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

CÂMARA MUNICIPAL  
 

ATA Nº 05/17 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA: 01 de março de 2017 
INICIO: 10.00 horas   

ENCERRAMENTO: 12.30 horas  

APROVADA EM: 14 de março de 2017 
 

   
 

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 Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório, coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Paula Cristina Jacinto de Jesus. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
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 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Assuntos gerais de interesse do Município  

 ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

1. ADMINISTRAÇÃO GERAL -----------------------------------  

1.1 - Aprovação de atas: -----------------------------------  

1.1.1 - Ata da reunião ordinária de 14 de fevereiro; ----------------  

1.2 - Informações do Senhor Presidente da Câmara ----------------  

1.3 - Legislação -----------------------------------------  
 

1.4. CORRESPONDÊNCIA: -----------------------------------  

1.4.1 - EDP – Distribuição, S.A – Iluminação Pública – Anexo ao Protocolo;  

1.4.2 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Abolição das 

Portagens na Via do Infante; --------------------------------  

1.4.3 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – Política de 

descentralização; ----------------------------------------  

1.4.4 - Município de Faro – Envio de Moção: “Ria Formosa – Não às 

Demolições, Sim à Requalificação”; ---------------------------  

1.4.5 - Grupo Parlamentar do Partido Socialista – A inaceitável prospeção 

de petróleo na Costa Alentejana; Inevitabilidade, acompanhamento e 

compensações para o desenvolvimento local e regional – Pergunta ao 

Governo; ----------------------------------------------  

1.4.6 - Município de Odemira – Envio de Moção: “Prospeção e Exploração 
de Petróleo na Costa Sudoeste do Alentejo e Algarve; --------------  

1.4.7 - Município de Albufeira – Envio de deliberação acerca da instalação 

de estabelecimento de cultura de bivalves em Albufeira; -------------  

1.4.8 - Águas do Algarve, SA – Tarifário para o ano de 2017; ---------  

1.4.9 - ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA – 
Tarifas reguladas para o período regulatório 2016-2018; -------------  

1.4.10 - Parlamento Europeu – Comissão do Emprego e dos Assuntos 

Sociais – Projeto de parecer; --------------------------------  

1.4.11 - AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve – Reunião do 

Conselho Intermunicipal, realizada no dia 17-02-2017 – Informações: ----  
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1.4.11.1 - Algarve Smart Region – 17/19 de maio – Autódromo Internacional 

do Algarve – Portimão; ------------------------------------  

1.4.11.2 - Concurso Público Internacional nº. 1/2017, para Elaboração do 

Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas da AMAL – 
PIAAC-AMAL – Caderno de Encargos; -------------------------  

1.4.11.3 - Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros – Contrato de Delegação de Competências dos Municípios na 

AMAL; ------------------------------------------------  

1.4.11.4 - Projeto AlgarveMaisDigital – Ponto da Situação; -----------  

1.4.11.5 - Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas – 
Valor da Contrapartida Nacional a Suportar pelos Municípios; ---------  

1.4.11.6 - Projeto REVIT – Revitalização das Áreas Empresariais do 

Algarve – Candidatura ao CRESC Algarve 2020; -------------------  

1.4.12 - Acordos de Execução com as Juntas de Freguesia: ----------  

1.4.12.1 - Freguesia de Rogil – Relatório mensal referente ao mês de 

janeiro; -----------------------------------------------  

1.4.12.2 - Freguesia de Aljezur – Relatório mensal referente ao mês de 

janeiro; -----------------------------------------------  

1.4.12.3 - Freguesia de Bordeira – Relatório mensal referente ao mês de 

janeiro; -----------------------------------------------  

1.4.13 - Delegações de Competências com as Juntas de Freguesia: ----  

1.4.13.1 Freguesia de Bordeira – 4º trimestre de 2016; ---------------  

1.5. Aquisição em posse plena do Lote 25 – 2ª Fase – Loteamento dos 

Malhadais – Odeceixe – José Francisco Duarte; -------------------  

1.6. Herança de José Estêvão de Oliveira; -----------------------  

1.7. CONTRATAÇÃO PÚBLICA ----------------------------------  

1.7.1 – Pedido de parecer prévio vinculativo – Prestação de serviços de 

animação na BTL 2017; ------------------------------------  
 

2. GESTÃO FINANCEIRA-------------------------------------  

2.1 - Resumo Diário da Tesouraria do dia 27 de fevereiro de 2017; -----  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------  

1.1 – STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, SA – 
Estabilização de Talude – Carrapateira – Liberação de caução; ---------  

2. OBRAS PARTICULARES -----------------------------------  
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2.1 – Basílio António Rosa – Pedido de informação prévia – Área de Serviço 

e Parque de Autocaravanas – Touril – Odeceixe; -------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

1. EDUCAÇÃO -------------------------------------------  

1.1 - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares –Direção de Serviços 

da Região Algarve – Adenda ao Programa de Generalização do 

fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º. Ciclo do Ensino 

Básico – Ano Letivo 2015/2016; -------------------------------  

1.2 - Serviço de Emprego e Formação Profissional de Portimão – Pedido 

de colaboração para estágio de Técnico (a) na área de Turismo Ambiental 

e Rural; -----------------------------------------------  

1.3 - Atribuição de Subsídios de Transporte e Alojamento a Alunos do 

Ensino Secundário – Homologação de atas; ----------------------  

1.4 - Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior – 
Homologação de atas; -------------------------------------  
 

