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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 07/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  08 de março de 2016 
Inicio:  10.00 horas   

Encerramento:  12.00 horas  

Aprovada em:  22 de março de 2016 
 

   
 

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 

Vítor 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: – Não se verificou qualquer 

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

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 VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – 
Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

ata da reunião ordinária de vinte e três de fevereiro de dois mil e 

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

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

– Não foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

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

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 – CASA DA CRIANÇA DO ROGIL – PEDIDO DE APOIO 

REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DA ULDM – RATIFICAÇÃO: – Foi apresentado o 

ofício número cinquenta e um, datado de dezasseis de fevereiro do 

corrente ano, enviando balancete analítico e balancete acumulado do mês 

de novembro de dois mil e quinze e, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro extraordinário, no montante de doze mil e setecentos e vinte e 

quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, destinado a fazer face a 

despesas de tesouraria da Unidade de Longa Duração e Manutenção de 

Aljezur, referentes à prestação do empréstimo a ser cobrada no corrente 

mês de março. ------------------------------------------   

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

Presidente da Câmara, datado de vinte e nove de fevereiro do corrente 

ano, que determinou o pagamento antecipado do valor da 

mensalidade/prestação ao banco para o mês de março, no montante de 

doze mil e setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos. -  
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UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TAVIRA – ENVIO DE 

CÓPIA DA MOÇÃO “PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO 

ALGARVE”: – Foi apresentado o email datado de um de março do corrente 

ano, enviando cópia da Moção “prospeção e Exploração de 
Hidrocarbonetos no Algarve”. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONCHIQUE - ENVIO 

DE CÓPIA DA MOÇÃO “PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS NO 

ALGARVE”: – Foi apresentado o email datado de um de março do corrente 

ano, enviando cópia da Moção “prospeção e Exploração de 
Hidrocarbonetos no Algarve”. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – PLATAFORMA ALGARVE LIVRE DO PETRÓLEO – 
ENVIO DE DOCUMENTO RELATIVO Á AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE 

ESTADO DA ENERGIA: – Foi apresentado o email datado de vinte e cinco de 

fevereiro do corrente ano, enviando cópia de documento entregue na 

audiência ocorrida com o Secretário de Estado da Energia, acerca da 

posição da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP contra a atividade 

de Prospeção, Pesquisa e Exploração de petróleo na região. ---------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – ACRAL – ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DA REGIÃO DO ALGARVE – CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DO PRESIDENTE, SENHOR 

VÍTOR GUERREIRO – AGRADECIMENTO: – Foi apresentado o email datado de 

vinte e cinco de fevereiro do corrente ano, transmitindo o agradecimento 

do Senhor Vítor Guerreiro, ao cessar funções do Presidente da Direção da 

ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve. ----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – RESPOSTA DO 

GOVERNO À PERGUNTA SOBRE MONOTORIZAÇÃO E REMOÇÃO DE AMIANTO 

NOS CENTROS DE SAÚDE DO ALGARVE: – Foi apresentado o email datado de 

vinte e três de fevereiro do corrente ano, enviando cópia da resposta do 

Governo à pergunta sobre a monotorização e remoção de amianto nos 

Centros de Saúde do Algarve. -------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – RESPOSTA DO 

GOVERNO SOBRE AS CONCESSÕES DE APOIO RECREATIVO NA PRAIA DE 

ODECEIXE: – Foi apresentado o email datado de cinco de fevereiro do 
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corrente ano, enviando cópia da resposta do Governo à pergunta sobre as 

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

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – MUNICÍPIO DE FARO – ENVIO DE CÓPIA DA MOÇÃO: 

