COMPRAS – AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o ofício número 

quatrocentos e onze barra dois mil e quinze, datado de dezasseis de 

dezembro, agradecendo pela forma como foram recebidos aquando da 

reunião da Comissão de Acompanhamento da Central de Compras, que 

teve lugar nesta Autarquia. ---------------------------------  

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

ALGARVE – ENVIO DE NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL “AUTARCAS E ENTIDADES 

EMPRESARIAIS EXIGEM A PARAGEM IMEDIATA DO PROCESSO DE PROSPEÇÃO 

DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO ALGARVE: – Foi apresentado o email 

datado de doze de janeiro do corrente ano, enviando cópia de nota de 

imprensa enviada à comunicação social intitulada “Autarcas e entidades 
empresariais exigem a paragem imediata do processo de prospeção de 

petróleo e gás natural no Algarve”. ----------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE OS INSUFICIENTES RECURSOS 

HUMANOS NA UNIDADE LOCAL DE PORTIMÃO DA AUTORIDADE PARA AS 

CONDIÇÕES NO TRABALHO: – Foi apresentado o email datado de catorze de 

janeiro do corrente ano, enviando cópia de pergunta feita ao Governo 

sobre os insuficientes recursos humanos na Unidade Local de Portimão da 

Autoridade para as Condições no Trabalho. ----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE AS CONCESSÕES DE APOIO 

BALNEAR E DE APOIO RECREATIVO NA PRAIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado 

o email datado de sete de janeiro do corrente ano, enviando cópia de 
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pergunta feita ao Governo sobre as concessões de apoio balnear e de 

apoio recreativo na Praia de Odeceixe. -------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – APRESENTAÇÃO NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE UM PROJETO 

DE RESOLUÇÃO SOBRE AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA EN CENTO E VINTE 

E CINCO: – Foi apresentado o email datado de oito de janeiro do corrente 

ano, enviando informação acerca da apresentação na Assembleia da 

República de um projeto de resolução sobre as obras de requalificação da 

EN cento e vinte e cinco. ----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PROPÕE NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA A REVERSÃO DO 

PROCESSO DE FUSÃO DOS HOSPITAIS ALGARVIOS NUM ÚNICO CENTRO 

HOSPITALAR: – Foi apresentado o email datado de oito de janeiro do 

corrente ano, enviando informação acerca da apresentação na Assembleia 

da República de um projeto de resolução com vista à reversão do processo 

de fusão dos hospitais algarvios num único centro hospitalar. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE OS ATRASOS NA DISTRIBUIÇÃO 

DE CORREIO PELOS CTT NO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de 

onze de janeiro do corrente ano, enviando cópia de pergunta feita ao 

Governo os atrasos na distribuição de correio pelos CTT no Algarve. ----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS – PERGUNTA AO GOVERNO SOBRE O IMPACTO NA ECONOMIA 

REGIONAL ALGARVIA DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DAS COMPANHIAS AÉREAS 

LOW COST: – Foi apresentado o email datado de dezoito de janeiro do 

corrente ano, enviando cópia de pergunta ao Governo sobre o impacto na 

economia regional algarvia da política de promoção das companhias 

aéreas low cost. -----------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE – ENVIO DE 

LISTA DOS NOVOS CORPOS SOCIAIS: – Foi apresentado o email datado de 

dez de janeiro do corrente ano, dando conhecimento da lista dos novos 

corpos sociais daquela coletividade. ---------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
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UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO 

DE MOÇÃO SOBRE A EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO MUNICÍPIO DE 

ALJEZUR E LITORAL ADJACENTE: – Foi apresentado o email datado de cinco 

de janeiro do corrente ano, enviando cópia de Moção sobre “Exploração de 

Hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral adjacente”. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – 
CONFERÊNCIA DA NOSSA SENHORA D`ALVA – NATAL/DOIS MIL E QUINZE – 
AGRADECIMENTO PELO APOIO CONCEDIDO: – Foi apresentada a carta datada 

de doze de janeiro do corrente ano, agradecendo pelo apoio concedido e 

destinado a apoiar as famílias carenciadas do concelho e, enviando 

relatório referente às despesas efetuadas para o efeito. -------------  

A Câmara tomou conhecimento do agradecimento e do relatório sobre os 

apoios atribuídos. ----------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CATORZE – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS: – Foi apresentado o ofício número um barra dois mil e 

dezasseis, datado de cinco de janeiro, solicitando a isenção do pagamento 

da taxa referente à Tarifa de Resíduos Sólidos Urbanos, uma vez que não 

existe uma tarifa especial para Instituições de Solidariedade Social.-----  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que não existe 

enquadramento legal para o solicitado. -------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE – DELEGAÇÕES DE COMPETÊNCIAS COM AS 

