
 

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

Câmara Municipal  

 

Ata nº 22/17 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  12 de setembro de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  11.10 horas  

APROVADA EM:  26 de setembro 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 

Victor 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, Maria Célia Oliveira Raimundo. 
  

 
 

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 05 de setembro;------------------ 

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

1.3 Legislação;----------------------------------------- 

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

1.4.1 Casa da Criança do Rogil – Pedido de apoio referente ao Protocolo 

 para pagamento do Empréstimo Bancário da ULDM;---------------- 

1.4.2 CPCJ – Comissão de Proteção  de Crianças e Jovens do Concelho de  

Aljezur – Pedido de apoio para comparticipação de passe escolar;------- 

1.5 CONTRATAÇÃO PÚBLICA------------------------------ 

1.5.1 Aquisição de Agendas “Diário do Estudante com Apontamentos” para  
oferta aos alunos do Ensino Básico 2017/2018  –  Ratificação  do  despacho 

do senhor Presidente da Câmara;----------------------------- 

1.5.2 Aquisição de ofertas aos alunos do Ensino Pré-Escolar 2017/2018 –  
Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara;----------- 

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

2.1   Resumo Diário da Tesouraria do dia 11 de setembro de 2017;------ 
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 
 

1. OBRAS PARTICULARES:------------------------------------ 

1.1  Carrapateira  Beach Houses, CBH, Lda. – Projeto de Arquitetura – Nova  

Construção - Habitação – Bacelos – Carrapateira - Bordeira;---------- 
 

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

 

1. HABITAÇÃO------------------------------------------- 

1.1 Prorrogação do prazo para inscrição na Bolsa de Candidatos para 

atribuição de lotes no Loteamento dos Malhadais I em Odeceixe e 
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realização de sorteio de atribuição de Lotes – Despacho nº 41/2017 do 

Presidente da Câmara;------------------------------------- 

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

2.1 Ação Social Escolar – Ano Letivo 2017/2018; ---------------------- 

2.2 Agrupamento de Escolas  de Aljezur – Envio de Boletim de Candidatura 

a subsídio de estudo – Jamie Aaron Henman; --------------------- 

3. EDUCAÇÃO-------------------------------------------- 

3.1  Agrupamento de Escolas de Aljezur – Envio de listagem de alunos com  

Necessidades Educativas Especiais; --------------------------- 

3.2 Plano de Transporte Escolar  do Município de Aljezur relativo ao ano 

letivo 2017/2018 – Aprovação do Mapa de Transportes Escolares; ------ 

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. -----------  
 

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 CINCO DE SETEMBRO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE: – Depois de ter sido lida, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de cinco de setembro de 

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

Não participou na votação de aprovação da ata o senhor Vereador Victor 

Manuel Encarnação Vicente, por não ter estado presente na referida 

reunião.----------------------------------------------- 

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

foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 

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

UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Foi apresentada a seguinte legislação, da 

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

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número vinte e três barra dois mil e 

dezassete publicada no Diário da República número cento e setenta e um, 

Série I, de cinco de setembro, da Assembleia da República que retifica a  

Lei número cinquenta e um barra dois mil e dezassete, de treze de julho, 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
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que procede à quarta alteração à Lei número quarenta e três barra 

noventa, de dez  de agosto (Exercício do direito de petição).---------- 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO número vinte e quatro barra dois mil e 

dezassete, publicada no Diário da República número cento e setenta e um, 

Série I, de cinco de  setembro, da  Assembleia  da República, publicando  

Declaração de retificação ao anexo da Lei número cinquenta e dois barra 

dois mil e dezassete, de treze de julho, que procede à «Terceira alteração 

à Lei número dezassete barra dois mil e três, de quatro de junho (Iniciativa 

legislativa de cidadãos)».-----------------------------------

DECRETO-LEI número cento e doze barra dois mil e dezassete, publicado 

no Diário da República número cento e setenta e dois, Série I, de seis de 

setembro, do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

que estabelece o regime jurídico do ordenamento e da gestão sustentável 

dos recursos aquícolas das águas interiores.---------------------

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 PROTOCOLO PARA PAGAMENTO DO 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DA ULDM: – Foi apresentado o ofício número 