2. AÇÃO SOCIAL -----------------------------------------  

2.1 - Ação Social Escolar – Ano Letivo de 2016/2017: ---------------  

- Dilan Gabriel Canelas Jesus – Candidatura a apoio sócio/educativo; ---  

- Nicole Canelas Jesus – Candidatura a apoio sócio/educativo; --------  
 

3. CULTURA --------------------------------------------  

3.1 - Direção Regional de Cultura do Algarve – Intervenção para 

consolidação da Cisterna do Castelo de Aljezur; ------------------  

3.2 - Bons Ofícios – Associação Cultural – Viagem Interior – Documentário 

fotográfico sobre Desertificação e Despovoamento no algarve – Pedido de 

apoio; ------------------------------------------------  

3.3 - Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de 

Aljezur – Dão conhecimento de ofícios dirigidos à Direção Regional da 

Cultura do Algarve acerca do estado do Rîbat da Arrifana e Cisterna do 

Castelo de Aljezur; ---------------------------------------  
 

4. TURISMO --------------------------------------------  

4.1 - "7 Maravilhas – Aldeias de Portugal” – Proposta; --------------  
 

5. ASSOCIATIVISMO ---------------------------------------  

5.1 - Associação de Pescadores do Portinho do Forno – Carrapateira – 
Apresentação da associação recentemente criada; -----------------  
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5.2. - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur – 
Pedido de subsídio. --------------------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ------------------  
 

   
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou 

qualquer intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. -----------  
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR JOÃO MARREIROS RAMOS: - 

Fomos surpreendidos pela notícia do Falecimento do Senhor João 

Marreiros Ramos, nascido a dez de março de mil novecentos e trinta e 

três, natural da freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur.------- 

Agricultor e produtor florestal, tendo ocupado cargos de direção na Adega 

Cooperativa de Lagos e Cooperativa Agrícola entre outros, exerceu sempre 

a sua atividade profissional e associativa com exemplar dedicação.-----

---------------------------------------- 

Como autarca, foi eleito Vereador pelas Listas Partido Social Democrata, e 

exerceu o cargo entre mil novecentos e setenta e nove e mil novecentos e 

oitenta e cinco.-------------------------- 

Pela sua postura e conduta ao longo de toda a sua vida, granjeou e 

cultivou o respeito e amizade de todos com quem se relacionou e por todos 

será sempre recordado.------------------------------- 

Assim, a Câmara Municipal de Aljezur deliberou por unanimidade:----- 

Um: - Aprovar o presente Voto de Pesar ao Sr. João Marreiros Ramos, 

guardando um minuto de silêncio em sua memória;--------- 

Dois: - Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, 

transmitindo o teor deste Voto de Pesar;----------------------- 
 

ORDEM DO DIA 
 

I – ADMINISTRAÇÃO GERAL, GESTÃO FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

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

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

UM PONTO UM PONTO UM – ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE FEVEREIRO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de catorze de fevereiro de 

dois mil e dezassete. -------------------------------------  

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 – EDP – DISTRIBUIÇÃO, S.A – ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 
ANEXO AO PROTOCOLO: – Foi apresentada a carta datada de oito de 

novembro de dois mil e dezasseis, enviando minuta de Protocolo a 

estabelecer no âmbito da substituição das luminárias existentes, por 

luminárias de tecnologia LED. -------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas do protocolo a 

estabelecer com a EDP Distribuição – Energia, S.A, o qual, depois de 

rubricado fica apenso à presente ata. --------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP - ABOLIÇÃO DAS 

PORTAGENS NA VIA DO INFANTE: – Foi apresentado o email datado de vinte 

de fevereiro do corrente ano, enviando cópia de Projeto de Resolução 

apresentado na Assembleia da República, propondo a imediata Abolição 

das Portagens na Via do Infante. -----------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP – POLÍTICA DE 

DESCENTRALIZAÇÃO: – Foi apresentado o email datado de quinze de 

fevereiro do corrente ano, enviando cópia de declaração política de 

descentralização. ----------------------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – MUNICÍPIO DE FARO – ENVIO DE MOÇÃO: “RIA 

FORMOSA – NÃO ÀS DEMOLIÇÕES, SIM À REQUALIFICAÇÃO”: – Foi apresentado 

o ofício número dois mil trezentos e oitenta e três, datado de vinte de 

fevereiro do corrente ano, enviando cópia de Moção: “Ria Formosa – Não 

às Demolições, Sim à Requalificação”. -------------------------  

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

UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIALISTA – 
A INACEITÁVEL PROSPEÇÃO DE PETRÓLEO NA COSTA ALENTEJANA; 

INEVITABILIDADE, ACOMPANHAMENTO E COMPENSAÇÕES PARA O 
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DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL – PERGUNTA AO GOVERNO: – Foi 

apresentado o ofício datado de oito de fevereiro do corrente ano, enviando 

cópia de pergunta ao Governo acerca de “A inaceitável prospeção de 

petróleo na Costa Alentejana; Inevitabilidade, acompanhamento e 

compensações para o desenvolvimento local e regional”. ------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – MUNICÍPIO DE ODEMIRA – ENVIO DE MOÇÃO: 

“PROSPEÇÃO E EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA COSTA SUDOESTE DO 

ALENTEJO E ALGARVE”: – Foi apresentado o ofício datado de treze de 

fevereiro do corrente ano, enviando cópia de Moção: “Prospeção e 
Exploração de Petróleo na Costa Sudoeste do Alentejo e Algarve”. -----  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA – ENVIO DE 

DELIBERAÇÃO ACERCA DA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE CULTURA DE 