JUNTAS DE FREGUESIA: ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUINZE PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – ENVIO DO RELATÓRIO 

TRIMESTRAL REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO/DEZEMBRO: – Foi apresentado o ofício 

número vinte e sete-IA, datado de oito de janeiro do corrente ano, 

enviando o relatório trimestral referente ao período de outubro a dezembro 

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

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

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E CINCO DE 

JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezasseis, do qual 

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

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 

Ambiente 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS ------------------------------------  
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UM PONTO UM – PROJETO DE EXECUÇÃO DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA – PISCINAS 

MUNICIPAIS – SEGUNDA FASE – COMPLEMENTO – GARANTIA BANCÁRIA: – No 

âmbito do teor constante na informação número cento e setenta, datada de 

doze de janeiro do corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, restituir a quantia de 

três mil setecentos e cinquenta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos, 

nos termos da legislação em vigor. ----------------------------  
DOIS – OBRAS PARTICULARES ---------------------------------  

DOIS PONTO UM – HENRI EDOUARD R. VAN VYVE – PEDIDO DE CERTIDÃO DE 

COMPROPRIEDADE DE UM PRÉDIO SITO EM CADAVEIRO – ALJEZUR – 
RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara, datado de seis de janeiro do 

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

Mendes de Morais, datado de quatro de janeiro do corrente ano, por motivo 

de ausência do Senhor Presidente da Câmara e dada a urgência do 

assunto, relativo ao pedido de parecer solicitado por Henri Edouard R. Van 

Vyve e seus representados, quanto à constituição de compropriedade do 

prédio misto sito em Cadaveiro, inscrito na matriz rústica sob o artigo dez, 

da Seção BJ, da freguesia e Município de Aljezur e a parte urbana sob os 

artigos dez mil e cento e sete e, oito mil quatrocentos e noventa e dois, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljezur sob o número 

quatro mil oitocentos e cinquenta e três. ------------------------  
DOIS PONTO DOIS – PAULO GONÇALVES PEREIRA DA ENCARNAÇÃO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO EM 

BREJO DA MOITA – ROGIL: – No âmbito da deliberação de Câmara de nove de 

dezembro de dois mil e quinze, a Câmara tomou conhecimento do teor da 

informação número nove/FA, datada de catorze de janeiro do corrente ano, 

a qual dá conhecimento do parecer favorável do ICNF, emitido no ofício 

número setenta mil seiscentos e vinte e sete barra dois mil e 

quinze/DCNF-ALG/DLAP, acerca do pedido supra mencionado. --------   
DOIS PONTO TRÊS – MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA JESUS – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM 

SERRANITO – ALJEZUR: – Foi apresentado o requerimento de Maria da Luz 

da Silva Costa Jesus, na qualidade de proprietária de um prédio misto sito 

em Serranito, da freguesia e Município de Aljezur, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo cento e noventa e quatro, da Seção AJ e a parte 

urbana sob o artigo mil seiscentos e nove, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número sete mil quinhentos e noventa e 
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seis, vem solicitar informação sobre a possibilidade de levar a efeito a 

reconstrução, alteração e ampliação de uma habitação, no local acima 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente, 

condicionada ao cumprimento do teor constante na informação número 

catorze/FA barra dois mil e dezasseis, datada de vinte e um de janeiro, do 

Departamento Técnico de Obras e Urbanismo. --------------------  
TRÊS – AMBIENTE -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – BANDEIRAS AZUIS/DOIS MIL E DEZASSEIS: – No âmbito da 

informação número trezentos e setenta e um, datada de vinte e um de 

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

deliberou, por unanimidade, submeter a processo de candidatura ao 

Programa Bandeira Azul dois mil e dezasseis, as praias de Amoreira, 

Arrifana, Monte Clérigo e Odeceixe, com um custo total de mil e seiscentos 

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

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

 