trezentos e dezanove, datado de quatro de setembro  do corrente ano,  

solicitando que seja accionada a cláusula financeira ao abrigo do número 

quatro, da cláusula segunda do Protocolo estabelecido entre o Município 

de Aljezur e a Casa da Criança do Rogil para a criação da ULDM de 

Aljezur, em vinte de agosto de dois mil e nove, com as alterações 

introduzidas em vinte e dois de março de dois mil e onze e, ainda, do 

número dois da Cláusula Única do referido Protocolo, por forma a lhes ser 

concedida a totalidade do valor da mensalidade do empréstimo, no valor de 

doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos, 

relativa ao mês de setembro. --------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, transferir o valor solicitado, no 

montante de doze mil setecentos e vinte e quatro euros e cinquenta e oito 

cêntimos, no cumprimento do previsto no Protocolo.---------------- 

UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E 

JOVENS DE ALJEZUR - PEDIDO DE APOIO PARA COMPARTICIPAÇÃO DE PASSE 

ESCOLAR: – Foi apresentado o ofício número cento e seis, datado de três de 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100889/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108100890/details/maximized?serie=I&day=2017-09-05&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684443/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/107684443/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/553428/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108107541/details/maximized?serie=I&day=2017-09-06&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108107541/details/maximized?serie=I&day=2017-09-06&date=2017-09-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/108107541/details/maximized?serie=I&day=2017-09-06&date=2017-09-01
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agosto do corrente ano,  solicitando apoio para a comparticipação do passe 

escolar do jovem Gabriel Alexandre Gonçalves Piçarra, para frequentar o 

curso de PCA (Percurso Curricular Alternativo), na Escola Tecnopólis em 

Lagos. ----------------------------------------------- 

No âmbito do teor constante da informação número seis mil seiscentos e 

sessenta e sete, datada de dez de agosto do corrente ano,  da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, comparticipar a totalidade do passe escolar  do aluno Gabriel 

Alexandre Gonçalves Piçarra, no percurso entre Aljezur e Lagos, durante o 

ano letivo dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito, devendo o aluno 

solicitar o carregamento  do respetivo  título, mensalmente, no Balcão 

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

UM PONTO CINCO – CONTRATAÇÃO PÚBLICA: ------------------------- 
UM PONTO CINCO PONTO UM – AQUISIÇÃO DE AGENDAS ”DIÁRIO DO ESTUDANTE 

COM APONTAMENTOS” PARA OFERTA AOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO DOIS 

MIL E DEZASSETE BARRA DOIS MIL E DEZOITO – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – No âmbito do teor constante na 

informação número seis mil oitocentos e dez, datada de dezoito de agosto 

do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

Planeamento, a Câmara deliberou, por unanimidade,  ratificar o despacho 

do senhor Presidente da Câmara, exarado na aplicação informática MGD a 

autorizar a aquisição de quinhentas agendas  “Diários do estudante com 
apontamentos dois mil e dezassete/dois mil e dezoito”, no montante de  
dois mil e quinhentos euros, acrescido de IVA, para oferta aos alunos que 

frequentam os estabelecimentos de ensino básico, do Agrupamento  de 

Escolas de Aljezur, de modo a marcar o início do ano letivo dois mil e 

dezassete/dois mil e dezoito. ------------------------------- 
UM PONTO CINCO PONTO DOIS – AQUISIÇÃO DE OFERTAS AOS ALUNOS DO ENSINO 

PRÉ-ESCOLAR DOIS MIL E DEZASSETE/DOIS MIL E DEZOITO – RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: – No âmbito do teor 

constante na informação número seis mil setecentos e noventa e cinco, 

datada de dezassete de agosto do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara, 

exarado na aplicação informática MGD, a autorizar a aquisição de 

ofertas/brindes, nomeadamente de cento e cinquenta mochilas térmicas 

para criança, com o logótipo do Município e cento e cinquenta panamás  de 
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criança, com o logótipo do Município, no montante de quinhentos e um 

euros e setenta e oito cêntimos, com IVA incluído, para oferta aos alunos 

do ensino pré-escolar, do Agrupamento  de Escolas de Aljezur, de modo a 

marcar o início do ano letivo dois mil e dezassete barra dois mil e 

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

DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO DIA ONZE DE SETEMBRO 

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

dia onze de setembro de dois mil e dezassete, do qual a Câmara tomou 

conhecimento, e que apresentava em Operações Orçamentais um saldo de 

um milhão setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e três 

euros e quarenta e sete cêntimos e, em Operações não Orçamentais, cento 

e vinte e três mil duzentos e noventa e nove euros e oitenta e dois 

cêntimos.---------------------------------------------- 
II – ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, OBRAS MUNICIPAIS, OBRAS 