“A CÂMARA MUNICIPAL DE FARO EXIGE RUMO DIFERENTE PARA A ATUAÇÃO DA 

SOCIEDADE POLIS LITORAL RIA FORMOSA”: – Foi apresentado o ofício com 

entrada número mil seiscentos e vinte e cinco, na aplicação informática 

MGD, em vinte e três de fevereiro do corrente ano, enviando cópia da 

moção: “A Câmara Municipal de Faro exige rumo diferente para a atuação 
da Sociedade Polis Litoral Ria Formosa”. -----------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – TERRAS DO INFANTE – ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS – VALOR DAS QUOTAS DE DOIS MIL E DOZE, DOIS MIL E TREZE, 

DOIS MIL E CATORZE, DOIS MIL E QUINZE E DOIS MIL E DEZASSEIS DO 

MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO: – Foi apresentado documento com entrada 

número mil oitocentos e setenta e nove, de dois de março do corrente ano, 

na aplicação informática MGD, contendo o valor das quotas de dois mil e 

doze, dois mil e treze, dois mil e catorze, dois mil e quinze e dois mil e 

dezasseis, do Município de Vila do Bispo. -----------------------  

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

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADE 

AUTÁRQUICA: – No âmbito do teor constante na informação número mil 

trezentos e quatro, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de vinte e nove de 

fevereiro de dois mil e dezasseis, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

emitir parecer prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de 

publicação de informação sobre atividade autárquica, pela empresa 

Fernando Francisco Barradinha, Unipessoal, Lda, pelo preço base 

(máximo) de dez mil seiscentos e vinte e um euros e setenta cêntimos, 

acrescido de IVA. ----------------------------------------  
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – RELAÇÃO MENSAL DOS CONTRATOS CELEBRADOS 

AO ABRIGO DO PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS DE FEVEREIRO: –  
A Câmara tomou conhecimento da informação número mil trezentos e nove, 

datada de um de março do corrente ano, da Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos – Serviço de Contratação Pública, a qual contempla a 



REUNIÃO DE 08.03.16 

Pág.  4 

relação mensal dos contratos celebrados ao abrigo do parecer genérico de 

contratos de prestação de serviços, durante o mês de fevereiro de dois mil 

e dezasseis. -------------------------------------------  

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

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

Tesouraria do dia sete de março de dois mil e dezasseis, do qual a 

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

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

Ambiente 
 

UM – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ----------------------------  
UM PONTO UM – PLANO DE PORMENOR PARA A ZONA DO VALE DA TELHA – 
UNIFICAÇÃO DOS QUATRO PLANOS DE PORMENOR: – Pelo Senhor Presidente 

da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se transcreve: -----  

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

PLANO DE PORMENOR PARA A ZONA DO VALE DA TELHA – UNIFICAÇÃO DOS QUATRO 

PLANOS DE PORMENOR -------------------------------------  

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

a) – No âmbito dos trabalhos de elaboração dos projetos de Planos de 

Pormenor de Vale da Telha, atualmente em fase de “Proposta Preliminar 
de Plano”, foi constatado que o facto de a área de Vale da Telha se 

apresentar dividida em quatro Planos de Pormenor tem implicações 

negativas na interpretação e justificação de algumas propostas de ordem 

técnica, como sejam, por exemplo, a implantação dos espaços afetos às 

diversas infraestruturas e à estrutura ecológica urbana, nomeadamente 

porque a sua lógica de rede ou continuum naturale fica comprometida, 

dificultando, assim, a cabal compreensão e uma visão global do regime e 

uso do solo, em toda a sua abrangência e nas ligações com a envolvente;  

b) – Igualmente no campo das infraestruturas – rede viária, águas e esgotos, 

eletricidade, telecomunicações, gás – o “fraccionamento” da área de Vale 

da Telha em quatro Planos de Pormenor distintos dificulta a futura 

execução material do Plano (no terreno), nomeadamente em razão da 

complexa articulação e implementação de quatro Programas de Execução 

e de quatro Planos de Financiamento também eles distintos; ----------  

c) – A Zona de Vale da Telha abrange, para além dos inúmeros lotes 

constituídos, dois prédios-mãe cujas extremas não são coincidentes com 
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os limites dos quatro Planos, pelo que revela-se extremamente difícil – 
caso de mantenha o “fracionamento” da área de Vale da Telha em quatro 