BIVALVES EM ALBUFEIRA: – Foi apresentado o ofício número mil oitocentos e 

vinte e dois, datado de catorze de fevereiro do corrente ano, enviando 

cópia de deliberação acerca da instalação de estabelecimento de cultura 

de bivalves em Albufeira. ----------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – ÁGUAS DO ALGARVE, SA – TARIFÁRIO PARA O ANO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi apresentado o ofício número trezentos e 

vinte e seis, datado de oito de fevereiro do corrente ano, enviando projeto 

de tarifário para o ano de dois mil e dezassete, cujas tarifas se mantém 

inalteradas face ao passado. --------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO NOVE – ALGAR – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, SA – TARIFAS REGULADAS PARA O PERÍODO REGULATÓRIO 

DOIS MIL E DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZOITO: – Foi apresentada a circular 

datada de dezoito de janeiro do corrente ano, informando do valor das 

tarifas reguladas para o período regulatório dois mil e dezasseis/dois mil e 

dezoito. -----------------------------------------------  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO DEZ – PARLAMENTO EUROPEU – COMISSÃO DO EMPREGO 

E DOS ASSUNTOS SOCIAIS – PROJETO DE PARECER: – Foi apresentado o 

Projeto de Parecer da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

dirigido à Comissão do Comércio Internacional, sobre o projeto de decisão 

do Conselho relativa à celebração do Acordo Económico e Comercial 
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Global (CETA) entre o Canadá e a União Europeia e os seus Estados-

Membros. ---------------------------------------------  

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

ALGARVE – REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

DEZASSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE – INFORMAÇÕES: – A 

Câmara tomou conhecimento das informações relativas à reunião do 

Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia dezassete de 

fevereiro. ----------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO UM – ALGARVE SMART REGION – 
DEZASSETE/DEZANOVE DE MAIO – AUTÓDROMO INTERNACIONAL DO ALGARVE – 
PORTIMÃO: – A Câmara tomou conhecimento da informação relativa ao 

evento “Algarve Smart Region” que decorrerá entre dezassete/dezanove 

de maio, no Autódromo Internacional do Algarve – Portimão, apresentadao 

em reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia 

dezassete de fevereiro. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO DOIS – CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

NÚMERO UM BARRA DOIS MIL E DEZASSETE, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

INTERMUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DA AMAL – 
PIAAC-AMAL – CADERNO DE ENCARGOS: – A Câmara tomou conhecimento do 

Caderno de Encargos, relativo ao Concurso Público Internacional número 

um barra dois mil e dezassete, para Elaboração do Plano Intermunicipal de 

Adaptação às Alterações Climáticas da AMAL – PIAAC-AMAL, aprovado 

em reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia 

dezassete de fevereiro. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO TRÊS – REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS NA AMAL: – A Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de Delegação de 

Competências, a estabelecer com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do 

Algarve, no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público do Transporte 

de Passageiros, a qual, depois de rubricada fica apensa à presente ata e 

submeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. ----------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO QUATRO – PROJETO ALGARVEMAISDIGITAL – 
PONTO DA SITUAÇÃO: – A Câmara tomou conhecimento do ponto da situação 

do Projeto AlgarveMaisDigital, apresentado em reunião do Conselho 

Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia dezassete de fevereiro.-

------------------------------------------- 
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UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO CINCO – PLANO INTERMUNICIPAL DE 

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – VALOR DA CONTRAPARTIDA 

NACIONAL A SUPORTAR PELOS MUNICÍPIOS: – A Câmara tomou conhecimento 

da proposta “Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas – 
Valor da Contrapartida Nacional a Suportar pelos Municípios”, aprovada 

em reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, realizada no passado dia 

dezassete de fevereiro. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO ONZE PONTO SEIS – PROJETO REVIT – REVITALIZAÇÃO DAS 

ÁREAS EMPRESARIAIS DO ALGARVE – CANDIDATURA AO “CRESC ALGARVE 

2020”: – A Câmara tomou conhecimento da proposta “Projeto REVIT – 
Revitalização das Áreas Empresariais do Algarve – Candidatura ao CRESC 

Algarve 2020”, aprovada em reunião do Conselho Intermunicipal da AMAL, 

realizada no passado dia dezassete de fevereiro. ------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO UM – FREGUESIA DE ROGIL – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO: – Foi apresentado o email datado 

de seis de fevereiro do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo 

de execução), referente ao passado mês de janeiro, ao abrigo do Acordo 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número mil 

trezentos e sessenta e sete, datada de quinze de fevereiro do corrente 

ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD.  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO DOIS – FREGUESIA DE ALJEZUR – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO: – Foi apresentado o email datado 

de sete de fevereiro do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo 

de execução), referente ao passado mês de janeiro, ao abrigo do Acordo 

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

A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número mil 

trezentos e setenta e nove, datada de quinze de fevereiro do corrente ano, 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 

respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no movimento MGD.  
UM PONTO QUATRO PONTO DOZE PONTO TRÊS – FREGUESIA DE BORDEIRA – RELATÓRIO 

MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO: – Foi apresentado o email datado 

de oito de fevereiro do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo 

de execução), referente ao passado mês de janeiro, ao abrigo do Acordo 

de Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. ---------  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número mil 

quatrocentos e cinquenta e oito, datada de dezassete de fevereiro do 

corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do 

parecer do respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma, no 

movimento MGD. ----------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO TREZE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA: ---------------------------------------------  

UM PONTO QUATRO PONTO TREZE PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – QUARTO 