PARTICULARES E AMBIENTE 

UM – OBRAS PARTICULARES: ----------------------------------  
UM PONTO UM – CARRAPATEIRA BEACH HOUSES, CBH, LDA. – PROJETO DE 

ARQUITETURA – NOVA CONSTRUÇÃO – HABITAÇÃO- BACELOS – CARRAPATEIRA 

- BORDEIRA: - Foi apresentado o requerimento em que Carrapateira Beach 

Houses, CBH, Lda., na qualidade de proprietária, vem solicitar a aprovação 

do projeto de arquitetura com vista a proceder a construção   de um 

condomínio habitacional, no prédio sito em Bacelos, freguesia de Bordeira,  

concelho de Aljezur, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

oitocentos e nove da freguesia de Bordeira  e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljezur sob o número setecentos e noventa e oito.---- 

Face ao teor constante da informação número cento e setenta e 

seis/FA/dois mil e dezassete, do Departamento Técnico de Obras e 

Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

arquitetura com as condicionantes enumeradas no ponto doze da referida  

informação. Mais foi deliberado, por unanimidade,  no âmbito do ponto dez 

da mesma informação, optar pelas compensações em numerário, sendo 

que para o espaço verde de utilização coletiva é devido o valor de sete mil 

cento e cinco euros e trinta e nove cêntimos  e pelo espaço de 

equipamento de utilização coletiva  o valor de oito mil oitocentos e oitenta 

e um euros e setenta e quatro cêntimos.------------------------ 
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III – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, HABITAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO 

SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

UM – HABITAÇÃO ------------------------------------------  
UM PONTO UM – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO NA BOLSA DE 

CANDIDATOS PARA ATRIBUIÇÃO DE LOTES NO LOTEAMENTO DOS MALHADAIS I 

EM ODECEIXE E REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DE LOTES  – 
DESPACHO NÚMERO QUARENTA E UM BARRA DOIS MIL E DEZASSETE DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA: - No âmbito da deliberação de Câmara tomada  

em reunião do passado dia oito de agosto, relativamente à abertura de 

concurso para atribuição de lotes no Loteamento dos Malhadais I, 

Odeceixe, nomeadamente  treze A e catorze A, para casais de namorados, 

lotes catorze B e quinze A, para solteiros e lote cinquenta, para casados 

ou situação equiparada, a Câmara tomou conhecimento do despacho do 

Senhor Presidente, número quarenta e um barra dois mil e dezassete e dos 

respetivos fundamentos e deliberou, por unanimidade, ratificar o mesmo.--   
DOIS – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
DOIS PONTO UM – AÇÃO SOCIAL – ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSETE BARRA DOIS 

MIL E DEZOITO: - Foi apresentado o ofício número trezentos e setenta, 

datado de vinte e quatro de julho do corrente ano, do Agrupamento de 

Escolas de Aljezur, a remeter boletins de candidatura a apoio sócio 

educativo referentes a alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, para o 

ano letivo dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito. ------------- 

Analisados os respetivos processos e de acordo com as informações a 

eles anexas, da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento, 

nomeadamente,  informação  número  sete mil e cinquenta e nove, sete mil 

e sessenta e nove, sete mil e sessenta e um, sete mil e setenta  e dois, 

sete mil e setenta e quatro, sete mil e cinquenta e seis, sete mil e 

sessenta,  sete mil e sessenta e dois, sete mil e setenta e cinco, datadas 

de trinta e um de agosto,  sete mil cento e quarenta, datada de um de 

setembro e informação número  sete mil e sessenta e sete, datada de trinta 

e um de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios 

sócioeducativos , conforme se indica:-------------------------- 

ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR-------------------------------- 

Atribuição do escalão B, por integrarem o segundo escalão de rendimentos 

para efeitos de atribuição de abono de família, nos termos do despacho 

número oito mil quatrocentos e cinquenta e dois A barra dois mil e quinze, 

de trinta e um de julho, aos seguintes alunos:--------------------- 

- João Mar Douarre da Cunha Simões;------------------------- 
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- Matilde Vaz Duarte;------------------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo cento e vinte e 