Planos de Pormenor distintos – os acertos de áreas entre os diversos 

lotes/parcelas já constituídos, ou a constituir, em especial por força da 

divergência entre os limites dos PP Um e PP Dois e a fronteira entre os 

dois prédios-mãe e pelo facto dessa fronteira cortar transversalmente 

diversos lotes já constituídos; -------------------------------  

d) – Em termos de leitura dos planos, a divisão da zona de Vale da Telha 

em quatro áreas de incidências distintas, também acarreta dificuldades 

para efeitos de (re)estruturação fundiária, nomeadamente no que diz 

respeito à numeração das parcelas previstas na Planta de Implantação de 

cada um dos quatro Planos, já que, devendo a numeração das parcelas ser 

sequencial em cada plano, haverá parcelas com o mesmo número (ex.: 

Parcela número um, do PP um; Parcela número um, do PP dois, etc.), o 

que irá originar dúvidas de interpretação e eventuais questões complexas 

em termos de registo predial; --------------------------------  

e) – A elaboração de quatro Planos distintos tornará, praticamente, 

impossível (ou, no mínimo, muito difícil) que cada uma das fases de 

Concertação e Participação/ Discussão Pública ocorra num momento único, 

o que, obviamente, implicará a inexistência de uma apreciação conjunta de 

toda a área de Vale da Telha por parte das entidades exteriores ao 

município (e dos particulares), comprometendo, igualmente, a execução do 

modelo global de organização do espaço, em razão do mais que provável 

desfasamento temporal da aprovação de cada um dos quatro Planos. ----  

f) – A eventual vigência de quatro Planos de Pormenor distintos na mesma 

área territorial, no caso Vale da Telha, vai conduzir a dificuldades 

acrescidas em termos de gestão urbanística municipal do espaço em causa 

e de implementação prática dos sistemas e instrumentos de execução dos 

Planos. -----------------------------------------------  

g) – A deliberação tomada pelo executivo em reunião realizada em dezoito 

de novembro de dois mil e quinze, salvaguarda já entre outros aspetos, a 

elaboração apenas de um plano de ordenamento municipal, entenda-se 

Plano de Pormenor, tal deliberação foi publicada em Diário da República, II 

série – Número duzentos e quarenta e nove – vinte e dois de dezembro de 

dois mil e quinze – Aviso número mil quatrocentos e noventa e quatro barra 

dois mil e quinze e divulgada através da comunicação social (um jornal 

regional e um jornal nacional) e no sítio da internet da Câmara Municipal.  
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PROPONHO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR DELIBERE O SEGUINTE: -----  

UM – Alterar a deliberação tomada pela Câmara Municipal em dez de 

dezembro de dois mil e nove, no sentido de, com efeitos retroativos à 

referida data, ser determinada a elaboração de um único Plano de 

Pormenor para a Zona de Vale da Telha, sendo a respetiva área de 

intervenção coincidente com as áreas de intervenção dos primitivos PP um, 

PP dois, PP três e PP quatro. -------------------------------  

DOIS – Determinar que os Termos de Referência do Plano de Pormenor de 

Vale da Telha, referido no número anterior, correspondem, sem qualquer 

modificação, aos Termos de Referência dos primitivos PP um, PP dois, PP 

três e PP quatro, aprovados pela deliberação da Câmara Municipal de dez 

de dezembro de dois mil e nove. -----------------------------  

TRÊS – Que a presente deliberação, uma vez aprovada pela Câmara 

Municipal de Aljezur, seja divulgada através da comunicação social e no 

sítio da Internet do Município.” -------------------------------  

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

III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Edifícios Municipais, 

Saúde, Ação Social, Cultura, Desporto e Tempos Livres 
 

UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E 

DEZASSEIS: --------------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO UM – LYANE DOS SANTOS LIMA – ENVIO DE BOLETIM DE 