TRIMESTRE DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o email datado de 

cinco de janeiro do corrente ano, enviando relatório respeitante ao quarto 

trimestre de dois mil e dezasseis, e solicitando a transferência de uma 

verba, no montante de novecentos e trinta e oito euros e setenta e dois 

cêntimos, referente a obras de conservação de caminhos municipais 

efetuadas naquela freguesia. --------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do relatório, bem como do teor da 

informação número quatrocentos e dezasseis, datada de dezasseis de 

janeiro do corrente ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

e, do parecer do respetivo chefe de divisão no movimento MGD, deliberou, 

por unanimidade, transferir uma verba no montante total de novecentos e 

trinta e oito euros e setenta e dois cêntimos. ---------------------  
UM PONTO CINCO – AQUISIÇÃO EM POSSE PLENA DO LOTE VINTE E CINCO – 
SEGUNDA FASE – LOTEAMENTO DOS MALHADAIS – ODECEIXE – JOSÉ FRANCISCO 

DUARTE: – Foi apresentado o requerimento de José Francisco Duarte, 

solicitando a compra em propriedade plena do Lote número vinte cinco – 
segunda fase, da Urbanização dos Malhadais, em Odeceixe, freguesia de 

Odeceixe, concelho de Aljezur.-------------  

Atendendo ao parecer do Doutor Cordeiro da Cunha e face ao pedido 

efetuado pelo senhor José Francisco Duarte, dada a oneração existente 

sobre o lote número vinte cinco, segunda fase, da Urbanização dos 

Malhadais, Odeceixe, de cedência de direito de superfície, por setenta 

anos, renovável, ao senhor José Francisco Duarte e requerente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de efetuar a adjudicação 

direta da raiz do lote número vinte cinco, segunda fase, da Urbanização 

dos Malhadais, Odeceixe, com a área de trezentos e sessenta metros 

quadrados, inscrito na matriz sob o Artigo mil e cinquenta e quatro, da 

freguesia de Odeceixe, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Aljezur sob o número mil e quinze, pelo valor de quarenta e dois mil euros, 
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conforme avaliação efetuada ao prédio e que consta do respetivo 

processo.---------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar que caso o requente 

aceite a alienação nos termos acima propostos que a escritura de compra 

e venda deverá ser celebrada no prazo de noventa dias, a contar da 

deliberação de venda do lote.-----------------------  

UM PONTO SEIS – HERANÇA DE JOSÉ ESTÊVÃO DE OLIVEIRA: - Pelo Senhor Vice 

- Presidente da Câmara foi apresentada a Proposta que a seguir se 

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

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

- No  seguimento da herança de Maria Manuela Correia Oliveira, foram 

realizadas duas reuniões, convocadas pela Câmara Municipal, uma 

primeira no dia nove de Dezembro, onde se abordou a situação da herança 

em causa e em particular a Propriedade da Moita Redonda, ficando 

acordado, entre os presentes, que se iria promover uma reunião, com 

convocatória por carta registada, para todos os herdeiros, para dia quatro 

de Fevereiro, de maneira a darmos passos concretos sobre esta matéria.-

------------------------------  

Assim foi realizada a reunião de dia quatro de Fevereiro, onde contava da 

ordem de trabalhos, dois pontos:--------------------------  

Um:- Análise da situação do processo de inventário na herança de Maria 

Manuela Correia de Oliveira;--------------------------- 

Dois: – Constituição de Advogado.--------------------------- 

- Da reunião havida, destaca-se a eleição de “cabeça de casal”, que 
recaiu, por unanimidade no Senhor Fernando Manuel Aguas de Oliveira. 

Foi também discutido e decidido, a constituição de advogado, para tratar 

dos assuntos em causa, tendo sido proposta a contratação do Doutor Luís 

Aguiar, que esta familiarizado com todo o processo. Tendo ficado 

acordado, de ser apresentada proposta de honorários e calendário de 

ações.-------------------------------------   

Nestes termos, propõe-se à Exmª. Câmara que:----------------- 

-Aprove a nomeação de Fernando Manuel Águas de Oliveira, para Cabeça 

de Casal na Herança de;---------------------------- 

- Autorizar a solicitação de proposta ao Doutor Luís de Aguiar, para 

prestação de serviços para efetuar o registo dos prédios.”---------- 

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

UM PONTO SETE – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: -------------------------  
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UM PONTO SETE PONTO UM – PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NA BTL/DOIS MIL E DEZASSETE: – 
No âmbito do teor constante na informação número mil seiscentos e 

cinquenta e cinco, do Serviço de Contratação Pública – Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, datada de vinte e sete de fevereiro 

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

parecer prévio vinculativo favorável para prestação de serviços de 

animação na BTL/ dois mil e dezassete, por Sónia da Conceição Duarte 

pelo preço base de quatrocentos e cinquenta euros, acrescido de IVA e por 

Maria Manuela Rodrigues da Fonseca, pelo preço base de e trezentos e 

sessenta euros, acrescido de IVA, respetivamente. -----------------  

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

FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi presente o Resumo Diário da 

Tesouraria do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezassete, do qual 

a Câmara tomou conhecimento, e que apresentava em Operações 

Orçamentais um saldo de um milhão quatrocentos e seis mil quatrocentos e 

sessenta e seis euros e vinte e dois cêntimos cêntimos e, em Operações 

não Orçamentais, um saldo de cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e 

noventa e seis euros e trinta cêntimos. -------------------------  
 

II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

UM – OBRAS MUNICIPAIS: ------------------------------------  
UM PONTO UM – STAP – REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE 