UM – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO ----------------------------  
UM PONTO UM – CESSAÇÃO DA OCUPAÇÃO DE BANCA PARA VENDA DE FRUTA E 

LEGUMES NO MERCADO MUNICIPAL DE ODECEIXE – TERRA SECULAR, 

UNIPESSOAL, LDA: – No âmbito do teor constante na informação número 

cento e sessenta e um, datada de doze de janeiro do corrente ano, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, fazer cessar o direito de ocupação da empresa 

Terra Secular, Unipessoal, Lda, relativo a Espaço na Seção Tradicional – 
banca para venda de frutas e legumes no Mercado Municipal de Odeceixe, 

por não ocupação do espaço por mais de seis meses seguidos ou 

interpolados. -------------------------------------------  
DOIS – AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO ESCOLAR DOIS MIL E 

QUINZE/DOIS MIL E DEZASSEIS: -------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO UM – ZAIR JOSEPH DOS SANTOS – APOIO SÓCIO/EDUCATIVO – 
ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO: – No âmbito do teor constante na informação número 

duzentos e sessenta e seis, datada de quatro de janeiro do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 
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deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, ao aluno Zair Joseph dos 

Santos. -----------------------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO DOIS – CONSTÂNCIA LÚCIO FERNANDES – APOIO SÓCIO/EDUCATIVO – 
ATRIBUIÇÃO DE ESCALÃO: – No âmbito do teor constante na informação número 

duzentos e sessenta e seis, datada de quatro de janeiro do corrente ano, 

da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Constância Lúcio 

Fernandes. --------------------------------------------  
TRÊS – CULTURA ------------------------------------------  

TRÊS PONTO UM – CICLO DE EXPOSIÇÕES/DOIS MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: – Pelo 

Senhor Vice-Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a 

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

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

CICLO DE EXPOSIÇÕES/DOIS MIL E DEZASSEIS -----------------------  

Proponho à Câmara Municipal a aprovação do Ciclo de Exposições, a 

realizar nas freguesias do Concelho, para o ano de dois mil e dezasseis, 

conforme mapa que junto se anexa.” --------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----  
QUATRO – ASSOCIATIVISMO -----------------------------------  
QUATRO PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR: – Pelo Senhor 

Vereador António Carvalho foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

Tendo presente as candidaturas apresentadas a titulo extraordinárias pelas 

entidades abaixo melhor identificadas e: ------------------------  

Um – A avaliação feita em sede de comissão para atribuição de apoios ao 

desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo do Concelho de 

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

Dois – As dificuldades, morosidade na instrução e complemento dos 

processos por parte das entidades, o que inevitavelmente criou 

constrangimento no desenrolar dos processos, levando mesmo a alguns só 

se encontrassem concluídos em fase tardia; ---------------------  

Três – A importância socioeconómica das atividades desenvolvidas por 

cada uma das entidades abaixo referidas; -----------------------  

PROPONHO, ---------------------------------------------  
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a) CLUBE CULTURAL E RECREATIVO OS AMIGOS DA CARRAPATEIRA – que sejam 

aprovado o apoio à a atividade Futsal (campeonato – Inatel), através da 

concessão de apoio Logístico, condicionado à efetiva disponibilidade do 

mesmo, com eficácia à data de inicio da competição; ---------------  

b) ASSOCIAÇÃO DE GUITARRAS DO ALGARVE – por se tratar de atividade 

continuada desta Associação e pelo facto da candidatura ter como 

fundamento o normal funcionamento da mesma e do regular 

desenvolvimento do trabalho e em especifico para Aljezur de um encontro 

Regional com acampamento, tendo já acontecido no Parque de Campismo 

do Serrão, propõem-se assim a atribuição do valor solicitado em 

Candidatura de dois mil e quinhentos euros; ---------------------  

c) CLUBE INSTRUÇÃO E RECREIO ROGILENSE – atribuição de um apoio 

financeiro para a pintura da sede no valor de mil e quinhentos euros.” ---  

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

Não participou na votação do presente assunto, o Senhor Vereador António 

Carvalho, por ter feito parte da Comissão de Análise das Candidaturas. --   

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 Vice-Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e trinta 

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

que eu, José da Silva Gregório, Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, a redigi e subscrevo. -----------------------  

 

 

     

 
O Vice-Presidente, 

 

_____________________________ 
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O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 