CANDIDATURA A APOIO SÓCIOEDUCATIVO: – No âmbito do teor constante na 

informação número mil trezentos e trinta e um, datada de um de março do 

corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o escalão A, à aluna Lyane 

dos Santos Lima. ----------------------------------------  
UM PONTO UM PONTO DOIS – TOMÁS ALEXANDRE VITORINO NOBRE – ENVIO DE 

BOLETIM DE CANDIDATURA A APOIO SÓCIOEDUCATIVO: – No âmbito do teor 

constante na informação número mil trezentos e vinte e nove, datada de 

um de março do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

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

ao aluno Tomás Alexandre Vitorino Nobre. ----------------------  
UM PONTO UM PONTO TRÊS – JOÃO PEDRO PINTO VIEGAS E NUNES – ENVIO DE 

BOLETIM DE CANDIDATURA A APOIO SÓCIOEDUCATIVO: – No âmbito do teor 

constante na informação número mil trezentos e vinte e oito, datada de um 
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de março do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

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

ao aluno João Pedro Pinto Viegas e Nunes. ---------------------  
UM PONTO UM PONTO TRÊS – “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE GÉNERO – ESTRATÉGIA 

COMBATE” – RATIFICAÇÃO: – A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 

a comunicação do Senhor Presidente da Câmara, que dá conta da adesão 

ao projeto piloto no “Litoral Alentejano + 1”, numa parceria estratégica 
entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, tutelada pela 

Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, com os Municípios 

de Alcácer do Sal, Aljezur, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines 

e as ONG´s Taipa e Intervir.com, assumindo a participação na parceria 

através da cedência de instalações com recursos de eletricidade, água, 

comunicações, impressões e com um apoio financeiro anual no valor de 

dois mil euros, tendo o projeto a duração de dois anos, com inicio na data 

da assinatura do protocolo. ---------------------------------  
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
DOIS PONTO UM – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR - 

APROVAÇÃO DE MINUTAS DE PROTOCOLOS: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem de Trabalhos. -------  
DOIS PONTO DOIS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO CONCELHO DE ALJEZUR – FÁBRICA 

DA IGREJA DA NOSSA SENHORA D`ALVA DE ALJEZUR – CANDIDATURA: – Foi 

apresentada a candidatura da Fábrica da Igreja da Nossa Senhora d`Alva 

de Aljezur, no âmbito da Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, 

Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur.------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura para 

apreciação por parte da respetiva Comissão. ---------------------  

SAÍDA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O Senhor Vereador José 

Gonçalves ausentou-se da sala, não participando na discussão do 

seguinte assunto. ----------------------------------------   
TRÊS – EDUCAÇÃO-----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO AOS 

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR - HOMOLOGAÇÃO DAS ATAS DO JÚRI DE 

SELEÇÃO: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a 

Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  

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

HOMOLOGAÇÃO DE ATAS – BOLSA DE ESTUDO -----------------------  
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O Júri de seleção constituído nos termos do artigo seis, do Regulamento 
para atribuição de Bolsas de Estudo, no âmbito do processo de análise das 

candidaturas apresentadas para o ano letivo dois mil e quinze/dois mil e 

dezasseis, realizou duas reuniões e procedeu à audiência prévia de todos 

os candidatos. ------------------------------------------  

Estando concluído o processo de análise e proposta de seleção, de acordo 

com o número quatro, do artigo sete do Regulamento, submete-se à 

Câmara as atas das reuniões do Júri de seleção, para homologação.” ---  

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

como homologar as Atas da Comissão de Análise para atribuição de Bolsas 

de Estudo – Ano Letivo dois mil e quinze/dois mil e dezasseis, não 

participando na votação a Senhora Vereadora Fátima Neto, por fazer parte 

da comissão de avaliação das candidaturas, cujas atas depois de 

rubricadas, ficam apensas à presente ata e, atribuir as bolsas de estudo, 

de acordo com as mesmas: ---------------------------------  

ATRIBUIR BOLSA DE ESTUDO NO ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E 