ESTRUTURAS, SA – ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE – CARRAPATEIRA – LIBERAÇÃO 

DE CAUÇÃO: – No âmbito do teor constante na informação número mil 

duzentos e vinte e quatro, datada de nove de fevereiro do corrente ano, do 

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

unanimidade, proceder à redução da garantia bancária “nº 

926300488011818”, emitida pelo Banco Santander Totta, no valor de 

trezentos e setenta e três euros e quarenta e seis cêntimos, 

correspondente a quinze porcento do valor inicial, assim como, à redução 

da garantia bancária “nº 962300488012244”, emitida pelo Banco Santander 

Totta, no valor de trezentos e setenta e três euros e quarenta e seis 

cêntimos, correspondente a quinze porcento do seu valor inicial. -------  

DOIS – OBRAS PARTICULARES: ---------------------------------  
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DOIS PONTO UM – BASÍLIO ANTÓNIO ROSA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA – 
ÁREA DE SERVIÇO E PARQUE DE AUTOCARAVANAS – TOURIL – ODECEIXE: – Foi 

apresentado o requerimento de Basílio António Rosa, na qualidade de 

proprietário de um prédio rústico sito em Touril, da freguesia de Odeceixe 

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

e trinta e cinco, da Seção P, solicitando informação prévia quanto à 

possibilidade de levar a efeito a instalação de uma Área de Serviço e 

Parque para Autocaravanas, no local acima identificado. -------------  

No âmbito do teor constante na informação número duzentos e trinta/FA 

barra dois mil e dezasseis, datada de vinte e quatro de novembro e na 

informação/saneamento número quarenta/SB barra dois mil e dezassete, 

datada de treze de fevereiro, ambas do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo e, ao parecer desfavorável do ICNF (ofício número quarenta e 

cinco mil cento e setenta e sete barra dois mil e dezasseis/DCNF-

ALG/DLAP), a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção 

de indeferir a pretensão do requerente. -------------------------  
 

III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, EDIFÍCIOS MUNICIPAIS, 
SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 

 
 

UM – EDUCAÇÃO: -----------------------------------------  
UM PONTO UM – DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES – 
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO ALGARVE – ADENDA AO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS 

DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LETIVO DOIS MIL E QUINZE/DOIS 

MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o ofício número dois mil trezentos e 

trinta e oito, datado de oito de fevereiro do corrente ano, enviando para 

aprovação Adenda ao Programa de Generalização do fornecimento de 

Refeições Escolares aos Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Ano 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Programa de 

Generalização do fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico – Ano Letivo dois mil e quinze/dois mil e 

dezasseis, a qual, depois de rubricada fica apenso à presente ata. -----  
UM PONTO DOIS – SERVIÇO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 

PORTIMÃO – PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA ESTÁGIO DE TÉCNICO(A) NA ÁREA 

DE TURISMO AMBIENTAL E RURAL: – Foi apresentado o email datado de vinte 

e cinco de janeiro do corrente ano, solicitando informação quanto à 

possibilidade do Município acolher um estágio de um formando residente 
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em Aljezur, do curso EFA – Educação e Formação de Adultos, com início 

previsto para meados do mês de maio de dois mil e dezassete e uma 

duração de duzentas e dez horas. ----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar ao Serviço de Emprego e 

Formação Profissional de Portimão que está disponível para acolher o 

estágio solicitado. ----------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE E ALOJAMENTO A 

ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE ATAS: – A Câmara 

deliberou, por unanimidade, homologar as Atas da Comissão de Análise 

para atribuição de Subsídios de Transporte e Subsídios de Alojamento – 
Ano Letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete, não participando na 

votação a Senhora Vereadora Fátima Neto, por fazer parte da comissão de 

avaliação das candidaturas as quais, depois de rubricadas, ficam apensas 

à presente ata e, atribuir os subsídios de acordo com as mesmas: ------  

SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE: ----------------------------------  
Atribuição de subsídio de transporte, a pagar durante dez meses, no valor 

de cem por cento do custo ao aluno, do passe escolar, durante o ano letivo 

dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete (setembro de dois mil e 

dezasseis a junho de dois mil e dezassete)aos alunos: --------------  

-Ana Beatriz Rodrigues Castor. ------------------------------  

-Andreia patrícia Pacheco Bastos. ----------------------------  

-Beatriz Alexandra Charrua Duarte. ---------------------------  

-Doina Sultan. ------------------------------------------  

-Eduardo Filipe Marques Viana.------------------------------ 

-Mónica Sofia Simões Afonso.------------------------------- 

-Miguel Paulo Ribeiro Costa.------------------------------- 

-Nicoleta Cristafovici.------------------------------- 

-Pedro Miguel Guerreiro Carriço.----------------------------- 

-Somer Geraldine Perry.------------------------------- 

-Tiago Filipe Simões Afonso.------------------------------- 

Atribuição de subsídio de transporte, a pagar durante dez meses, no valor 

de cinquenta por cento do custo ao aluno, do passe escolar, durante o ano 

letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete (setembro de dois mil e 

dezasseis a junho de dois mil e dezassete) aos alunos: -------------  

-Ana Margarida de Jesus Almeida.--------------------------- 

-Bianca Oliveira de Lima.---------------------------- 

-Cláudia Sofia da Eugénia Lucas.---------------------------- 
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-David Alexandre Gomes Duarte.---------------------------- 