um do Código do Procedimento Administrativo, comunicar aos interessados 

que poderão pronunciar-se, por escrito, sobre a deliberação tomada, no 

prazo de dez dias. ---------------------------------------  

ALUNOS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO--------------- 

Atribuição do escalão A, por integrarem o primeiro escalão de rendimentos 

para efeitos de atribuição de abono de família, nos termos do despacho 

número oito mil quatrocentos e cinquenta e dois A barra dois mil e quinze, 

de trinta e um de julho, aos seguintes alunos:--------------------- 

- Marisa Isabel Viana Reis;--------------------------------- 

- Vítor Emanuel da Silva Calado------------------------------ 

- Luana Sofia Martinho Rosinha;------------------------------ 

Atribuição do escalão B, por integrarem o segundo escalão de rendimentos 

para efeitos de atribuição de abono de família, nos termos do despacho 

número oito mil quatrocentos e cinquenta e dois A barra dois mil e quinze, 

de trinta e um de julho, aos seguintes alunos:--------------------- 

- Afonso Filipe Pereira Fino Vieira;---------------------------- 

- Diana da Silva Jesus;------------------------------------ 

- Gabriel Santos Azevedo;---------------------------------- 

- João Rafael Chaves Borges;------------------------------- 

- Bruno Frederico Santos Duarte.----------------------------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo cento e vinte e 

um do Código do Procedimento Administrativo, comunicar a todos os 

alunos a quem foi atribuído o escalão B que poderão pronunciar-se, por 

escrito, sobre a deliberação tomada, no prazo de dez dias. -----------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de indeferir o 

pedido de atribuição de escalão à aluna Cristina Karbovnishyn, por integrar 

o terceiro escalão de rendimentos para efeitos de atribuição de abono de 

família, nos termos do despacho número oito mil quatrocentos e cinquenta 

e dois A barra dois mil e quinze, de trinta e um de Julho.------------- 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo cento e vinte 

e um do Código do Procedimento Administrativo, comunicar à interessada 

que poderá pronunciar-se, por escrito, sobre a deliberação tomada, no 

prazo de dez dias. --------------------------------------- 
DOIS PONTO DOIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – ENVIO DE BOLETIM 

DE CANDIDATURA A SUBSÍDIO DE ESTUDO – JAMIE AARON HENMAN:-Foi 
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apresentado o ofício número quatrocentos e doze, do Agrupamento de 

Escolas de Aljezur, enviando boletim de candidatura a apoio sócio-

educativo do aluno do  primeiro ciclo do ensino básico Jamie Aaron 

Henman.---------------------------------------------- 

No âmbito da informação número sete mil e quinze, datada de  trinta de 

agosto do corrente ano, da Divisão de Desenvolvimento Económico e 

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

ao aluno Jamie Aaron Henman.------------------------------- 

TRÊS – EDUCAÇÃO -----------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – ENVIO DE LISTAGEM 

DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS: – Foi apresentado o 

email, com o registo de entrada no dia trinta e um de agosto do corrente 

ano, do Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur, enviando 

listagem de alunos com necessidades educativas especiais.----------- 

No âmbito da Informação número sete mil duzentos e quarenta e quatro, 

datada de quatro de setembro do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, comparticipar a totalidade do custo da refeição dos Alunos 

com Necessidades Educativas Especiais, conforme listagem enviada pelo 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur e a seguir indicados: ---  

- Hadassa Filipa Gomes Duarte;------------------------------ 

- Joana Filipa Duarte Vieira;-------------------------------- 

- Luísa Jardim Mendonça Leitão;----------------------------- 

- Ricardo Miguel G. Rocha Gonçalves;------------------------- 

- Beatriz Isabel Correia;----------------------------------- 

- Matilde Fernandes Marreiros;------------------------------- 

- Domingos Santos Plopa;---------------------------------- 

- João Luís G. Rocha Gonçalves;----------------------------- 

- João Manuel Oliveira da Rosa;----------------------------- 

- Matias Rodrigues Baço;---------------------------------- 

- Íris Margarida António Viana.------------------------------- 
TRÊS PONTO DOIS – PLANO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

RELATIVO AO ANO LETIVO DOIS MIL E DEZASSETE BARRA DOIS MIL E DEZOITO – 
APROVAÇÃO DO MAPA DE TRANSPORTES ESCOLARES: - No âmbito do teor 

constante na informação número seis mil setecentos e cinquenta e dois, 

datada de dezasseis de agosto do corrente ano, da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Planeamento, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar o projeto do Plano de Transporte Escolar do 

Município de Aljezur, para o ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e 

dezoito, cujos documentos depois de devidamente rubricados ficam anexos 

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

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 onze horas e dez 

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 PRESIDENTE, 

 

________________________________ 
-José Manuel Velhinho Amarelinho- 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
-José da Silva Gregório- 

 

 