DEZASSEIS, NO VALOR DE QUARENTA PORCENTO, DO RENDIMENTO MÍNIMO MENSAL 

DOIS MIL E QUINZE, A PAGAR DURANTE DEZ MESES, COM EFEITOS A SETEMBRO DE 

DOIS MIL E QUINZE, AOS SEGUINTES CANDIDATOS: ---------------------  

– Beatriz Carolino O. Nobre ---------------------------------  

– Diogo Alexandre Jorge Nunes ------------------------------  

– Ivo Alexandre Santos Matias -------------------------------  

– Jerusa Elisabete B. Martins --------------------------------  

– Vanessa Carina V. C. Vittiglio ------------------------------  

ATRIBUIR BOLSA DE ESTUDO NO ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS MIL E 

DEZASSEIS, NO VALOR DE VINTE PORCENTO DO RENDIMENTO MÍNIMO MENSAL DOIS 

MIL E QUINZE, A PAGAR DURANTE DEZ MESES, COM EFEITOS A SETEMBRO DE DOIS 

MIL E QUINZE, AOS SEGUINTES CANDIDATOS: ------------------------  

– Anita Alexandra Maria Santos ------------------------------  

– Ariana Cristina R. Esteves ---------------------------------  

– Carlos Alberto Oliveira Almeida -----------------------------  

– Carlotta Tabea Lehmann ----------------------------------  

– Catarina Alexandra Conceição Jesus -------------------------  

– Daniela Filipa Guerreiro Serafim ----------------------------  

– Diogo André da Eugénia Lucas -----------------------------  

– Diogo Miguel Francisco Candeias ----------------------------  

– Fábio Dinis Lourenço ------------------------------------  
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– Filipe Alexandre F. Duarte ---------------------------------  

– Inês Pereira Telles Santos ---------------------------------  

– Inês Filipa Clemente Candeias ------------------------------  

– Jéssica Maria Lourenço -----------------------------------  

– Joana Filipa Pacheco Rosa --------------------------------  

– João Filipe M. Batista Sousa -------------------------------  

– Leonardo Filipe Guerreiro Batista ----------------------------  

– Mariana Raimundo Rocha Inês ------------------------------  

– Mariana Sotero Marreiros ---------------------------------  

– Marta Filipa Batista Oliveira --------------------------------  

– Paul Rudolph Schydlo ------------------------------------  

– Tatiana Patrícia J. Almeida --------------------------------  

– Tiago Alexandre Ferreira Veríssimo --------------------------  

– Tiago Alexandre Carvalho Santos ----------------------------  

– Salomé Isabel Cabrita Matias -------------------------------  

– Gonçalo Domingos Nifro da Silva ----------------------------  

– Rita Lobato de Almeida -----------------------------------  

– Alexandra Nunes Oliveira ---------------------------------  

– Daniela Alexandra Nascimento Gonçalves ----------------------  

EXCLUIR AS SEGUINTES CANDIDATURAS:--------------------------- 

– António Ângelo Candeias Santos ----------------------------  

– Bruno Filipe Vargas Almeida Silva ---------------------------  

– Diogo Ferreira Faísca Fernandes ----------------------------  

– Hélio Diogo Peres Oliveira---------------------------------  

– Marco César Sequeira Sousa -------------------------------  

– Dinis Pedro Marreiros Oliveira ------------------------------  

– João Pedro Fernandes Martins ------------------------------  

ENTRADA DO SENHOR VEREADOR JOSÉ GONÇALVES: – O Senhor Vereador 

José Gonçalves regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 

trabalhos da reunião. -------------------------------------  

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

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram doze horas, mandando 

que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata que eu, Maria do 

Carmo Ferreira, Técnico Superior, a redigi e subscrevo. -------------  

 

 

     

 
O Presidente, 

 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 