-Diogo Alexandre Pacheco Teodoro.-------------------------- 

-Diogo Miguel Marreiros Martins.--------------------------- 

-Inês Francisco Martins.--------------------------- 

-Mariana piedade Santos.--------------------------- 

-Tatiana Duarte Oliveira Rodrigues.--------------------------- 

Atribuição de subsídio de transporte, a pagar durante dez meses, no valor 

de vinte e cinco por cento do custo ao aluno, do passe escolar, durante o 

ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete (setembro de dois mil 

e dezasseis a junho de dois mil e dezassete) aos alunos: ------------  

-Carolina Filipa Carvalho Santos. ----------------------------  

-Carolina Isabel Fernandes Duarte. ---------------------------  

-Filipe Carecho Monteiro. ----------------------------------  

-Gonçalo Miguel Batista Ramos. -----------------------------  

-João Miguel Pereira da Silva. ------------------------------  

-João pedro de Brito Santos. --------------------------------  

-Lara Alexandra de Jesus Francisco. --------------------------  

-Leila Silva Fernandes. -----------------------------------  

-Mónica Sofia da Eugénia Lucas. -----------------------------  

-Samuel Alexandre Jacob Duarte. ----------------------------  

-Soraia Cristina Jesus Catarino. -----------------------------  

-Excluir, por terem sido apresentadas fora da data limite de quinze de 

outubro, as candidaturas de:-------------------------------- 

-Antonieta Isabel Gonçalves Piçarra. --------------------------  

-Inês Isabel Ferreira António. -------------------------------  

-Mariana Isabel da Rosa Pacheco. ----------------------------  

-Neuza Leonor Gonçalves Piçarra. ----------------------------  

Indeferir, por não terem sido apresentados os elementos que permitam a 

análise sócio económica do agregado familiar, a candidatura de: 

Caio Lucas de Oliveira de Sousa. -----------------------------  

Indeferir, o pedido de subsídio de transporte no ano de dois mil e 

dezasseis/dois mil e dezassete, por o rendimento per capita do agregado 

familiar ultrapassar o valor do IAS de dois mil e dezasseis, aos seguintes 

candidatos:---------------------------------- 

-Beatriz Alves Matias. ------------------------------------  

-Filipa Alexandra Santos Pacheco. ---------------------------  

-Francisca Chatimsky Duarte. -------------------------------  
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-Mariana Isabel Costa Carvalho. -----------------------------  

-Rui André Amendoeira Assis. -------------------------------  

SUBSÍDIOS DE ALOJAMENTO: ------------------------------  
Atribuição de subsídio de alojamento, a pagar durante dez meses, no valor 

de setenta e cinco euros, durante o ano letivo dois mil e dezasseis/dois mil 

e dezassete (setembro de dois mil e dezasseis a junho de dois mil e 

dezassete) à aluna: --------------------------------------  

– Magda Sofia Antunes Silva.------------------------------- 

Atribuição de subsídio de alojamento, a pagar durante dez meses, no valor 

de sessenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos, durante o ano letivo 

dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete (setembro de dois mil e 

dezasseis a junho de dois mil e dezassete) ao aluno: ---------------  

– Paulo Jorge Gonçalves Inácio.----------------------------- 
UM PONTO QUATRO – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO 

SUPERIOR – HOMOLOGAÇÃO DE ATAS: – Considerando que a Câmara 

Municipal aprovou a atribuição de trinta e cinco bolsas de estudo para o 

ano letivo dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete e tendo o Júri de 

seleção concluído o processo de análise das candidaturas apresentadas, 

de acordo com o regulamento para atribuição de bolsas de estudo a alunos 

do ensino superior com a audiência prévia dos interessados, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, homologar as Atas da Comissão de Análise 

para atribuição de Bolsas de Estudo – Ano Letivo dois mil e dezasseis/dois 

mil e dezassete, 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 DEZASSEIS/DOIS MIL E 

DEZASSETE, NO VALOR DE SESSENTA PORCENTO, DO RENDIMENTO MÍNIMO MENSAL 

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

DE DOIS MIL E DEZASSEIS, À SEGUINTE CANDIDATA: --------------------  

– Rita Fernandes Oliveira Raimundo ---------------------------  

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

DEZASSETE, NO VALOR DE QUARENTA PORCENTO DO RENDIMENTO MÍNIMO MENSAL 

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

DE DOIS MIL E DEZASSEIS, AOS SEGUINTES CANDIDATOS: -----------------  

– Alexandra Margarida Jesus Furtado --------------------------  

– Beatriz Carolino Oliveira Nobre -----------------------------  
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– Daniela Filipa Guerreiro Serafim ----------------------------  

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

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

– Roberta Carina Ventura Costa Vittiglio ------------------------  

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

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

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

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

– Ana Filipa Marreiros e Santos ------------------------------  

– Ana Rita Marreiros Rodrigues ------------------------------  

– Ana Rita Pereira Silva ------------------------------------  

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

– Ariana Cristina Ribeiro Esteves -----------------------------  

– Bernardo Galo Louro Miguel -------------------------------  

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

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

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

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

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

– Filipe Alexandre Fernandes Duarte ---------------------------  

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

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

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

– Inês Sofia Araújo da Silva ---------------------------------  

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

– Joana Salomé Vidigal Franco Santos -------------------------  

– João Filipe Marreiros Batista de Sousa ------------------------  

– Liliane Dias Araújo --------------------------------------  

– Miguel Ângelo Fontinhas Mariano Rosa ------------------------  

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

– Paulo Borges Marques -----------------------------------  

– Rita Maria Gonçalves Malveiro ------------------------------  

– Susana Maria de Jesus Alves ------------------------------  

– Tatiana Patrícia Jesus Almeida -----------------------------  

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

– Tiago Alexandre Ferreira Veríssimo --------------------------  
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Excluir, por não ser a primeira vez que frequenta um curso superior, mas 

que não apresentou prova de ter tido aproveitamento e média final de doze 

valores, no ano letivo anterior, não cumprindo assim as condições definida 

no número um ponto dois e número um ponto três, do artigo terceiro do 

Regulamento, a candidata:------------------ 

– Cátia Sofia Ramos Assunção -------------------------------  

Excluir, por se candidatar a bolsa de estudo para frequência de curso que 

não lhe irá conferir grau académico de nível superior ao que atualmente 

possui, de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações aprovado pela 

Portaria número setecentos e oitenta e dois barra dois mil e nove, de vinte 

e três de julho, entendendo-se assim que não se enquadra no número dois 

do artigo primeiro do Regulamento, o candidato:-------------------

--------------------------- 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade, comunicar aos restantes candidatos 

como a seguir se indica:--------------------------  

– Marta Filipa Batista Oliveira – Concluído o processo de análise para 

atribuição de Bolsas de Estudo, com audiência prévia dos interessados, 

informa-se que a sua candidatura ficou posicionada em trigésimo sexto 

lugar da lista ordenada definitiva. No presente ano letivo não lhe poderá 

ser atribuída Bolsa de Estudo, uma vez que ultrapassa o número de bolsas 

para estudantes do ensino superior a atribuir no ano letivo dois mil e 

dezasseis, dois mil e dezassete, fixado pela Câmara Municipal. --------  

– José Nuno Cabrita Matias - Concluído o processo de análise para 

atribuição de Bolsas de Estudo, com audiência prévia dos interessados, 

informa-se que a sua candidatura ficou posicionada em trigésimo sétimo 

lugar da lista ordenada definitiva. No presente ano letivo não lhe poderá 

ser atribuída Bolsa de Estudo, uma vez que ultrapassa o número de bolsas 

para estudantes do ensino superior a atribuir no ano letivo dois mil e 

dezasseis, dois mil e dezassete, fixado pela Câmara Municipal. --------  

– Rita lobato Almeida - Concluído o processo de análise para atribuição de 

Bolsas de Estudo, com audiência prévia dos interessados, informa-se que 

a sua candidatura ficou posicionada em trigésimo oitavo lugar da lista 

ordenada definitiva. No presente ano letivo não lhe poderá ser atribuída 

Bolsa de Estudo, uma vez que ultrapassa o número de bolsas para 

estudantes do ensino superior a atribuir no ano letivo dois mil e dezasseis, 

dois mil e dezassete, fixado pela Câmara Municipal. ----------------  
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– Mário Sérgio Fernandes Veiga – Apreciada a exposição apresentada no 

período de audiência prévia, o júri constatou que não foram acrescentados 

novos dados que permitissem reavaliar a situação socio económica do 

agregado. Concluído o processo de análise para atribuição de Bolsas de 

Estudo, com audiência prévia dos interessados, informa-se que a sua 

candidatura ficou posicionada em trigésimo nono lugar da lista ordenada 

definitiva. No presente ano letivo não lhe poderá ser atribuída Bolsa de 

Estudo, uma vez que ultrapassa o número de bolsas para estudantes do 

ensino superior a atribuir no ano letivo dois mil e dezasseis, dois mil e 

dezassete, fixado pela Câmara Municipal. -----------------------  

– Carlotta Tabea Lehmann - Concluído o processo de análise para 

atribuição de Bolsas de Estudo, com audiência prévia dos interessados, 

informa-se que a sua candidatura ficou posicionada em quadragésimo  

lugar da lista ordenada definitiva. No presente ano letivo não lhe poderá 

ser atribuída Bolsa de Estudo, uma vez que ultrapassa o número de bolsas 

para estudantes do ensino superior a atribuir no ano letivo dois mil e 

dezasseis, dois mil e dezassete, fixado pela Câmara Municipal. --------  

– Leonardo Rosa Oliveira - Concluído o processo de análise para 

atribuição de Bolsas de Estudo, com audiência prévia dos interessados, 

informa-se que a sua candidatura ficou posicionada em quadragésimo  

primeiro lugar da lista ordenada definitiva. No presente ano letivo não lhe 

poderá ser atribuída Bolsa de Estudo, uma vez que ultrapassa o número de 

bolsas para estudantes do ensino superior a atribuir no ano letivo dois mil 

e dezasseis, dois mil e dezassete, fixado pela Câmara Municipal. ------  

DOIS - AÇÃO SOCIAL: --------------------------------------  
DOIS PONTO UM - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS/DOIS MIL E DEZASSETE: -----------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO UM – DILAN GABRIEL CANELAS JESUS – PEDIDO DE 

REAPRECIAÇÃO DO ESCALÃO: – No âmbito do teor constante na informação 

número novecentos e trinta e quatro, datada de dois de fevereiro do 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, sem prejuízo da informação técnica 

dos serviços, atribuir o escalão A, uma vez que tal como solicitado pela 

Vereadora do Pelouro, os serviços não produziram em tempo útil a 

informação detalhada, substantiva relativamente à situação sócio familiar 

do aluno em causa. --------------------------------------  
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Fê-lo a Senhora Vereadora, com base em pedido idêntico relativo à irmã 

do aluno, Nicole Canelas Jesus. Atendendo às informações prestadas e 

contextualização feitas pela senhora vereadora, a Câmara deliberou por 

unanimidade, atribuir o escalão A ao aluno Dilan Gabriel Canelas de 

Jesus.---------------------------------------  
DOIS PONTO UM PONTO DOIS – NICOLE CANELAS JESUS – CANDIDATURA A APOIO 

SÓCIO/EDUCATIVO: – Foi apresentada a candidatura, fora do prazo, a 

subsídio de transporte para a aluna Nicole Canelas Jesus, residente em 

João Roupeiro – Odeceixe, a frequentar o décimo segundo ano, na Escola 

Secundária Júlio Dantas, em Lagos, devido a alterações da situação 

económica do agregado familiar. -----------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio de transporte  no 

valor de cem por cento do custo do passe à aluna Nicole Canelas de 

Jesus, dada a alteração das condições sócio económicas do agregado 

familiar, referente ao período de um de março do corrente até ao final do 

presente ano letivo (junho de dois mil e dezassete).-  

TRÊS – CULTURA: -----------------------------------------  

TRÊS PONTO UM - DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE – INTERVENÇÃO 

PARA CONSOLIDAÇÃO DA CISTERNA DO CASTELO DE ALJEZUR: – Foi 

apresentado o ofício número cento e setenta mil cento e cinquenta e dois, 

datado de quinze de fevereiro do corrente ano, enviando informação acerca 

da intervenção para consolidação da Cisterna do Castelo de Aljezur. ----  

Tomado conhecimento.------------------------------------  
TRÊS PONTO DOIS - BONS OFÍCIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL – VIAGEM INTERIOR – 
DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO SOBRE DESERTIFICAÇÃO E DESPOVOAMENTO 

NO ALGARVE – PEDIDO DE APOIO: – Foi apresentada a carta datada de onze 

de agosto de dois mil e dezasseis, solicitando a atribuição de um apoio 

financeiro no montante de mil e quinhentos euros, destinado a apoiar a 

realização de um documentário fotográfico sobre Desertificação e 

Despovoamento no Algarve. --------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir uma verba no valor de mil e 

quinhentos euros. ----------------------------------------  
TRÊS PONTO TRÊS - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E 

ARQUEOLÓGICO DE ALJEZUR – DÃO CONHECIMENTO DE OFÍCIOS DIRIGIDOS À 

DIREÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO ALGARVE ACERCA DO ESTADO DO RÎBAT 

DA ARRIFANA E CISTERNA DO CASTELO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o 

ofício número vinte e sete, datado de oito de fevereiro do corrente ano, 
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enviando cópia ofícios dirigidos à Direção Regional da Cultura do Algarve 

acerca do estado do Rîbat da Arrifana e Cisterna do Castelo de Aljezur. --  

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

QUATRO - TURISMO: ---------------------------------------  

QUATRO PONTO UM - “7 MARAVILHAS – ALDEIAS DE PORTUGAL” – PROPOSTA: – 
Pelo Senhor Vereador José Gonçalves foi apresentada a Proposta que a 

seguir se transcreve: -------------------------------------  
“PROPOSTA ---------------------------------------------------------  

Encontra-se neste momento a decorrer nova edição 7 Maravilhas de 

Portugal, desta vez dedicada às Aldeias de Portugal.--------------  

Nas edições anteriores, a Câmara Municipal de Aljezur, abraçou a 

iniciativa, onde concorreu com várias candidaturas.-------------   

Recordo, as 7 Maravilhas de Portugal – Maravilhas Naturais - Praias e 

Falésias, em dois mil e dez, com o Pontal da Carrapateira. Assim como em 

dois mil e doze, as 7 Maravilhas de Portugal – Praias, onde fomos 

vencedores, na categoria de Praias e Falécias, com a Praia de Odeceixe.-

--------------------------------------  

Este ano de dois mil e dezassete, a iniciativa versa o tema Aldeias de 

Portugal, onde existe várias categorias a concurso, assim sendo proponho, 

que a Câmara Municipal de Aljezur, concorra:----------- 

- Categoria Aldeias de Mar – Arrifana;------------------------ 

- Categorias Aldeias de Mar – Monte-Clérigo;------------------ 

- Categorias Áreas Protegidas – Bordeira;---------------------- 

- Categoria Aldeias com Historia – Carrapateira”------------- 

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

Mais foi deliberado, por unanimidade suportar os encargos inerente à 

candidatura, no valor de quinhentos e sessenta euros acrescido de IVA à 

taxa em vigor,---------------------------------------- 

CINCO - ASSOCIATIVISMO: -----------------------------------  
CINCO PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO PORTINHO DO FORNO – 
CARRAPATEIRA – APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RECENTEMENTE CRIADA: – 
Foi apresentada a carta datada de dezasseis de janeiro do corrente ano, 

procedendo à apresentação daquela Associação recentemente criada. ---  

Tomado conhecimento. ------------------------------------  
CINCO PONTO DOIS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE ALJEZUR – PEDIDO DE SUBSÍDIO: – Foi apresentado o ofício número trinta 

e oito, datado de oito de janeiro do corrente ano, solicitando a atribuição 
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de um subsídio, no montante de seiscentos euros, destinado a suportar 

encargos relativos ao apoio logístico da realização das reuniões dos 

Serviços Municipais de Proteção Civil da Região e dos Comandantes dos 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no 

montante de seiscentos euros, destinado a suportar encargos relativos ao 

apoio logístico da realização das reuniões dos Serviços Municipais de 

Proteção Civil da Região e dos Comandantes dos Corpos de Bombeiros. -  

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

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